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Apresentação
A presente publicação, formando o décimo oitavo volume da Coleção
Jornada de Estudos Esmaf, reúne os artigos elaborados em torno da temática desenvolvida ao longo da II Jornada de Direito Ambiental da Escola de
Magistratura Federal da 1ª Região, realizada na cidade de Porto Velho/RO,
no período de 9 a 11 de maio de 2012, onde foram proferidas conferências pelo professor doutor Carlos Frederico Marés de Souza Filho – “Direito
indígena e a questão ambiental”; pelo professor doutor Ricardo Ruther –
“Energia solar e seu futuro no Brasil – comparações com o modelo alemão”;
pelo professor doutor Vladimir Passos de Freitas – “Tutela penal do meio
ambiente”; pelo professor Eladio Lecey – “Composição e reparação do dano
ao ambiente: reflexos na responsabilidade criminal e a jurisprudência”;
pela professora Fernanda Menna Pinto Peres – “As alterações do Código
Florestal e a política ambiental brasileira”; pelo professor doutor Wanderley Rodrigues Bastos – “A biogeoquímica do mercúrio em ecossistemas fluviais”; pelo professor Devanir Garcia dos Santos – “Pagamento por serviços
ambientais – Programa Produtor de Água” e pelo professor doutor Rômulo
Silveira da Rocha Sampaio – “Licenciamento ambiental e a Lei Complementar 140/2011”.

Para muito além de simples requisito para certificação de aproveitamento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação
de tais trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, um convite à produção intelectual por parte dos magistrados, seus destinatários,
com os olhos voltados à importância da doutrina que venham a realizar,
inclusive como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de
questões que se apresentam no dia a dia do labor institucional.
Àqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permitiram sua publicação, nosso muito obrigado.
E a todos, uma boa leitura.

Desembargador federal Carlos Moreira Alves

Crimes ambientais. Pessoas jurídicas.
Responsabilidade penal. Dupla imputação
Alaor Piacini1

Tema ainda polêmico diz respeito à responsabilidade penal das pessoas jurídicas quanto à imputação.
A Constituição Federal, no art. 225, § 3º, dispõe:
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.

Por sua vez, ao regular a responsabilidade penal das pessoas jurídicas,
a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, prevê:

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil
e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração
seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou
de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui
a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato
(grifo nosso).

Diante de tal dispositivo legal, surge uma questão: é necessária a dupla imputação para que haja a responsabilidade penal das pessoas jurídicas?
Trata-se de questão que merece reflexões.
Pois bem, Shecaira (2003, p. 148) entende que o legislador optou, nos
crimes ambientais, pelo sistema de dupla imputação, veja-se:

1

Juiz federal.

[...] a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato, o que demonstra
a adoção do chamado sistema de dupla imputação. “Sistema de dupla
imputação” é o nome dado ao mecanismo de imputação de responsabilidade penal às pessoas jurídicas, sem prejuízo da responsabilidade
penal das pessoas físicas que contribuírem para a consecução do ato.
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[...]
Nosso legislador deixou clara a intenção de a persecução penal atingir
a todos os entes, quer individuais, quer coletivos, envolvidos no delito
ecológico.

O Supremo Tribunal Federal vem entendendo, em princípio, que não
é obrigatória a dupla imputação. No Agravo Regimental no RE 628.582, ficou
consignado nos fundamentos do voto do ministro Dias Toffoli o que se segue:
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[...]
Ainda que assim não fosse, no que concerne a norma do § 3º do art. 225
da Carta da República, não vislumbro, na espécie, qualquer violação
ao dispositivo em comento, pois a responsabilização penal da pessoa
jurídica independe da responsabilização da pessoa natural.
Aliás, da doutrina específica, a respeito do tema, colhe-se o entendimento de que “no preceito em análise, há uma espécie de autonomia
punitiva entre os ilícitos praticados pelo homem, enquanto cidadão comum, e os delitos exercidos por empresas. Ambos não se imiscuem, pois
estão sujeitos a regimes jurídicos diversos” (BULOS, Uadi Lammêgo.
Constituição Federal Anotada, 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 1272).
Conforme anotado por Roberto Delmanto et al., ao colacionarem posicionamento de outros doutrinadores, “segundo o parágrafo único
do art. 3º da [Lei 9.605/98], ‘a responsabilidade da pessoa jurídica não
exclui a das pessoas naturais’, podendo, assim a denúncia ser dirigida
‘apenas contra a pessoa jurídica, caso não se descubra a autoria ou
participação das pessoas naturais, e poderá, também, ser direcionada
contra todos. Foi exatamente para isto que elas, as pessoas jurídicas,
passaram a ser responsabilizadas. Na maioria absoluta dos casos, não
se descobria a autoria do delito’.” (Leis Penais Especiais Comentadas.
Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 384).
Da mesma obra suso mencionada, Roberto Delmanto et al. entendem
“ser inquestionável que a CR, em seu art. 225, § 3º, tenha efetivamente previsto a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas [...]. Com
efeito, o legislador constituinte referiu-se aos ‘infratores’ como sendo
as ‘pessoas físicas ou jurídicas’, colocando, ainda, a referida expressão
entre vírgulas; logo em seguida, dispôs ainda que essas pessoas estarão
sujeitas a sanções penais e administrativas; tais fatos, por si sós, ao nosso
ver, demonstram que o legislador constituinte efetivamente admitiu a
responsabilidade criminal das pessoas jurídicas para os delitos ambientais” (cit.; p. 385).
[...]
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Depreende-se da fundamentação acima que a denúncia pode ser dirigida somente à pessoa jurídica autora do delito, quando não seja conhecida
a autoria da pessoa natural.
Cabe observar, por necessário, que, no precedente citado, a questão
da imputação não era o objeto da ação, apenas referiu-se a ela nos fundamentos do voto.
Com efeito, não sendo conhecida a autoria da pessoa natural, não se
exige a dupla imputação para se oferecer a denúncia.
Logicamente, que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui
a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato, quando
se tem conhecimento da autoria e participação das pessoas naturais. Nessa
hipótese deve haver, obrigatoriamente, a dupla imputação.
Percebe-se, ainda, que não é necessária a dupla imputação ante o
texto da Lei 9.605/1998, que, ao prever as penas aplicáveis às pessoas jurídicas, assim dispõe:
Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente
às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são:
I – multa;
II – restritivas de direitos;
III – prestação de serviços à comunidade.

Observa-se que as penas aplicáveis às pessoas jurídicas são autônomas, mais uma razão para não ser obrigatória a dupla imputação.
Assim, se não for possível descobrir a autoria do delito por parte das
pessoas físicas, representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado,
no interesse ou benefício da sua entidade, a denúncia deve ser oferecida apenas em relação à pessoa jurídica autora do crime ambiental, evitando-se, por
conseguinte, a impunidade.

Referência

SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São
Paulo: Método, 2003.
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Vida digna e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado sob o prisma da
Constituição brasileira de 1988
Ana Carolina Campos Aguiar1

Introdução
No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, consolidou
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito positivo.

Por outro lado, o art. 5º, caput, elenca o direito à vida como direito
subjetivo inviolável, que, conjuntamente com o sobreprincípio da dignidade
da pessoa humana, disposto no art. 1º, III, perfaz o direito à vida digna.
Neste artigo, o objetivo é estabelecer liame entre o direito à vida
digna e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sob a ótica
dos dispositivos constitucionais acima destacados.

1 O direito à vida digna

O art. 5º, caput, da Constituição brasileira de 1988 dispõe que “todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes” (grifo nosso).
É certo que o direito à vida engloba uma enormidade de aspectos,
sendo a relação do ser com o meio ambiente em que integra determinante
para a qualidade daquela.

Isto porque a Constituição Federal se refere à vida plena, digna, e não
ao simples fato de respirar e apresentar funções orgânicas, o que se infere do
art. 1º, III, que relaciona como um dos princípios fundamentais da República
Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.
1

Juíza federal substituta.
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O consagrado constitucionalista José Afonso da Silva (2007, p. 197),
quando trata do direito à vida, explana, brilhantemente, da seguinte forma:

[...] mas alguma palavra há de ser dita sobre esse ser que é objeto de
direito fundamental. Vida, no texto constitucional (art. 5º, caput), não
será considerada apenas no seu sentido biológico de incessante autoatividade funcional, peculiar à matéria orgânica, mas na sua acepção
biográfica mais compreensiva. Sua riqueza significativa é de difícil
apreensão porque é algo dinâmico, que se transforma incessantemente sem perder sua própria identidade. É mais um processo (processo vital), que se instaura com a concepção (ou germinação vegetal),
transforma-se, progride, mantendo sua identidade, até que muda de
qualidade, deixando então de ser vida para ser morte. Tudo que interfere em prejuízo deste fluir espontâneo e incessante contraria a vida.

Assim sendo, nas palavras do mestre, tudo que interfere em prejuízo
deste fluir espontâneo e incessante contraria a vida, do que se infere que a
qualidade do meio ambiente pode interferir diretamente no maior de todos
os direitos, qual seja, o direito de viver com dignidade.
De acordo com Kildare Gonçalves Carvalho (2006, p. 499):

O primeiro direito do homem consiste no direito à vida, condicionador
de todos os demais. Desde a concepção até a morte natural, o homem
tem o direito à existência, não só biológica, como também moral (a
Constituição estabelece como um dos fundamentos do Estado “a dignidade da pessoa humana” – art. 1º, III).

Desta feita, não há dúvidas de que a Constituição protege não somente
o direito à vida, como função orgânica, mas o viver com dignidade, para que
o homem cumpra seu papel existencial na terra sem sofrimento moral ou
físico, a não ser as mazelas cuja proteção independe do papel da sociedade
e do Estado.
Estabelecido o direito fundamental à vida digna, passemos a conceituar e explanar o meio ambiente equilibrado ecologicamente, como condicionante direto daquele.

2 O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado

O art. 225, caput, da Carta Magna dispõe que “todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à co16
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letividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”.
Para compreensão da essência deste direito, necessária se faz a conceituação de “meio ambiente” e “ecologia”.
2.1 Meio ambiente – amplitude do conceito

O meio ambiente pode ser compreendido como tudo que nos cerca,
interferindo e condicionando os seres vivos, mas, ao mesmo tempo, é o resultado de suas interatividades, entre si e entre as substâncias não vivas. É
o habitat do ser humano e das demais formas de vida, é tudo que está em
volta nos acolhendo, fazendo com que estejamos inseridos em um contexto
construído pela natureza e pelo próprio homem. O meio ambiente gera interações, que, segundo Séguin (2002, p. 16),
[...] se processam em dois níveis: o da biosfera e o da sociosfera. No
primeiro aspecto temos a prevalência dos condicionantes naturais
sobre o desenvolvimento humano. A sociosfera ou meio social, caracterizada pelos valores e normas ligadas ao grupo e ao tempo, possui
um apelo cultural.

Não obstante, existe um pensamento geral de que meio ambiente e
natureza são sinônimos, e tal conclusão pode gerar uma distorção, uma vez
que o ser humano e a natureza pertencem a contextos apartados, fazendo
cada qual parte de uma esfera. Assim, necessária se faz a compreensão de
que estamos inseridos no meio ambiente em que vivemos, e que existe uma
relação de pertencimento, em que o homem possui vínculo natural para a
sua sobrevivência. A distorção na compreensão pode levar ao entendimento
de que o meio ambiente não seria outra coisa que o grande fornecedor de
recursos, gerador de matéria-prima e energia para a sobrevivência do ser
humano no ambiente criado por ele.
Por outro lado, o meio ambiente, como local de inserção, e de transformação, na atual configuração do planeta, em que a interferência humana
tem tomado proporções enormes, também pode ser compreendido como
meio construído, meio cultural e meio do trabalho, como bem coloca a jurista
Elida Séguin (2002, p. 17; 19; 35; 39):
Inicialmente só se cogitava no Meio Ambiente Natural, que independia
da atuação humana, apenas sofrendo as repercussões de suas atividades poluidoras. Composto pela fauna, flora, águas, biosfera, solo, ar
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atmosférico, com a interação dos seres vivos e de seu meio formando
a Biota. [...] O homem, ao tentar domar a natureza, busca modificá-la
para que ela atenda melhor aos seus propósitos e conforto humano.
Criador e criatura atuam em simbiose. O homem constrói a cidade
que vai contextualizá-lo e influenciá-lo, numa fetichização do espaço
modificado. [...] Meio ambiente cultural é constituído do patrimônio
artístico, histórico, turístico, paisagístico, arqueológico, espeleológico
e cultural, que englobam os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade [...]. O trabalho é a expressão da razão sobre o meio real,
construindo todo o meio social através da orientação da subjetividade humana, da efetivação da subjetividade objetivada, transferida da
mente para objetos criados ou aperfeiçoados pelo homem, mas que
não existiam na natureza.

No ordenamento jurídico brasileiro, o conceito de meio ambiente foi
concebido pela Lei 6.938/1981 — Lei de Política Nacional do Meio Ambiente
— e foi definido como “o conjunto de condições, leis, influências e interações
de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, e está conjugado com o conceito de recursos ambientais,
que, segundo esta mesma lei, compreendem a atmosfera, as águas interiores
superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo,
os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Desta feita, observa-se que a
Lei de Política Nacional do Meio Ambiente adotou como paradigma o meio
ambiente natural, e é neste sentido que iremos tecer nossas considerações.
Sendo assim, tomada em conta a abrangência do conceito de meio
ambiente, necessária se faz a delimitação, para este estudo, do significado
de “ecologia”, para, após, relacionarmos a dignidade em viver com o meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
2.2 Conceito de ecologia

Buscando a literatura especializada, não jurídica, importa mencionar
a explanação de Ricklefs (2003, p. 2), segundo o qual:
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A palavra ecologia vem do grego oikos, significando “casa”, e assim
se refere à nossa circunvizinhança imediata, ou ambiente. Em 1870
o zoólogo alemão Ernst Haeckel deu à palavra um significado mais
abrangente: “por ecologia, queremos dizer o corpo de conhecimento
referente à economia da natureza — a investigação das relações totais
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dos animais tanto com seu ambiente orgânico quanto com seu ambiente inorgânico; incluindo, acima de tudo, suas relações amigáveis e não
amigáveis com aqueles animais e plantas com os quais vem direta ou
indiretamente entrar em contato — numa palavra, ecologia é o estudo
de todas as inter-relações complexas denominadas por Darwin como
as condições da luta pela existência.

Outro conceito difundido entre os biólogos foi aquele proposto por
Krebs (1972, p. 694), para quem ecologia seria o estudo científico das interações que determinam a distribuição e abundância dos organismos.
Passando para a seara jurídica, trazemos o conceito exposto por Milaré (2005, p. 96):

[...] ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre
si e com seu meio físico. Este, por sua vez, deve ser entendido, no
contexto da definição, como o cenário natural em que estes seres se
desenvolvem. Por meio físico entendem-se notadamente seus elementos abióticos, como solo, relevo, recursos hídricos, ar, e clima.

Já segundo Séguin (2002, p. 3-4):

[...] a ecologia obedece a três princípios básicos: 1. a interdependência
de todas as formas de vida, orgânicas e inorgânicas; 2. a complexidade
e diversidade dos ecossistemas como garantia de sua estabilidade; 3.
o caráter finito dos recursos biofísicos como fator que limita a intensidade e a escala da exploração.

Assim sendo, podemos concluir que ecologia é uma ciência do ramo
da biologia que estuda os seres vivos (animais, plantas e micróbios) e suas
interações — entre si e com o meio ambiente onde vivem — e estuda também
a abundância e distribuição dos seres vivos no planeta Terra, derivando sua
palavra do grego, em que oikos significa casa e logos significa estudo.
A ecologia se mostra extremamente importante num contexto de
proteção do equilíbrio ambiental, pois seus estudos podem concluir se os
seres vivos e os ecossistemas estão em perfeita harmonia e se, detectada a
desarmonização, pode o ser humano planejar ações para sua restauração,
possibilitando melhores condições para a própria sobrevivência.
Ecossistemas podem ser compreendidos como a unidade fundamental da ecologia em que ocorre a associação entre os seres e a relação destes
com o meio, bem como o fluxo de energia e absorção de nutrientes orgânicos
e inorgânicos.
19

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

2.3 Meio ambiente ecologicamente equilibrado – conceito e noção
como direito subjetivo
Postos os conceitos de meio ambiente e de ecologia, podemos concluir
que o meio ambiente (utilizando o paradigma de meio ambiente natural),
qual seja, o local onde interagimos e somos abrigados, se encontrará ecologicamente equilibrado se e quando os seres vivos e os ecossistemas estiverem em perfeita harmonia e se as interações estiverem no fluxo normal
e estabilizadas.
Segundo Milaré (2005, p. 158), “a par dos direitos e deveres individuais e coletivos elencados no art. 5º, acrescentou o legislador constituinte, no caput do art. 225, um novo direito fundamental da pessoa humana,
direcionado ao desfrute de adequadas condições de vida em um ambiente
saudável ou, na dicção da lei, ‘ecologicamente equilibrado’”.
Desta feita, assim como o art. 5º da Constituição Federal, também
o art. 225, caput, elenca direito fundamental, direito este que representa
consectário lógico do próprio direito à vida.
Para a existência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
necessário se faz que a interferência do ser humano, já que inevitável, seja,
no mínimo, harmônica com o ambiente natural que habita, possibilitando
que a ocupação, ainda que radical, como no caso das cidades grandes, não
se torne drástica, confluindo para seu próprio mal. É imprescindível que
o homem se insira no contexto ambiental sem desfigurar seus caracteres.
Quando, por exemplo, os esgotos e dejetos são despejados em nossas
bacias hidrográficas e oceanos sem tratamento, a ação humana terá como
consequência lógica a extinção do ecossistema aquático local. Isto porque a
interferência é tamanha, que o equilíbrio local se desfaz, tornando sem vida
a água, que consequentemente não será própria nem para banho, nem para
consumo. Por outro lado, se for implantado sistema eficiente de tratamento de água, o homem poderá consumir a mesma água que já utilizou, não
extirpará as espécies locais e, ainda, usufruirá de local para banho e lazer.
Outro exemplo de interferência que é capaz de acabar com o equilíbrio ambiental é a criação e expansão de centros urbanos sem a preservação
de espaços naturais e sem a plantação de árvores locais nas ruas. Quando isto
ocorre, a drenagem da água da chuva se impossibilita, gerando alagamento
das ruas em período de maior índice pluviométrico, o calor se aglomera,
a fauna se afugenta, aumenta o número de agentes causadores de enfer20
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midades, a qualidade de vida diminui, a paisagem se torna desagradável e
perde-se o conforto térmico.
Situações como estas acima colocadas transformam o meio ambiente
em local impróprio para o desenvolvimento saudável do ser humano, interferindo diretamente na dignidade da vida, uma vez que impossível se torna
o gozo de vida plena, com baixa qualidade de água para consumo, baixa
qualidade do ar, aquecimento, enfermidades, etc.

É precisa a compreensão de que qualquer atividade humana deve ser
pautada pela consciência ambiental, sob pena de interferência na própria
vida do ser humano. A poluição do ar, dos rios e da terra, o desmatamento ou
a não reposição de árvores, a inércia na criação de áreas de proteção, todas
estas ações somente contribuem para a construção de um mundo sem vida
digna. Ademais, todos os seres vivos dependem do meio ambiente em que
vivem e dos recursos naturais, não sendo lógico que sejam explorados ou
modificados sem o raciocínio de que deles dependemos, de que são finitos
e de que o meio ambiente é nosso lar: se ele estiver saudável, consequentemente também estaremos.

3 O meio ambiente equilibrado como consectário da dignidade
da vida

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado complementa
e integra o direito à vida digna, como seu pressuposto básico, uma vez que
não se pode cogitar de vida plena sem a existência de um ambiente saudável, equilibrado, em que haja harmonia entre os elementos naturais e as
atividades do ser humano.
O Princípio n. 1 da Declaração de Estocolmo/1972 — Declaração da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano2 — proclamou que o homem tem direito fundamental a adequadas condições de vida,
em um meio ambiente de qualidade. Vejamos:

2

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,

Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/estocolmo1972.pdf>. Acesso em: 13
nov. 2012.
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tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para
as gerações presentes e futuras.

Segundo Machado (2003, p. 48):

Não basta viver ou conservar a vida. É justo buscar e conseguir a “qualidade de vida”. A Organização das Nações Unidas – ONU anualmente
faz uma classificação dos países em que a qualidade de vida é medida,
pelo menos, em três fatores: saúde, educação e produto interno bruto.
[...] A saúde dos seres humanos não existe somente numa contraposição a não ter doenças diagnosticadas no presente. Leva-se em conta
o estado dos elementos da natureza — águas, solo, ar, flora, fauna e
paisagem — para se aquilatar se esses elementos estão em estado de
sanidade e de seu uso advenham saúde ou doenças e incômodos para
os seres humanos.

Sendo assim, é indiscutível que os fatores ambientais irão alterar
diretamente a qualidade de vida dos seres humanos. Dos mais essenciais
aspectos, como a qualidade da água, ao mais superficial, como o paisagístico,
tudo interfere em fatores físicos e psicológicos do homem.
Como exemplo, o consumo de água imprópria pode gerar inúmeras
doenças gastrointestinais; a poluição do ar gera problemas respiratórios; a
imersão em água poluída gera problemas de pele; a habitação em local sem
saneamento básico gera doenças as mais diversas, inclusive com a proliferação de insetos condutores; a retirada das árvores causa aquecimento local;
a destruição ambiental pode causar também problemas psicológicos, uma
vez que o ambiente se torna depressivo. Enfim, inúmeras são as mazelas que
são ocasionadas pela destruição do meio ambiente.
A preocupação com a preservação ambiental é muito recente, tendo-se iniciado na segunda metade do século XX, quando o homem despertou
para o fato de que a destruição da natureza, para fortalecer a indústria,
estava-se mostrando fatal, mormente a qualidade do ar, extremamente poluído nas regiões de sítios industriais.
Entretanto, desde então pouca coisa tem sido concretamente feita, em
termos de efetividade, uma vez que o poder econômico das grandes indústrias ainda é muito forte. Normas são criadas, constituições alteradas para
positivar a proteção do meio ambiente, como a Carta Magna brasileira de
1988, considerada avançada em termos de proteção ambiental, não obstante
o modo de operar do homem ainda vem contribuindo para suas mazelas. Não
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houve conscientização generalizada, e, enquanto isto, a esmagadora maioria
das pessoas perde a saúde e a dignidade da vida em grandes centros urbanos desprovidos de qualquer planejamento ambiental: poluição do ar, das
águas, do solo e sonora, alagamentos, bolhas de calor, doenças parasitárias,
etc. Nas áreas rurais, o desmatamento desenfreado para a criação de gado,
a indústria da carne, a plantação de grãos, de cana-de-açúcar, a destruição
de áreas de proteção permanente ao arrepio da lei, a ocupação de áreas de
proteção ambiental, tudo isto vem colaborando para que o homem trace
seu próprio fim.

Conclusão

Por tudo que foi exposto, concluímos que meio ambiente é a nossa
casa, o local em que nos inter-relacionamos, e, sendo assim, dele fazemos
parte. A ideia é de pertencimento, de inserção, e não de apoderação e destruição. Como seres vivos que somos, animais, estamos inseridos na cadeia
ecológica de interatividade. Não obstante termos sido presenteados com a
racionalidade, esta tem sido utilizada não para nos manter vivos com qualidade e dignidade, mas para transformar nossa casa planetária em um grande
lixão, num campo minado onde a doença e a sujeira são uma constante. O
resultado não pode ser outro que a perda da saúde e da dignidade em viver.
Na realidade, nem a vida exclusivamente como função orgânica pode ser
sustentada com a destruição do meio em que vivemos.
A Carta Magna brasileira de 1988, nos arts. 225, caput, 5º, caput; e 1º,
III, nos garante a inviolabilidade da vida digna, sadia, em um meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Este é o nosso direito: viver com plenitude,
dignamente, com saúde, integrados com a natureza, uma vez que dela somos
parte.
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Demarcação de terras indígenas: seria melhor a
realização de audiências públicas pelo Poder Judiciário?
André Prado de Vasconcelos1

1 Introdução
No julgamento da Ação Popular/Pet 3388/RR, em que o Supremo
Tribunal Federal reconheceu como válida a demarcação contínua da área
indígena Raposa Serra do Sol, a decisão, sob o ponto de vista estritamente
jurídico, pode ser definida como um dos momentos de maior brilhantismo
de nossa Corte Maior.
Tendo como matéria de fundo o questionamento à demarcação da
reserva pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso em 1998
e sua homologação na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em
2005, este último ato precedido de laudo antropológico com base no qual
se justificou que a extensão da área homologada era necessária em razão
da grande migração existente entre os índios das cinco etnias que vivem na
região, a decisão do Poder Executivo foi contestada sob alegações que vão
desde o argumento de que nem todos foram ouvidos a respeito até acusações
de que o laudo em si foi fraudado.
Em favor da demarcação contínua, arguiu-se, em síntese, que: a) a
Constituição de 1988 assegura aos índios “os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” e b) o desmembramento da reserva
ameaçaria a sobrevivência física e sociocultural dos povos indígenas, que
precisam de áreas grandes para viver por causa de sua tradição e da maneira
coletivista de produzir e se organizar.
Por outro lado, contra a demarcação, arrazoou-se que: a) parte dos
índios já estava aculturada; b) o reconhecimento dos direitos indígenas independe da demarcação contínua; c) a reserva faz com que mais de 45%
da área do estado de Roraima seja ocupada por terras indígenas, fato que
1

Juiz federal.
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o inviabiliza economicamente; d) a demarcação contínua traduz risco à soberania nacional, pelo fato de a reserva estar localizada na fronteira com a
Venezuela e a Guiana.
Sem olvidar que a atuação do Exército dentro das reservas é livre,
transformando a preocupação quanto à soberania num argumento menor
e sem tecer crítica alguma ao que se decidiu a respeito, nossa indagação,
entretanto, cinge-se à necessidade da realização de audiência pública no
caso específico, em que a controvérsia ultrapassou discussão a respeito dos
legítimos interesses dos povos indígenas para atingir a autodeterminação de
um estado federado e sua população, como autonomias dentro da federação
brasileira.
É dizer: a realização de audiências públicas pelo Poder Judiciário in
casu poderia ter legitimado a decisão contramajoritária de tal poder? E mais,
fosse a unidade federada em questão estado com maior pujança econômica
e política no contexto da União, não seria a audiência pública realizada pelo
próprio Poder Judiciário um mecanismo útil para sepultar qualquer discussão
a respeito do acerto do precedente que se formou?
Partindo, pois, dessas indagações, passa-se ao exame do instrumento da audiência pública no âmbito do Supremo Tribunal Federal e de seus
efeitos nas grandes decisões por parte daquela Corte.

2 Da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Popular/Pet
3388/RR

Como primeiro pressuposto à discussão, cita-se a ementa do referido
julgado, senão veja-se:
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AÇÃO POPULAR. DEMARCAÇÃO DA TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA
DO SOL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DEMARCATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 231 E 232 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DA LEI Nº 6.001/73 E SEUS DECRETOS
REGULAMENTARES. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA
PORTARIA Nº 534/2005, DO MINISTRO DA JUSTIÇA, ASSIM COMO DO
DECRETO PRESIDENCIAL HOMOLOGATÓRIO. RECONHECIMENTO DA
CONDIÇÃO INDÍGENA DA ÁREA DEMARCADA, EM SUA TOTALIDADE.
MODELO CONTÍNUO DE DEMARCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
REVELAÇÃO DO REGIME CONSTITUCIONAL DE DEMARCAÇÃO DAS
TERRAS INDÍGENAS. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO ESTATUTO
JURÍDICO DA CAUSA INDÍGENA. A DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍ-
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GENAS COMO CAPÍTULO AVANÇADO DO CONSTITUCIONALISMO
FRATERNAL. INCLUSÃO COMUNITÁRIA PELA VIA DA IDENTIDADE
ÉTNICA. VOTO DO RELATOR QUE FAZ AGREGAR AOS RESPECTIVOS
FUNDAMENTOS SALVAGUARDAS INSTITUCIONAIS DITADAS PELA
SUPERLATIVA IMPORTÂNCIA HISTÓRICO-CULTURAL DA CAUSA.
SALVAGUARDAS AMPLIADAS A PARTIR DE VOTO-VISTA DO MINISTRO
MENEZES DIREITO E DESLOCADAS PARA A PARTE DISPOSITIVA DA
DECISÃO. 1. AÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE. Ação não conhecida
quanto à pretensão autoral de excluir da área demarcada o que dela
já fora excluído: o 6º Pelotão Especial de Fronteira, os núcleos urbanos
dos Municípios de Uiramutã e Normandia, os equipamentos e instalações públicos federais e estaduais atualmente existentes, as linhas de
transmissão de energia elétrica e os leitos das rodovias federais e estaduais também já existentes. Ausência de interesse jurídico. Pedidos
já contemplados na Portaria nº 534/2005 do Ministro da Justiça. Quanto à sede do Município de Pacaraima, cuida-se de território encravado
na “Terra Indígena São Marcos”, matéria estranha à presente demanda. Pleito, por igual, não conhecido. 2. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS NA AÇÃO POPULAR. 2.1. Nulidade dos atos, ainda que formais, tendo por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras
situadas na área indígena Raposa Serra do Sol. Pretensos titulares
privados que não são partes na presente ação popular. Ação que se
destina à proteção do patrimônio público ou de entidade de que o
Estado participe (inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição Federal),
e não à defesa de interesses particulares. 2.2. Ilegitimidade passiva do
Estado de Roraima, que não foi acusado de praticar ato lesivo ao tipo
de bem jurídico para cuja proteção se preordena a ação popular. Impossibilidade de ingresso do Estado-membro na condição de autor,
tendo em vista que a legitimidade ativa da ação popular é tão somente do cidadão. 2.3. Ingresso do Estado de Roraima e de outros interessados, inclusive de representantes das comunidades indígenas, exclusivamente como assistentes simples. 2.4. Regular atuação do
Ministério Público. 3. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEMARCATÓRIO. 3.1. Processo que observou as regras
do Decreto nº 1.775/96, já declaradas constitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 24.045, da relatoria do
ministro Joaquim Barbosa. Os interessados tiveram a oportunidade
de se habilitar no processo administrativo de demarcação das terras
indígenas, como de fato assim procederam o Estado de Roraima, o
Município de Normandia, os pretensos posseiros e comunidades indígenas, estas por meio de petições, cartas e prestação de informações.
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Observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa. 3.2. Os dados e peças de caráter antropológico foram revelados
e subscritos por profissionais de reconhecida qualificação científica e
se dotaram de todos os elementos exigidos pela Constituição e pelo
Direito infraconstitucional para a demarcação de terras indígenas, não
sendo obrigatória a subscrição do laudo por todos os integrantes do
grupo técnico (Decretos nos 22/91 e 1.775/96). 3.3. A demarcação
administrativa, homologada pelo Presidente da República, é “ato estatal que se reveste da presunção juris tantum de legitimidade e de
veracidade” (RE 183.188, da relatoria do ministro Celso de Mello),
além de se revestir de natureza declaratória e força autoexecutória.
Não comprovação das fraudes alegadas pelo autor popular e seu originário assistente. 4. O SIGNIFICADO DO SUBSTANTIVO “ÍNDIOS” NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O substantivo “índios” é usado pela Constituição Federal de 1988 por um modo invariavelmente plural, para
exprimir a diferenciação dos aborígenes por numerosas etnias. Propósito constitucional de retratar uma diversidade indígena tanto interétnica quanto intraétnica. Índios em processo de aculturação permanecem índios para o fim de proteção constitucional. Proteção
constitucional que não se limita aos silvícolas, estes, sim, índios ainda
em primitivo estádio de habitantes da selva. 5. AS TERRAS INDÍGENAS
COMO PARTE ESSENCIAL DO TERRITÓRIO BRASILEIRO. 5.1. As “terras indígenas” versadas pela Constituição Federal de 1988 fazem parte de um território estatal brasileiro sobre o qual incide, com exclusividade, o Direito nacional. E como tudo o mais que faz parte do
domínio de qualquer das pessoas federadas brasileiras, são terras que
se submetem unicamente ao primeiro dos princípios regentes das
relações internacionais da República Federativa do Brasil: a soberania
ou “independência nacional” (inciso I do art. 1º da CF). 5.2. Todas as
“terras indígenas” são um bem público federal (inciso XI do art. 20 da
CF), o que não significa dizer que o ato em si da demarcação extinga
ou amesquinhe qualquer unidade federada. Primeiro, porque as unidades federadas pós-Constituição de 1988 já nascem com seu território jungido ao regime constitucional de preexistência dos direitos
originários dos índios sobre as terras por eles “tradicionalmente ocupadas”. Segundo, porque a titularidade de bens não se confunde com
o senhorio de um território político. Nenhuma terra indígena se eleva
ao patamar de território político, assim como nenhuma etnia ou comunidade indígena se constitui em unidade federada. Cuida-se, cada
etnia indígena, de realidade sociocultural, e não de natureza político-territorial. 6. NECESSÁRIA LIDERANÇA INSTITUCIONAL DA UNIÃO,
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SEMPRE QUE OS ESTADOS E MUNICÍPIOS ATUAREM NO PRÓPRIO
INTERIOR DAS TERRAS JÁ DEMARCADAS COMO DE AFETAÇÃO INDÍGENA. A vontade objetiva da Constituição obriga a efetiva presença
de todas as pessoas federadas em terras indígenas, desde que em sintonia com o modelo de ocupação por ela concebido, que é de centralidade da União. Modelo de ocupação que tanto preserva a identidade
de cada etnia quanto sua abertura para um relacionamento de mútuo
proveito com outras etnias indígenas e grupamentos de não índios. A
atuação complementar de Estados e Municípios em terras já demarcadas como indígenas há de se fazer, contudo, em regime de concerto
com a União e sob a liderança desta. Papel de centralidade institucional desempenhado pela União, que não pode deixar de ser imediatamente coadjuvado pelos próprios índios, suas comunidades e organizações, além da protagonização de tutela e fiscalização do Ministério
Público (inciso V do art. 129 e art. 232, ambos da CF). 7. AS TERRAS
INDÍGENAS COMO CATEGORIA JURÍDICA DISTINTA DE TERRITÓRIOS
INDÍGENAS. O DESABONO CONSTITUCIONAL AOS VOCÁBULOS
“POVO”, “PAÍS”, “TERRITÓRIO”, “PÁTRIA” OU “NAÇÃO” INDÍGENA.
Somente o “território” enquanto categoria jurídico-política é que se
põe como o preciso âmbito espacial de incidência de uma dada Ordem
Jurídica soberana, ou autônoma. O substantivo “terras” é termo que
assume compostura nitidamente sociocultural, e não política. A Constituição teve o cuidado de não falar em territórios indígenas, mas, tão
só, em “terras indígenas”. A traduzir que os “grupos”, “organizações”,
“populações” ou “comunidades” indígenas não constituem pessoa federada. Não formam circunscrição ou instância espacial que se orne
de dimensão política. Daí não se reconhecer a qualquer das organizações sociais indígenas, ao conjunto delas, ou à sua base peculiarmente antropológica a dimensão de instância transnacional. Pelo que nenhuma das comunidades indígenas brasileiras detém estatura
normativa para comparecer perante a Ordem Jurídica Internacional
como “Nação”, “País”, “Pátria”, “território nacional” ou “povo” independente. Sendo de fácil percepção que todas as vezes em que a Constituição de 1988 tratou de “nacionalidade” e dos demais vocábulos
aspeados (País, Pátria, território nacional e povo) foi para se referir
ao Brasil por inteiro. 8. A DEMARCAÇÃO COMO COMPETÊNCIA DO
PODER EXECUTIVO DA UNIÃO. Somente à União, por atos situados na
esfera de atuação do Poder Executivo, compete instaurar, sequenciar
e concluir formalmente o processo demarcatório das terras indígenas,
tanto quanto efetivá-lo materialmente, nada impedindo que o Presidente da República venha a consultar o Conselho de Defesa Nacional
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(inciso III do § 1º do art. 91 da CF), especialmente se as terras indígenas a demarcar coincidirem com faixa de fronteira. As competências
deferidas ao Congresso Nacional, com efeito concreto ou sem densidade normativa, exaurem-se nos fazeres a que se referem o inciso XVI
do art. 49 e o § 5º do art. 231, ambos da Constituição Federal. 9. A
DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS COMO CAPÍTULO AVANÇADO
DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. Os arts. 231 e 232 da Constituição Federal são de finalidade nitidamente fraternal ou solidária,
própria de uma quadra constitucional que se volta para a efetivação
de um novo tipo de igualdade: a igualdade civil-moral de minorias,
tendo em vista o protovalor da integração comunitária. Era constitucional compensatória de desvantagens historicamente acumuladas, a
se viabilizar por mecanismos oficiais de ações afirmativas. No caso, os
índios a desfrutar de um espaço fundiário que lhes assegure meios
dignos de subsistência econômica para mais eficazmente poderem
preservar sua identidade somática, linguística e cultural. Processo de
uma aculturação que não se dilui no convívio com os não índios, pois
a aculturação de que trata a Constituição não é perda de identidade
étnica, mas somatório de mundividências. Uma soma, e não uma subtração. Ganho, e não perda. Relações interétnicas de mútuo proveito,
a caracterizar ganhos culturais incessantemente cumulativos. Concretização constitucional do valor da inclusão comunitária pela via da
identidade étnica. 10. O FALSO ANTAGONISMO ENTRE A QUESTÃO
INDÍGENA E O DESENVOLVIMENTO. Ao Poder Público de todas as
dimensões federativas o que incumbe não é subestimar, e muito menos
hostilizar comunidades indígenas brasileiras, mas tirar proveito delas
para diversificar o potencial econômico-cultural dos seus territórios
(dos entes federativos). O desenvolvimento que se fizer sem ou contra
os índios, ali onde eles se encontrarem instalados por modo tradicional, à data da Constituição de 1988, desrespeita o objetivo fundamental do inciso II do art. 3º da Constituição Federal, assecuratório de um
tipo de “desenvolvimento nacional” tão ecologicamente equilibrado
quanto humanizado e culturalmente diversificado, de modo a incorporar a realidade indígena. 11. O CONTEÚDO POSITIVO DO ATO DE
DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS. 11.1. O marco temporal de
ocupação. A Constituição Federal trabalhou com data certa — a data
da promulgação dela própria (5 de outubro de 1988) — como insubstituível referencial para o dado da ocupação de um determinado espaço geográfico por essa ou aquela etnia aborígene; ou seja, para o
reconhecimento, aos índios, dos direitos originários sobre as terras
que tradicionalmente ocupam. 11.2. O marco da tradicionalidade da
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ocupação. É preciso que esse estar coletivamente situado em certo
espaço fundiário também ostente o caráter da perdurabilidade, no
sentido anímico e psíquico de continuidade etnográfica. A tradicionalidade da posse nativa, no entanto, não se perde onde, ao tempo da
promulgação da Lei Maior de 1988, a reocupação apenas não ocorreu
por efeito de renitente esbulho por parte de não índios. Caso das “fazendas” situadas na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, cuja ocupação
não arrefeceu nos índios sua capacidade de resistência e de afirmação
da sua peculiar presença em todo o complexo geográfico da “Raposa
Serra do Sol”. 11.3. O marco da concreta abrangência fundiária e da
finalidade prática da ocupação tradicional. Áreas indígenas são demarcadas para servir concretamente de habitação permanente dos
índios de uma determinada etnia, de par com as terras utilizadas para
suas atividades produtivas, mais as “imprescindíveis à preservação
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar” e ainda aquelas
que se revelarem “necessárias à reprodução física e cultural” de cada
qual das comunidades étnico-indígenas, “segundo seus usos, costumes
e tradições” (usos, costumes e tradições deles, indígenas, e não usos,
costumes e tradições dos não índios). Terra indígena, no imaginário
coletivo aborígine, não é um simples objeto de direito, mas ganha a
dimensão de verdadeiro ente ou ser que resume em si toda ancestralidade, toda coetaneidade e toda posteridade de uma etnia. Donde a
proibição constitucional de se remover os índios das terras por eles
tradicionalmente ocupadas, assim como o reconhecimento do direito
a uma posse permanente e usufruto exclusivo, de parelha com a regra
de que todas essas terras “são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis” (§ 4º do art. 231 da Constituição Federal). O que termina por fazer desse tipo tradicional de posse um heterodoxo instituto de Direito Constitucional, e não uma ortodoxa figura
de Direito Civil. Donde a clara intelecção de que OS ARTIGOS 231 E
232 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONSTITUEM UM COMPLETO ESTATUTO JURÍDICO DA CAUSA INDÍGENA. 11.4. O marco do conceito
fundiariamente extensivo do chamado “princípio da proporcionalidade”. A Constituição de 1988 faz dos usos, costumes e tradições indígenas o engate lógico para a compreensão, entre outras, das semânticas
da posse, da permanência, da habitação, da produção econômica e da
reprodução física e cultural das etnias nativas. O próprio conceito do
chamado “princípio da proporcionalidade”, quando aplicado ao tema
da demarcação das terras indígenas, ganha um conteúdo peculiarmente extensivo. 12. DIREITOS “ORIGINÁRIOS”. Os direitos dos índios
sobre as terras que tradicionalmente ocupam foram constitucional31
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mente “reconhecidos”, e não simplesmente outorgados, com o que o
ato de demarcação se orna de natureza declaratória, e não propriamente constitutiva. Ato declaratório de uma situação jurídica ativa
preexistente. Essa a razão de a Carta Magna havê-los chamado de
“originários”, a traduzir um direito mais antigo do que qualquer outro,
de maneira a preponderar sobre pretensos direitos adquiridos, mesmo
os materializados em escrituras públicas ou títulos de legitimação de
posse em favor de não índios. Atos, estes, que a própria Constituição
declarou como “nulos e extintos” (§ 6º do art. 231 da CF). 13. O MODELO PECULIARMENTE CONTÍNUO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS
INDÍGENAS. O modelo de demarcação das terras indígenas é orientado pela ideia de continuidade. Demarcação por fronteiras vivas ou
abertas em seu interior, para que se forme um perfil coletivo e se
afirme a autossuficiência econômica de toda uma comunidade usufrutuária. Modelo bem mais serviente da ideia cultural e econômica de
abertura de horizontes do que de fechamento em “bolsões”, “ilhas”,
“blocos” ou “clusters”, a evitar que se dizime o espírito pela eliminação
progressiva dos elementos de uma dada cultura (etnocídio). 14. A
CONCILIAÇÃO ENTRE TERRAS INDÍGENAS E A VISITA DE NÃO ÍNDIOS,
TANTO QUANTO COM A ABERTURA DE VIAS DE COMUNICAÇÃO E A
MONTAGEM DE BASES FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS OU DE RELEVÂNCIA PÚBLICA. A exclusividade de usufruto
das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nas terras indígenas é conciliável com a eventual presença de não índios, bem assim com a instalação de equipamentos públicos, a abertura de estradas e outras vias
de comunicação, a montagem ou construção de bases físicas para a
prestação de serviços públicos ou de relevância pública, desde que
tudo se processe sob a liderança institucional da União, controle do
Ministério Público e atuação coadjuvante de entidades tanto da Administração Federal quanto representativas dos próprios indígenas. O
que já impede os próprios índios e suas comunidades, por exemplo,
de interditar ou bloquear estradas, cobrar pedágio pelo uso delas e
inibir o regular funcionamento das repartições públicas. 15. A RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA ENTRE TERRAS INDÍGENAS E MEIO AMBIENTE. Há perfeita compatibilidade entre meio ambiente e terras indígenas, ainda que estas envolvam áreas de “conservação” e “preservação”
ambiental. Essa compatibilidade é que autoriza a dupla afetação, sob
a administração do competente órgão de defesa ambiental. 16. A DEMARCAÇÃO NECESSARIAMENTE ENDÓGENA OU INTRAÉTNICA. Cada
etnia autóctone tem para si, com exclusividade, uma porção de terra
compatível com sua peculiar forma de organização social. Daí o mo-
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delo contínuo de demarcação, que é monoétnico, excluindo-se os intervalados espaços fundiários entre uma etnia e outra. Modelo intraétnico que subsiste mesmo nos casos de etnias lindeiras, salvo se as
prolongadas relações amistosas entre etnias aborígines venham a
gerar, como no caso da Raposa Serra do Sol, uma condivisão empírica
de espaços que impossibilite uma precisa fixação de fronteiras interétnicas. Sendo assim, se essa mais entranhada aproximação física
ocorrer no plano dos fatos, como efetivamente se deu na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, não há como falar de demarcação intraétnica, menos ainda de espaços intervalados para legítima ocupação por
não índios, caracterização de terras estaduais devolutas, ou implantação de Municípios. 17. COMPATIBILIDADE ENTRE FAIXA DE FRONTEIRA E TERRAS INDÍGENAS. Há compatibilidade entre o usufruto de
terras indígenas e faixa de fronteira. Longe de se pôr como um ponto
de fragilidade estrutural das faixas de fronteira, a permanente alocação
indígena nesses estratégicos espaços em muito facilita e até obriga
que as instituições de Estado (Forças Armadas e Polícia Federal, principalmente) se façam também presentes com seus postos de vigilância,
equipamentos, batalhões, companhias e agentes. Sem precisar de licença de quem quer que seja para fazê-lo. Mecanismos, esses, a serem
aproveitados como oportunidade ímpar para conscientizar ainda mais
os nossos indígenas, instruí-los (a partir dos conscritos), alertá-los
contra a influência eventualmente malsã de certas organizações não
governamentais estrangeiras, mobilizá-los em defesa da soberania
nacional e reforçar neles o inato sentimento de brasilidade. Missão
favorecida pelo fato de serem os nossos índios as primeiras pessoas a
revelar devoção pelo nosso País (eles, os índios, que em toda nossa
história contribuíram decisivamente para a defesa e integridade do
território nacional) e até hoje dar mostras de conhecerem o seu interior e as suas bordas mais que ninguém. 18. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
E SALVAGUARDAS INSTITUCIONAIS QUE SE COMPLEMENTAM. Voto
do relator que faz agregar aos respectivos fundamentos salvaguardas
institucionais ditadas pela superlativa importância histórico-cultural
da causa. Salvaguardas ampliadas a partir de voto-vista do Ministro
Menezes Direito e deslocadas, por iniciativa deste, para a parte dispositiva da decisão. Técnica de decidibilidade que se adota para conferir
maior teor de operacionalidade ao acórdão (Pet 3388/RR, rel. min.
Carlos Britto, Pleno do STF, DJe de 25/09/2009).
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Revistos os fundamentos da decisão em comentário, passa-se ao
exame da legislação a respeito da possibilidade de realização de audiências
públicas no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

3 Da legislação

A legislação que regulamenta as ações constitucionais (ADI, ADC
e ADPF) prevê a realização de audiências públicas (art. 9º, § 1º, da Lei
9.868/1999), com a participação de membros da sociedade civil, para fins
de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato, e indroduz a figura
do amicus curiae, na qualidade de representantes dessa mesma sociedade
civil intervenientes no processo (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999).
De forma semelhante, a Lei 9.882/1999, que dispõe sobre o processo
e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, no
seu art. 6º, § 1º, estabelece que:
Art. 6º Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, no
prazo de dez dias.
§ 1º Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição, requisitar informações adicionais,
designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre
a questão, ou ainda, fixar data para declarações, em audiência pública,
de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

A partir de fevereiro de 2009, uma revisão do Regimento Interno do
STF inseriu, via Emenda Regimental 29/20092, dispositivos que passaram
2

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Emenda Regimental 29, de 18 de fevereiro de 2009.
Acrescenta dispositivos ao Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
O Presidente do Supremo Tribunal Federal faz editar a Emenda Regimental, aprovada pelos Senhores Membros da Corte em Sessão Administrativa realizada em 11 de fevereiro de 2009, nos termos
do art. 361, inciso I, alínea a, do Regimento Interno.
Art. 1º O art. 13 do Regimento Interno passa a vigorar com acréscimo dos incisos XVII e XVIII,
renumerando-se o subsequente para inciso XIX:
“Art. 13. [...]
XVII – convocar audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões
ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante, debatidas no
âmbito do Tribunal.
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a permitir, de um lado, que o presidente da Corte pudesse convocar audiências públicas:

[...] para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade
em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e
de interesse público relevante, debatidas no âmbito do Tribunal (art.
13, XVII).

Nessa mesma linha, o art. 21, XVII, dá ao relator o poder de “convocar audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência
e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o

XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador
habilitado, em audiências públicas ou em qualquer processo em curso no âmbito da Presidência.
XIX – praticar os demais atos previstos na lei e no Regimento”.
Art. 2º O art. 21 do Regimento Interno passa a vigorar com acréscimo dos incisos XVII e XVIII,
renumerando-se o subsequente para inciso XIX:
XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador
habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.
XIX – praticar os demais atos que lhe incumbam ou sejam facultados em lei e no Regimento.”
Art. 3º Ficam acrescidos ao art. 154 do Regimento Interno o inciso III e o parágrafo único:
“Art. 154. [...]
III – para ouvir o depoimento das pessoas de que tratam os arts. 13, inciso XVII, e 21, inciso XVII,
deste Regimento.
Parágrafo único. A audiência prevista no inciso III observará o seguinte procedimento:
I – o despacho que a convocar será amplamente divulgado e fixará prazo para a indicação das
pessoas a serem ouvidas;
II – havendo defensores e opositores relativamente à matéria objeto da audiência, será garantida a
participação das diversas correntes de opinião;
III – caberá ao Ministro que presidir a audiência pública selecionar as pessoas que serão ouvidas,
divulgar a lista dos habilitados, determinando a ordem dos trabalhos e fixando o tempo que cada
um disporá para se manifestar;
IV – o depoente deverá limitar-se ao tema ou questão em debate;
V – a audiência pública será transmitida pela TV Justiça e pela Rádio Justiça;
VI – os trabalhos da audiência pública serão registrados e juntados aos autos do processo, quando
for o caso, ou arquivados no âmbito da Presidência;
VII – os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro que convocar a audiência”.
Art. 4º Fica acrescido ao art. 363 do Regimento Interno o inciso III:
“Art. 363. [...]
III – Despacho – para designar a realização de audiência pública de que trata o art. 13, XVII, deste
Regimento”.
Art. 5º Esta Emenda Regimental entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro Gilmar Mendes, Presidente.
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esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral
ou de interesse público relevante”.
Frise-se que a referida emenda regimental aumentou a extensão da
possibilidade de realização de audiências públicas a todo e qualquer processo em tramitação no Tribunal, e não apenas aos processos de controle
concentrado de constitucionalidade, embora estudiosos argumentem que o
texto deixou de apresentar, contudo, critérios mais transparentes sobre os
pressupostos de convocação; a habilitação dos participantes e a sua forma
de contribuição, bem como a própria dinâmica procedimental durante o
ato em si.
Diante do contexto normativo atual, passa-se a examinar o instrumento das audiências públicas como meio de legitimação social da atuação
do Poder Judiciário.

4 Da necessidade de legitimação democrática das decisões do
Poder Judiciário nas questões indígenas

No quadro atual, em que cresce o ativismo judicial e levando-se em
conta, ainda, a necessidade de legitimação democrática das decisões de cunho
nitidamente contramajoritário que advém da atuação do Judiciário como
Poder realmente independente, tem-se como fundamental a ampliação das
consultas públicas sobre o tema indígena, já que parcela integrante do tema
global meio ambiente.
Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, quando atua, exerce
a representação argumentativa da sociedade. Aliás, em entrevista concedida
ao jornal Valor Econômico, o próprio ministro Gilmar Mendes salienta tal
peculiaridade, senão veja-se:
Na edição de 09.06.2008 do jornal Valor Econômico, o presidente do
STF, ministro Gilmar Mendes, afirma que o Tribunal é competente para
suprir as deficiências do poder legislativo.
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Na opinião de Gilmar Mendes a tese se torna plenamente aceitável na
medida em que os poderes do Estado devem ser harmônicos entre si,
devendo, portanto, trabalhar de maneira ativa para a melhor elaboração das leis na sociedade. Na entrevista, indagado como o Supremo
pode representar a sociedade, Mendes afirmou que enquanto os parlamentares representam a população pelo voto que recebem, o STF
faz a “representação argumentativa” da sociedade. A tese é do filósofo
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alemão Robert Alexy para quem os tribunais corrigem distorções do
Legislativo. Segundo Alexy, o Parlamento representa o cidadão politicamente e as Supremas Cortes o fazem argumentativamente.
Essa representação pela argumentação tem sido utilizada com força
pelo STF nos últimos quatro anos e pressupõe a participação ativa dos
“amicus curie”, advogados públicos e privados, fazendo do Tribunal
“um espaço democrático, aberto à reflexão e à argumentação jurídica
e moral, com ampla repercussão na coletividade e nas instituições
democráticas”. É com essa participação que se dá a legitimidade democrática do STF3.

Não obstante, quando se pensa na formulação de precedentes em
temas que envolvem a própria formação da federação e o nível de autonomia
dos estados federados, há de se buscar maior legitimação popular, sob pena
de transformar uma ordem soberana que deveria induzir paz social num
elemento de desagregação e rancor entre irmãos.
Aliás, o próprio constitucionalismo americano é pleno de exemplos
em que manifestações judiciais acabaram por gerar tensões sociais, a maior
delas a guerra civil em torno da manutenção ou não do regime de escravidão.
Embora não se pretenda formular nenhuma comparação direta, até
porque lá os estados federados são verdadeiras soberanias, fruto até da
evolução de seu Federalismo, situação absolutamente distinta da brasileira
(advinda de um Estado unitário), não se vislumbra nenhum prejuízo no atuar do Poder Judiciário com a realização de audiências públicas, mormente
quando se recorda que, em temas de igual relevância, a observância de tal
procedimento ocorreu.
Ainda a respeito do tema, cita-se o trabalho de Leandro José da Silva
(2011) que ressalta a importância das audiências públicas como forma de
legitimação da atuação do Poder Judiciário, senão veja-se:

3

A audiência pública é uma forma de participação popular antes da
tomada de decisões pelo poder público, oportunidade em que são colhidas informações técnicas, científicas, morais, religiosas e culturais
sobre determinados temas relevantes para a sociedade. Assim, audiência pública é um instituto de participação administrativa aberta a
indivíduos e a grupos sociais determinados, visando à legitimidade da

Disponível em: <http://supremoemdebate.blogspot.com.br/2008/06/legitimidade-democratica-do-stf-se-d.html>. Acesso em: 21 nov. 2012.
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ação administrativa, por meio da qual se exerce o direito de expor tendências, preferências e opções que possam conduzir o poder público a
uma decisão de maior aceitação social (MOREIRA NETO, 1992, p. 129).
A audiência pública representa a participação popular na decisão administrativa, legislativa e, mais recentemente, também judicial, uma
vez que a Corte Suprema percebeu que a participação da sociedade
na decisão de temas relevantes poderia propiciar uma melhora na
qualidade da decisão judicial, além de suprir o déficit democrático
existente nas decisões da Corte Constitucional.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro fala em princípio da participação popular, esclarecendo que ele é inerente ao Estado Democrático de Direito,
uma vez que a Constituição proclama em seu art. 1º que “todo o poder
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou
diretamente, nos termos desta Constituição” (DI PIETRO, 2007, p. 589).
Embora a autora trate da participação popular na gestão e controle
da Administração Pública, tal participação deve ser estendida ao Poder Legislativo e Judiciário, pois todo o poder emana do povo, o que
significa dizer que o Estado e todos os Poderes existem em função do
povo e devem sujeitar-se às suas preferências.
De fato, a legitimidade da jurisdição constitucional exercida pelo Supremo Tribunal aumenta na medida em que a sociedade civil organizada
possa participar do processo de tomada de decisão, influenciando na
formação do pensamento dos intérpretes oficiais da Constituição.
Assim, o déficit de legitimidade existente no constitucionalismo pode
ser contornado com a realização de audiências públicas, ocasião em
que os vários setores da sociedade organizada contribuem na tomada
de decisões, em benefício do processo democrático4.

5 Conclusão
Retornando, pois, aos questionamentos iniciais que traduziram as
perplexidades de uma possível e eventual maioria, ao menos no âmbito do
estado de Roraima, e até em razão dos questionamentos quanto à higidez
4

Disponível em: <http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/1209.pdf>. Acesso em: 21
nov. 12.
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dos estudos antropológicos feitos no âmbito da esfera de atuação do Poder
Executivo da União, tem-se que, indubitavelmente, a realização de audiências
públicas legitimaria a decisão da Suprema Corte como forma de sepultar
futuros conflitos quanto à sua correção.
Por mais acertada e fruto da razão que tenha sido a decisão nesta
que, sem dúvida, foi a mais profunda e complexa questão indígena levada ao
Supremo Tribunal Federal depois da Constituição Federal de 1988, faltará ao
precedente a legitimação social que a realização de audiência pública no seio
do Poder Judiciário, para oitiva de todos os interessados, certamente geraria.
O tempo dirá se foi suficiente o precedente criado para gerar paz
social, num ambiente onde a contraposição entre o valor da soberania desenvolvimentista e a necessidade de preservação do meio ambiente, nele
considerados os povos indígenas e seu modo de vida, tendem a se aprofundar.
Tomara que sim!
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Entendimento jurisprudencial acerca do princípio da
insignificância na área ambiental
Arnaldo Pereira de Andrade Segundo1

Princípios são valores fundamentais de um sistema jurídico. É o alicerce que serve de inspiração a todas as normas jurídicas.
Na definição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2002, p. 807-808):

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre
diferentes normas, compondo-lhe o espírito e servindo de critério
para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a
lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a
tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios
que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo
unitário que há por nome sistema jurídico positivo.

O princípio da insignificância ou da bagatela tem origem no direito
romano e tem cunho civilista. Foi introduzido na seara penal por Claus Roxin
na década de 60 do século passado.

Reza o princípio em estudo que o direito penal não deve se preocupar
com infrações incapazes de ofender o bem jurídico tutelado, que causem
ínfimo dano à sociedade, que sejam de pouca monta.
Segundo Fernando Capez (2011, p. 29): “o Direito Penal não deve
preocupar-se com bagatelas, do mesmo modo que não podem ser admitidos
tipos incriminadores que descrevam condutas incapazes de lesar o bem
jurídico”.
Aplicado o princípio em exame, exclui-se a tipicidade. Para Cleber
Masson (2009, p. 24):

1

Com a caracterização desse princípio, opera-se tão somente a tipicidade formal, isto é, a adequação entre o fato praticado pelo agente
e a lei penal incriminadora. Não há, entretanto, tipicidade material,
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compreendida como juízo de subsunção capaz de lesar ou ao menos
colocar em perigo o bem jurídico penalmente tutelado.

O STF instituiu alguns requisitos de ordem objetiva, quais sejam: (a)
mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade
social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
O princípio em destaque tem aplicação a qualquer delito, não se limitando aos crimes contra o patrimônio, como poderia se supor. Contudo,
é rechaçada a aplicação do princípio da bagatela em crimes praticados com
emprego de violência à pessoa ou grave ameaça. A respeito, confira-se o
seguinte julgado do STF:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO
QUALIFICADO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCOMPATIBILIDADE DA INSIGNIFICÂNCIA COM O CRIME
DE ROUBO. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, não sendo viável reavaliar o conjunto probatório
que levou à condenação criminal do paciente por crime de roubo qualificado. Precedentes. Não arguida nas instâncias ordinárias a questão
do princípio da insignificância, não podem os Tribunais Superiores
examiná-la diretamente, suprimindo instâncias. É inviável reconhecer
a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com
violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Não constitui negativa de
prestação jurisdicional a não admissão de recurso ou de ação por falta
de seus pressupostos de cabimento (RHC 107378, min. Rosa Weber,
STF). (Grifo nosso.)

Existe entendimento no sentido de que na seara ambiental não se
deve aplicar o princípio da insignificância, tendo em vista que o meio ambiente é um bem metaindividual, que deve ser preservado em benefício das
próximas gerações. Nesse sentido, destaco o seguinte acórdão do TRF1:

42

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EXPLORAÇÃO DE ARGILA. ARTIGO
2º, LEI N. 8.176/1991. ARTIGO 55, LEI N. 9.605/1998. CONCURSO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Os bens jurídicos tutelados pelos artigos 2º da Lei n. 8.176/1991 e
55 da Lei n. 9.605/1998 são distintos, vale dizer, patrimônio da União
e meio ambiente, respectivamente. 2. Tratando-se de conduta única
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com o cometimento de dois crimes aplica-se a regra do concurso formal. 3. Havendo comprovação suficiente de que o réu não possuía
autorização para a exploração do minério, nem tampouco licença ambiental que legitimasse tal atividade, impõe-se a sua condenação. 4. É
uníssona a jurisprudência desta Corte Regional de Justiça, no sentido
de que é inaplicável o princípio da insignificância em causas que envolvem crimes ambientais. 5. Sentença reformada. Recurso provido (ACR
2007.38.04.0001719, desembargador federal Mário César Ribeiro,
TRF1 – 4ª Turma, e-DJF1 08/04/2010, p. 65). (Grifo nosso.)

Contudo, no mesmo Tribunal, há julgado em sentido contrário:

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 39 e 40 LEI
9.605/98. TIPICIDADE MATERIAL. SERRA DA MANTIQUEIRA. COMPROVAÇÃO DO DANO. RELATÓRIO DE VISTORIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. 1.
O reconhecimento do princípio da insignificância é possível em crime
contra o meio ambiente caso comprovada a atipicidade material da
conduta. 2. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação aos crimes ambientais, quando comprovado o dano, em razão da
indisponibilidade do bem jurídico protegido e da necessidade de dissuasão da prática dos delitos atentatórios ao meio ambiente. Precedentes do TRF/1ª Região. 3. Recurso em sentido estrito provido (RSE
2010.38.10.0006534, desembargador federal Tourinho Neto, TRF1 – 3ª
Turma, e-DJF1, 13/04/2012, p. 914). (Grifo nosso.)

Em que pesem os entendimentos contrários à aplicação do princípio
da bagatela ou insignificância aos crimes ambientais, o STJ, através de suas
Turmas, vem decidindo que:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34 DA LEI
N. 9.605/98. AUSÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE. CONDUTA
DE MÍNIMA OFENSIVIDADE PARA O DIREITO PENAL. ATIPICIDADE
MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. TRANCAMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a
mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade
social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Hipótese em que,
com os acusados do crime de pesca em local interditado pelo órgão
competente, não foi apreendido qualquer espécie de pescado, não havendo notícia de dano provocado ao meio ambiente, mostrando-se
desproporcional a imposição de sanção penal no caso, pois o resul43
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tado jurídico, ou seja, a lesão produzida, mostra-se absolutamente
irrelevante. 3. Embora a conduta dos pacientes se amolde à tipicidade
formal e subjetiva, ausente no caso a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do resultado típicos em face da
significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado.
4. Ordem concedida para, aplicando-se o princípio da insignificância,
trancar a Ação Penal n. 2009.72.00.002143-8, movida em desfavor dos
pacientes perante a Vara Federal Ambiental de Florianópolis/SC (HC
200901448554, min. Jorge Mussi, STJ – 5ª Turma, DJE, 14/06/2010).
(Grifo nosso.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL.
USO DE APETRECHO DE PESCA PROIBIDO. CONDUTA QUE NÃO PRESSUPÔS MÍNIMA OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. 1.
É de se reconhecer a atipicidade material da conduta de uso de apetrecho
de pesca proibido se resta evidente a completa ausência de ofensividade,
ao menos em tese, ao bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja,
a fauna aquática. 2. Ordem concedida para trancar a ação penal por
falta de justa causa (HC 200702595485, min. Maria Thereza de Assis
Moura, STJ – 6ª Turma, DJE, 31/08/2009). (Grifo nosso.)

Por fim, trago julgado da 2ª Turma do STF, noticiado no seu informativo de jurisprudência de número 676/2012, admitindo a aplicação do
princípio da insignificância aos crimes ambientais:
Princípio da insignificância e crime ambiental
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A 2ª Turma, por maioria, concedeu habeas corpus para aplicar o princípio da insignificância em favor de condenado pelo delito descrito no
art. 34, caput, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98 (“Art. 34: Pescar em
período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por
órgão competente: [...] Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
[...] II – pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos”). No
caso, o paciente fora flagrado ao portar 12 camarões e rede de pesca fora
das especificações da Portaria 84/2002 do IBAMA. Prevaleceu o voto do
Min. Cezar Peluso, que reputou irrelevante a conduta em face do número
de espécimes encontrados na posse do paciente. O Min. Gilmar Mendes
acresceu ser evidente a desproporcionalidade da situação, porquanto
se estaria diante de típico crime famélico. Asseverou que outros meios
deveriam reprimir este tipo eventual de falta, pois não seria razoável a
imposição de sanção penal à hipótese. Vencido o Min. Ricardo Lewan-
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dowski, que denegava a ordem, tendo em conta a objetividade da lei de
defesa do meio ambiente. Esclarecia que, apesar do valor do bem ser
insignificante, o dispositivo visaria preservar a época de reprodução da
espécie que poderia estar em extinção. Ressaltava que o paciente teria
reiterado essa prática, embora não houvesse antecedente específico
nesse sentido (HC 112563/SC, rel. orig. min. Ricardo Lewandowski, red. p/
o acórdão min. Cezar Peluso, STF – 2ª Turma, 21/08/2012.). (Grifo nosso.)

Ante o acima exposto, é admissível a aplicação do princípio em comento aos crimes contra o meio ambiente, chancelado, inclusive, pelo STJ
e STF.
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Responsabilidade ambiental e prova da autoria
Bruno César Bandeira Apolinário1

1 Introdução
São recorrentes nas varas cíveis da Justiça Federal, sobretudo nas
subseções situadas no interior do país, as ações civis públicas movidas pelo
Ministério Público Federal com vistas à responsabilização de proprietários
de imóveis, em sua maioria na zona rural, por danos ambientais advindos
da supressão da vegetação nativa com o emprego de fogo.
Exemplo disso foi a ação de número 2007.83.00.021291-5, que teve
tramitação perante a 24ª Vara da Subseção Judiciária de Caruaru, vinculada
ao egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Tratava-se de ação civil
pública proposta pelo Ministério Público Federal que tinha por objetivo
compelir o proprietário de imóvel rural situado na região a recuperar área
abrangida por sua propriedade em que fora constatada a eliminação de vegetação remanescente de Mata Atlântica em decorrência de incêndio.

A controvérsia instalada naqueles autos cingiu-se à autoria do incêndio causador dos danos ambientais. De um lado, acenava-se com a orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de
demonstração da autoria do dano ambiental, revelando-se suficiente a prova da titularidade do imóvel, porquanto a responsabilidade, no caso, seria
propter rem, de sorte que acompanharia a propriedade do bem, ainda que
não tivesse sido o dono da coisa o efetivo causador do prejuízo que se buscava reparar. De outro, defendia-se a impossibilidade de imputação de responsabilidade ambiental sem que houvesse clara demonstração da autoria.
No deslinde do caso, a pretensão do Parquet restou desacolhida,
tomando-se de empréstimo entendimento firmado pelo TRF5 nos autos da
ACR 5944, em acórdão de 25/09/2008: “O simples fato de ser proprietário
de um terreno rural em que moradores, presentes na terra há mais de meio
1
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século, suprimiram pequena extensão de vegetação de porte arbustivo não
constitui prova de que tenha autorizado tal conduta ilícita”.
Com esse pano de fundo, pretende-se, neste breve estudo, aprofundar
o exame do tema relativo aos elementos da responsabilidade ambiental, em
especial no que toca à prova da autoria do dano, à luz da legislação pertinente
e da doutrina.

2 Elementos da responsabilidade por danos ambientais

A responsabilidade por danos ambientais encontra seu fundamento
jurídico na Constituição Federal de 1988, que, no art. 225, IV, estabelece: “As
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

No plano infraconstitucional, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, de número 6.938/1981, prescreve em seu art. 14, § 1º: “Sem prejuízo
das penas administrativas previstas nos incisos do artigo, o poluidor é obrigado, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados
ao meio ambiente e a terceiro, afetados por sua atividade”.
Como se pode inferir dos dispositivos, a responsabilidade ambiental
requer, inicialmente, a existência de uma conduta lesiva praticada por uma
pessoa física ou jurídica. É preciso que se configure um agir do qual resulte
um dano ao meio ambiente, fruto da vontade de uma pessoa física ou jurídica, esta última naturalmente representada por seus responsáveis legais.
Requer, ainda, a evidenciação do nexo causal entre a conduta praticada e o
resultado lesivo ao patrimônio ambiental.

Presentes, assim, a ação, o dano e o nexo causal, impõe-se a responsabilização do autor pelos prejuízos advindos ao meio ambiente.

Nos termos da Lei 6.938 supracitada, dispensa-se a demonstração
de culpa, tendo em vista que se cuida, como é cediço, de responsabilidade
objetiva.

Até aqui se tem o trivial em tema de responsabilidade ambiental.
Controvérsia relevante diz respeito à determinação do responsável, que
será objeto de tópico em separado.
48

II Jornada de Direito Ambiental

3 Determinação do responsável
A identificação do responsável pelo dano ambiental é questão por
vezes tormentosa. Diz José Afonso da Silva (2009):

Nem sempre é fácil determinar ou identificar o responsável. Sendo
apenas um foco emissor, a identificação é simples. Se houve multiplicidade de focos, já é mais difícil, mas é precisamente por isso que
se justifica a regra da atenuação do relevo do nexo causal, bastando
que a atividade do agente seja potencialmente degradante para sua
implicação nas malhas da responsabilidade.

O tema ganha ainda maior relevo nos casos como o que mencionado
nas linhas introdutórias, em que se constata a existência de dano ambiental
em propriedade particular, sem que existam provas que vinculem o dano a
uma ação do respectivo proprietário. A questão que nos propomos a analisar
com mais acuidade diz com a possibilidade, em tal hipótese, de se recorrer à
presunção da autoria com vistas à recomposição da área degradada.
De início, importa gizar que não se colhe da Constituição Federal nem
das normas infraconstitucionais permissão normativa para a aplicação da
presunção da autoria na hipótese aventada. Ao contrário, a Lei 12.651/2012,
que versa sobre a proteção da vegetação nativa, estabelece claramente a
obrigação do poder público de comprovar o nexo de causalidade entre a ação
do proprietário e o dano efetivamente causado. Textualmente:
Art. 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes
situações:
[...]

§ 3º Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em
terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação
do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.
§ 4º É necessário o estabelecimento de nexo causal na verificação das
responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras
públicas ou particulares.

Como se depreende do texto normativo, constitui ônus da autoridade
competente para fiscalização e autuação comprovar o nexo de causalidade
entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente
causado.
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A novel legislação desafia o entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual a responsabilidade do proprietário de
terra por danos ambientais tem natureza propter rem, isto é, adere ao título
de domínio ou posse, a dispensar a prova da efetiva contribuição do titular
do bem para a consumação do fato lesivo.
Os precedentes a seguir ilustram a orientação da Corte:
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ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL EM RESERVA LEGAL. DEVER
DE RECUPERAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ABRANGÊNCIA DO
PROPRIETÁRIO ATUAL, INDEPENDENTEMENTE DE QUEM CAUSOU
O DANO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a
obrigação de recuperar a degradação ambiental ocorrida na faixa da
reserva legal abrange aquele que é titular da propriedade do imóvel,
mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do dano, tendo em
conta sua natureza propter rem. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1137478/SP, rel. ministro Arnaldo Esteves Lima, 1ª
Turma, julgado em 18/10/2011, DJe de 21/10/2011.)
AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE MATA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. DANO RECONHECIDO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA)
E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER REM. INTERPRETAÇÃO DA NORMA AMBIENTAL.
PRECEDENTES DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar,
que têm natureza propter rem. Precedentes: REsp 1.178.294/MG, Rel.
ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/08/2010; REsp 1.115.555/
MG, rel. ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 15/02/2011; AgRg no REsp
1170532/MG, rel. ministro Hamilton Carvalhido, j. 24/08/2010; REsp
605.323/MG, relator para acórdão ministro Teori Albino Zavascki, j.
18/08/2005, entre outros.
2. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as
obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado,
com a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique
se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.

II Jornada de Direito Ambiental

(REsp 1227139/MG, rel. ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado
em 14/04/2011, DJe de 13/04/2012.)

Vale transcrever excerto do voto condutor do acórdão do último precedente referido, da lavra do ministro Herman Benjamin:

O adquirente de imóvel desmatado ilegalmente, ou com irregularidades
perante a legislação de proteção ao meio ambiente, recebe não só os
atributos positivos do domínio ou posse, como também os ônus ambientais que sobre ele incidam; inclusive o dever de medir, demarcar,
averbar no registro imobiliário competente, e recuperar a Reserva
Legal, bem como de proteger as APPs.

A doutrina segue idêntica linha. Para José Ricardo Alvarez Vianna, magistrado paranaense, a Reserva Legal consiste “em obrigação propter
rem, gravando o bem respectivo independentemente da adesão voluntária do(s) proprietário(s)” (As Áreas de Reserva Legal e a de reflorestamento pelo novo adquirente, in Jurisprudência Brasileira Criminal,
vol. 44, Curitiba, Juruá, 2002, p. 107). No mesmo sentido, para Paulo de
Bessa Antunes, a Reserva Legal é “uma obrigação in rem, ob ou propter
rem, ou seja, uma obrigação real ou mista”, e que, por conseguinte, “recai diretamente sobre o proprietário do imóvel, independentemente de
sua pessoa ou forma pela qual tenha adquirido a propriedade” (Poder
Judiciário e Reserva Legal: análise de recentes decisões do Superior
Tribunal de Justiça , in Revista de Direito Ambiental, vol. 21, 2001, pp.
120-121). É também o pensamento de Luis Henrique Paccagnella: as
obrigações referentes à Reserva Legal “se vinculam mais à coisa que
à pessoa, daí seu caráter real e não pessoal. Isso por tratar de norma
geral, a todos imposta, não se tratando de obrigação assumida unilateralmente pelo devedor na sua origem, mas sim por força de lei”
(Função socioambiental da propriedade rural e Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Florestal Legal, in Revista de Direito Ambiental,
n. 8, 1997, p. 12).
Logo, ao contrário da posição adotada pelo v. acórdão recorrido, o
novo adquirente assume o ônus de manter a Reserva Legal, cabendo-lhe averbá-la e repor a cobertura florística nativa, mesmo que não
tenha contribuído para devastá-la. Pouco importa se a propriedade é
transmitida a outrem a título oneroso ou gratuito, por ato inter vivos
ou mortis causa. Em qualquer hipótese, permanece intacto o gravame.
À limitação ambiental é indiferente quem seja dono — ontem, hoje
ou amanhã.
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A posição defendida pelo STJ se mostra razoável, uma vez que busca
evitar que o causador do dano ambiental se exima da responsabilização pelo
ilícito cometido através da alienação de seu patrimônio a terceiros, com o que
tornaria mais difícil às autoridades ambientais a identificação do responsável pela prática delitiva. Ao responsabilizar solidariamente o adquirente da
propriedade em que verificado o dano ambiental, busca o STJ desestimular
a alienação imobiliária feita com o nítido propósito de burlar a aplicação das
normas pertinentes à defesa do meio ambiente, evitando-se que a identidade
do verdadeiro infrator se perca numa infindável cadeia dominial.
A questão que se coloca é como conciliar a orientação sufragada pelo
Tribunal com as disposições legais antes mencionadas, que erigem como
requisito à responsabilização ambiental a demonstração do nexo causal
entre a conduta do poluidor e o dano ambiental.
A nosso ver, há que se buscar uma solução intermediária, pois que não
vemos amparo legal a sustentar a responsabilização ambiental do proprietário rural por presunção baseada tão somente no título de propriedade. A
imputação de responsabilidade ambiental no âmbito criminal, administrativo
e civil não pode prescindir da prova da autoria e do nexo de causalidade
entre a conduta e o dano verificado. Voltando ao exemplo inicial da área
rural em que constatado o desmatamento pelo emprego de fogo, não se poderia carrear ao proprietário o ônus pelo dano apurado sem que houvesse
a efetiva comprovação do liame causal entre uma conduta sua e o resultado
lesivo ao meio ambiente.
Situação diversa é a relativa à obrigação do proprietário de imóvel
rural de manter área com cobertura de vegetação nativa como reserva legal. Nos termos do art. 12 da Lei 12.651, os imóveis rurais situados fora da
Amazônia Legal devem ter 20% de sua área destinados à reserva legal. A
hipótese aqui é distinta, pois que se cuida efetivamente de obrigação propter
rem, ou seja, decorre da relação entre o proprietário e a coisa, de modo que,
na hipótese de supressão da reserva legal, independentemente de ter sido o
proprietário o responsável, deve ele cumprir a norma do artigo citado, para
promover a conservação da área protegida, não pelo reflorestamento, mas
pela abstenção da exploração econômica. Esta é a orientação que se extrai
do julgamento do REsp 343741, que tem servido de paradigma para os recentes julgados sobre a matéria. Do voto condutor do ministro Franciulli
Neto colhe-se o seguinte:
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Se a manutenção da área destinada à preservação permanente é obrigação propter rem, ou seja, decorre da relação existente entre o devedor
e a coisa, a obrigação de conservação é automaticamente transferida
do alienante ao adquirente, independentemente deste último ter responsabilidade pelo dano ambiental.
Eventual prejuízo deverá ser discutido, por meio de ação própria, entre
o adquirente e o alienante que efetivamente provocou o dano.
É oportuno ressaltar que não buscou a ação civil pública, que culminou
com a interposição do presente recurso especial, impor à recorrente
a obrigação de reflorestamento, mas sim, a abstenção de utilização
da “área da ‘faixa ciliar’ e da ‘reserva legal’, não mais a explorando e
deixando-a aos cuidados da Natureza (fl. 05 e 06), com base na legislação
mencionada na petição inicial” (fl. 105).

Verifica-se, dessarte, que a divergência jurisprudencial não está configurada, uma vez que os acórdãos paradigmas colacionados pela recorrente cuidam da obrigação de reflorestamento das áreas desmatadas
e não da exploração econômica das áreas de preservação permanente
e da reserva legal, tema efetivamente discutido nos autos.

Os acórdãos paradigmas a que se referiu Sua Excelência consistiam
em precedentes do STJ nos quais a responsabilidade do proprietário por danos ambientais havia sido afastada precisamente em função da inexistência
de nexo causal entre a conduta e o dano. Ficou claro, do precedente transcrito, que, efetivamente, não se pode impor ao proprietário do bem a obrigação
de reparar o dano ambiental, seja por meio de indenização, seja por meio de
recuperação da área degradada, sem que haja a patente demonstração do
nexo de causalidade entre um comportamento seu e o dano constatado. Sem
tal prova, o máximo que se pode exigir, nos casos em que a legislação impõe
a conservação da reserva legal, é impor ao dono da terra que se abstenha
de explorar economicamente a área destinada à reserva legal, deixando-a,
como disse o ministro Franciulli Neto em seu voto, aos cuidados da natureza.

4 Conclusão

Percebe-se, portanto, que a jurisprudência do STJ sofreu uma significativa modificação no tocante à questão da responsabilidade do proprietário
de imóvel rural pelos danos verificados no interior do bem. Da tese inicial de
que ele não poderia ser responsabilizado sem a prova do nexo causal entre
sua conduta e o dano e de que estaria ele apenas obrigado à conservação
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da área de reserva legal, por se tratar de obrigação propter rem, chegou-se
ao entendimento mais recente de que, em qualquer hipótese, ainda que não
demonstrado o nexo causal, poderá o proprietário ser responsabilizado por
danos ambientais constatados no interior de sua propriedade, o que, noutros
termos, significa a responsabilização baseada em mera presunção.
À guisa de conclusão, propõe-se um retorno à concepção original
defendida no âmbito do STJ sobre a responsabilidade do proprietário rural,
de que não se pode prescindir da demonstração do nexo causal entre a conduta do titular do bem e o dano verificado. Ausente tal prova, sustentamos,
acompanhando os primeiros precedentes sobre o tema na Corte Superior,
que só se poderia exigir, sendo o caso, a conservação da área de reserva
legal, ainda assim limitada à exigência da abstenção da exploração econômica da respectiva porção da propriedade, sem a imposição do ônus do
reflorestamento, encargo que demandaria a efetiva evidenciação da autoria
do dano ambiental por parte do proprietário rural. Em suma, inexistente o
nexo causal, incabível se revela a responsabilização ambiental nos âmbitos
civil, administrativo e penal.
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A aplicação dos princípios da precaução e da
prevenção no financiamento das atividades
potencialmente lesivas ao meio ambiente
Bruno Teixeira de Castro1

1 Introdução
No sistema de produção capitalista, o empreendedorismo é uma
questão de sobrevivência. Ocorre que nem sempre o empresário possui
os recursos necessários para o custeio de sua atividade, ocasião que busca
numerário no mercado para financiar sua empreitada.
Quando uma instituição possui atividades de grande abrangência e
um nome já estabelecido, ela pode, por meio da emissão de títulos, conseguir
os valores que precisa para custear suas operações. Entretanto isto é uma
exceção à regra geral do financiamento bancário das atividades empresariais,
pois, em grande parte das vezes, quando o empresário necessita de um aporte
de recursos, ele vai buscá-lo em uma instituição financeira.
Contudo, embora a Constituição da República Federativa do Brasil
tenha estabelecido, como primado da ordem econômica, princípios que refletem a opção pelo modo de produção capitalista, não se pode olvidar que
determinadas atividades empresariais podem acarretar graves impactos
ambientais.
Deste modo, não obstante a ordem constitucional em vigor tenha consagrado uma economia de livre mercado, fundada no capitalismo, ela instituiu
uma série de diretrizes que limitam e condicionam o processo econômico,
a fim de direcioná-lo a proporcionar o bem-estar social ou a melhoria da
qualidade de vida da população. Assim, o presente trabalho busca defender
a tese de que, uma vez que a Constituição Federal estabeleceu em seu 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
1
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para as presentes e futuras gerações”, as instituições financeiras deverão, no
momento da concessão de financiamento para as atividades empresariais,
perquirir se estas podem acarretar graves impactos ambientais, de forma a
cumprir os encargos que o supracitado art. 225 da Carta Magna estabeleceu
para toda coletividade.

Assim, na apuração dos dados necessários para se elaborar um contrato de mútuo feneratício, estas entidades deverão, com base nos princípios
da prevenção e precaução, fundamentos do direito ambiental, verificar se
determinada atividade a ser custeada poderá degradar o meio ambiente,
devendo, se for o caso, condicionar a concessão do financiamento à alteração dos projetos apresentados pelo interessado de modo que a empreitada
acarrete o menor impacto ambiental possível.

Na prática de sua atividade, as instituições financeiras devem exercer
uma função social, isto é, o respeito à qualidade que algo deve possuir para,
potencialmente, contribuir para a harmonia das relações sociais e servir
como instrumento de segurança social, fundada na solidariedade social. O
adjetivo “social” exprime que este fim corresponde ao interesse coletivo, e
não ao mero interesse individual do detentor do bem. Neste diapasão, esta
finalidade surge da necessidade de o Estado moderno limitar o individualismo, ante a exigência de garantir o interesse da coletividade. A liberdade
não pode contrastar com a utilidade social em temas que digam respeito,
intrinsecamente, à dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer, nestes
casos, a supremacia do interesse coletivo sobre o privado.

A função social, portanto, corresponde ao exercício de um direito de
tal modo que seja atendido o interesse público, não apenas no tocante às
restrições que a vida em sociedade impõe ao exercício deste direito, como
aquelas oriundas do poder de polícia da Administração Pública, mas também
no sentido de acarretar uma benesse para a comunidade. Assim, a função
social não elimina do indivíduo a possibilidade de agir de acordo com os
seus desígnios, mas, diante de uma imposição estatal, este tem o dever de,
no momento de sua atuação, também respeitar e, se for o caso, atender os
interesses da sociedade.

Portanto, uma vez que o meio ambiente foi alçado a um direito de
toda coletividade, cabe também às instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional, no exercício de sua atividade típica, envidar esforços
para a sua proteção.
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2 Princípios do direito ambiental
Os princípios são as disposições fundamentais que influenciam e repercutem em todas as demais normas de um sistema jurídico. Deste modo, a
análise destas diretrizes permite a visualização global do ordenamento para
melhor aplicação concreta de suas normas.
De fato, os princípios prestam importante auxílio no conhecimento
do sistema jurídico, no sentido de uma melhor identificação da coerência e
unidade que fazem de um corpo normativo um verdadeiro sistema lógico
e racional.
Os princípios exercem influência na interpretação do direito, de modo
que deve haver sempre uma estrita relação de compatibilidade entre a aplicação das regras jurídicas e os comandos normativos deles decorrentes. E
isto se dá de tal forma que, se da interpretação de uma regra jurídica resultar
contradição com os princípios, essa interpretação será incorreta e deverá ser
afastada; se uma determinada regra admitir, do ponto de vista lógico, mais
de uma interpretação, deverá prevalecer, como válida, aquela que melhor
se compatibilizar com os princípios e, ainda, diante da hipótese da ausência
de uma regra específica para regular uma situação determinada, tal lacuna
deverá ser suprida por meio dos princípios.
Os princípios do direito ambiental visam proporcionar, tanto para
as presentes como para as futuras gerações, as garantias de preservação
da qualidade de vida, em qualquer forma que ela se apresente, conciliando
os elementos econômicos e sociais. A doutrina costuma listar os seguintes
postulados como diretrizes primazes do direito ambiental: a) supremacia do
interesse público na proteção do meio ambiente em relação aos interesses
privados; b) indisponibilidade do interesse público na proteção do meio
ambiente; c) intervenção estatal na defesa do meio ambiente; d) participação
popular na proteção do meio ambiente; e) garantia do desenvolvimento econômico e social ecologicamente sustentado; f) função social e ambiental da
propriedade; g) prevenção de danos e degradações ambientais; h) precaução;
i) responsabilização das condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e j)
cooperação internacional em matéria ambiental.
O presente trabalho dará ênfase aos princípios da prevenção e da
precaução, uma vez que, se estes forem observados, os demais postulados do
direito ambiental também serão respeitados, em especial, o da supremacia
do interesse público na proteção do meio ambiente.
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2.1 Princípio da precaução
O princípio da precaução estabelece a vedação de intervenções no
meio ambiente, salvo se houver certeza científica que as alterações proporcionadas ao ecossistema não causarão reações adversas, uma vez que nem
sempre a ciência pode afirmar, de forma conclusiva, se certas atividades são
realmente lesivas ao meio ambiente.
De acordo com esse princípio, sempre que houver perigo de ocorrência de um dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica absoluta
não deverá ser utilizada como razão para se adiar a adoção de medidas eficazes para impedir a degradação do meio ambiente, sobretudo em função
dos custos dessas medidas. Ou seja, mesmo que haja controvérsias no plano
científico com relação aos efeitos nocivos de uma determinada atividade
sobre o meio ambiente, em atenção ao princípio da precaução, essa atividade
deverá ser evitada ou rigorosamente controlada.
Um exemplo clássico da aplicação do princípio da precaução é a questão dos alimentos transgênicos. Uma vez que o conhecimento científico não
chegou a um consenso sobre o impacto que estes organismos podem acarretar ao meio ambiente, esta diretriz preceitua que haja a necessidade de
maiores estudos para que se saibam os efeitos que estes tipos de alimentos
podem acarretar à sociedade.
2.2 Princípio da prevenção

O princípio da prevenção se refere aos casos em que os impactos
ambientais de determinada atividade já são conhecidos, ficando certa a obrigatoriedade do licenciamento ambiental e do estudo de impacto ambiental
como principais instrumentos de proteção ao meio ambiente.
No direito ambiental, a prevenção é uma diretriz fundamental, uma
vez que os danos ambientais, em boa parte das vezes, são irreversíveis e
irreparáveis. Neste sentido, Celso Antonio Pacheco Fiorillo (2007, p. 43)
informa o seguinte:
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A prevenção e a preservação devem ser concretizadas por meio de
uma consciência ecológica, a qual deve ser desenvolvida através de
uma política de educação ambiental. De fato, é a consciência ecológica
que propiciará o sucesso no combate preventivo do dano ambiental.
Todavia, deve-se ter em vista que nossa realidade ainda não contempla
aludida consciência, de modo que outros instrumentos tornam-se relevantes na realização do princípio da prevenção. Para tanto, observamos
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instrumentos como o estudo prévio de impacto ambiental (EIA/RIMA),
o manejo ecológico, o tombamento, as liminares, as sanções administrativas, etc. Importante refletir que o denominado Fundo de Recuperação
do Meio Ambiente passa a ser um mal necessário, porquanto a certeza
de destinação de uma condenação para ele mostra-nos que o princípio
da prevenção do meio ambiente não foi respeitado.

A avaliação prévia de impactos ambientais é certamente um dos princípios mais importantes do ordenamento jurídico em matéria de proteção do
meio ambiente, prevista, de forma expressa, no art. 225, § 1º, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil e no art. 9º, III, da Lei 6.938/1981.
Embora intimamente ligada à ideia de prevenção de danos ambientais, a avaliação de impactos no meio ambiente tem conotação um pouco
mais ampla. Na verdade, ela é um mecanismo de planejamento, na medida
em que insere a obrigação de levar em consideração o meio ambiente, antes
da realização de atividades e da tomada de decisões que possam ter algum
tipo de influência na qualidade ambiental. Normalmente, esta avaliação é
efetuada por meio de Estudo de Impacto Ambiental, instrumento essencial e
obrigatório, para toda e qualquer atividade suscetível de causar significativa
degradação do meio ambiente.

3 Aplicação dos princípios da precaução e da prevenção no
financiamento das atividades potencialmente lesivas ao meio
ambiente

A proteção do meio ambiente não pode ser um aspecto isolado, setorial, das políticas públicas, e sim parte integrante do processo global de desenvolvimento dos países. A consequência principal de tal premissa é situar
a defesa do meio ambiente no mesmo plano de outros valores econômicos
e sociais protegidos pela ordem jurídica.
É com base nesta premissa que surge a necessidade de se buscar a
conciliação entre diversos valores igualmente relevantes, como o exercício
das atividades produtivas e do direito de propriedade; o crescimento econômico; a exploração dos recursos naturais; a garantia do pleno emprego;
a preservação e a restauração dos ecossistemas e dos processos ecológicos
essenciais; a utilização racional dos recursos ambientais; o controle das
atividades potencialmente poluidoras e a preservação da diversidade e da
integridade do patrimônio genético dos países.
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Sobreleva observar, neste passo, que, no confronto entre esses diversos valores e interesses que deles resultam, não se pode mais relegar a
proteção do meio ambiente a uma questão de importância secundária. Isto
é, nem mesmo sob aquele argumento tradicionalmente utilizado de que se
pretende buscar a satisfação de necessidades de igual relevo, porém mais
imediatas, se pode admitir o abandono, ainda que temporário, da proteção
do meio ambiente. A opção fundamental da sociedade foi pela preservação
do meio ambiente desde logo, tendo em vista também as necessidades das
gerações futuras. E essa opção deve ser respeitada.
Deste modo, a defesa do meio ambiente deve servir também de baliza quanto ao financiamento das atividades econômicas pelas instituições
financeiras. Isto porque o crédito é um instrumento que auxilia na realização
das atividades produtivas e, consequentemente, na criação e circulação de
riquezas.
Fundado nos pilares do tempo e da confiança, o crédito possibilita
que alguém possa ser suprido de determinada importância e empregá-la
em seu interesse, fazendo-a produzir em seu proveito, assumindo apenas a
obrigação de, em época futura, retornar a quem lhe forneceu a importância
de que se utilizou, acrescida, se for o caso, de uma determinada quantia como
contrapartida, pelo fato de ter obtido o recurso alheio no momento em que
necessitava. É inegável, portanto, que a utilização do crédito veio aumentar
consideravelmente as transações empresariais, trazendo benefícios para as
empresas e maiores possibilidades de desenvolvimento destas.
No Brasil, os maiores prestamistas de crédito são as instituições financeiras, pelo simples fato que esta atividade é inerente ao próprio funcionamento dessas entidades. De acordo com De Plácido e Silva, banco significa
e designa todo estabelecimento de crédito que tem por finalidade o comércio
de dinheiro e de crédito privado. Neste sentido, é a entidade que se mantém
por meio da atividade de captação de depósitos e concessão de empréstimos.
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Alguns professores de economia costumam introduzir seus alunos no
assunto banco propondo um esquema didático simples. Em primeiro
lugar, classificam os agentes econômicos (empresas, estado, trabalhadores etc.) em três espécies: a) unidades de dispêndio com orçamento
equilibrado, em que os gastos coincidem com os ganhos; b) unidades
de dispêndio com superávit, em que os gastos são inferiores aos ganhos; c) unidades de dispêndio com déficit, em que são superiores.
Em seguida, assentam que, numa economia ideal em que existam ape-
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nas unidades com orçamento equilibrado, não há lugar para qualquer
tipo de intermediação financeira. Nessa situação hipotética, ninguém
precisa de dinheiro e ninguém tem dinheiro disponível. Finalizando,
aqueles professores de economia inserem o banco como agente de
intermediação financeira entre as unidades de dispêndio com superávit
e as com déficit. Sua função é captar o excedente das superavitárias
e disponibilizá-lo às unidades deficitárias. Os bancos são entendidos
e explicados, assim, como uma espécie de fundo, constituído pelo depósito das disponibilidades das unidades com superávit e do qual se
socorrem as unidades com déficit (COELHO, 2005, p. 125).

O banco, no exercício de sua atividade típica (intermediação de recursos monetários), comercia uma mercadoria de aceitação universal, ou
seja, dinheiro. Daí que, no mútuo bancário, o mutuário submete-se ao cumprimento de uma série de obrigações, como pagar o valor emprestado no
prazo, acrescido dos juros, encargos, comissões e demais taxas pactuadas.
Por sua vez, o prestamista apenas tem o dever de tornar disponível ao interessado o montante de recurso que ele necessita. Observa-se, portanto,
que, na concessão do crédito, as instituições financeiras não fazem filantropia. Elas buscam, por meio dessas operações, angariar tanto lucro como as
receitas necessárias à sua própria manutenção. E isto é razoável, haja vista
que a livre iniciativa é um dos pilares constitucionais da ordem econômica.
Ocorre que existe a necessidade premente de as instituições financeiras atentarem para outro ponto da Constituição Federal. Quando a Carta
Magna estabelece que o Sistema Financeiro Nacional é estruturado de forma
a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses
da coletividade, esta norma deve ser a diretriz de toda a atuação das entidades que compõem o referido sistema. Deste modo, quando da análise da
operação que estas entidades vão financiar, elas poderão fazer um controle
prévio para verificar se a atividade empresarial a ser financiada pode acarretar graves danos ao meio ambiente.  
Conforme foi dito, no capitalismo, empreender é uma questão de
sobrevivência. Nos séculos XIX e XX, existiram bons argumentos contra esse
modelo econômico. Defensores de outros modelos argumentavam que o
capitalismo somente sobreviveria fundado na exploração do trabalhador,
uma vez que o processo de geração de lucros sobre o capital consiste em
remunerar o trabalho do trabalhador por um preço menor do que ele vale,
gerando, assim, a “mais-valia” para o dono do capital.
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Hoje, porém, apesar do aparente desequilíbrio, o capitalismo se tornou modelo econômico vigente em quase todo mundo, exceto por poucas
economias socialistas ou outras fadadas ao isolamento. A razão desta hegemonia está na expectativa individual de sucesso, tanto para quem conquista o
papel de capitalista (detentor do capital), quanto na percepção de viabilidade
para quem ainda quer alcançar esta posição. O sucesso é consequência da
democracia inerente ao modelo capitalista, ingrediente fundamental para
o pleno desenvolvimento deste modo de produção.
Tanto é verdade, que, em seu art. 170, a Constituição da República
Federativa do Brasil estabeleceu como primado da ordem econômica princípios que refletem a opção pelo modo de produção capitalista.
Embora a ordem constitucional em vigor tenha consagrado uma
economia de livre mercado, fundada no capitalismo, ela instituiu uma série
de diretrizes que limitam e condicionam o processo econômico, a fim de
direcioná-lo a proporcionar o bem-estar social ou a melhoria da qualidade
de vida da população brasileira. Entre estes princípios, o mais importante
está consubstanciado como o próprio fim da ordem econômica: assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.
Neste ponto, cabe ressaltar que, na ordem constitucional vigente, o
meio ambiente foi elevado a um bem de toda a coletividade, de modo que
deve ser protegido hoje para que possa existir para as futuras gerações.
Neste diapasão, embora a livre iniciativa seja um dos pilares da ordem
econômica nacional, a atividade empresarial deve estar em consonância com
a proteção do ecossistema. Assim, as instituições financeiras, no momento da
concessão de financiamento para as operações produtivas, devem promover
a defesa ambiental, perquirindo se estas atividades serão danosas ao meio
ambiente. Neste caso, a observância dos princípios da prevenção e da precaução quando da análise do interessado na obtenção do crédito destinado
a financiar uma atividade é de grande valia na proteção do meio ambiente.
Isto porque eles podem ser utilizados como um filtro destinado a
evitar a concessão de recursos para o custeio de atividades potencialmente
lesivas ao meio ambiente. Um exemplo disto pode ser a exigência, por parte
das instituições prestamistas, do estudo de impacto ambiental da atividade
a ser financiada, de modo a demonstrar que esta não acarretará danos ao
ecossistema. Eis aí uma atitude que observa tanto o princípio da prevenção
quanto o da precaução na concessão de um financiamento.
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Verifica-se, assim, que podem ser plenamente aplicáveis os princípios
da precaução e da prevenção no financiamento de atividades que podem
gerar impactos ambientais, até mesmo porque estas diretrizes tornam-se
vetores destinados a assegurar um bem muito mais importante que o próprio
lucro que a atividade empresarial pode gerar ou que a instituição financeira
pode auferir: a proteção do meio ambiente.

4 Conclusão

Instrumentos de crédito não criam oportunidades, mas permitem
que as boas oportunidades existentes na economia sejam aproveitadas. Uma
sociedade sem crédito é uma sociedade de oportunidades limitadas, em que
projetos lucrativos não saem do papel. No entanto de nada adianta financiar
atividades lesivas ao meio ambiente, pois qualquer ganho que a instituição
financeira auferir com tal transação poderá ser considerado uma vitória
de Pirro, uma vez que os impactos ambientais serão suportados por toda a
coletividade e poderão ser irreversíveis.
A sociabilidade é o contraponto do individualismo que se desenvolveu
em grande parte durante a idade moderna e mais intensamente na contemporânea, plasmando civilizações e culturas. O apego exagerado à declaração de
vontade, o tomar o indivíduo em si e por si, como se este fosse uma entidade
que pudesse viver com autossuficiência, é substituído pela pessoa inserida na
comunidade em que atua, confundindo-se indivíduo e meio social. Os fatores
internos de cada um já não podem ser materializados sem que seja pensada
a finalidade social do ato manifestado (SANTOS, 2004, p. 99).

Deste modo, a aplicação dos princípios diretores do direito ambiental
no financiamento das atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente
não deve ser visto como um entrave ao progresso ou à atividade empresarial, e sim um meio de se garantir o próprio desenvolvimento sustentável da
comunidade. Isto porque precisamos de uma sociedade sustentável, em que
nossas necessidades sejam satisfeitas sem que se diminuam as possibilidades
das próximas gerações, pois somente assim será garantido o direito que o
cidadão possui a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme
previsto no art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.
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A propriedade intelectual como uma ferramenta para
promover a proteção da biodiversidade
Candice Lavocat Galvão Jobim1

A única forma de fazer com que uma ética de conservação funcione é fundamentá-la em um raciocínio eventualmente egoísta [...] Um componente
essencial desta fórmula é o princípio de que as pessoas conservarão a terra
e as espécies veementemente se previrem um ganho material para elas
mesmas, sua família e sua tribo2 (tradução nossa).

1 Introdução
Desde a Era de Exploração, os recursos naturais têm estado no âmago
do interesse da maioria dos países desenvolvidos. No passado, os países em
desenvolvimento foram constantemente agredidos por expedições de países
desenvolvidos em busca de materiais ambientais e agrícolas das colônias3. Estes recursos foram retirados de países em desenvolvimento sem pagamento
algum. O pau-brasil, uma árvore encontrada somente no Brasil, que atraiu a
atenção dos portugueses no início da história brasileira, juntamente com a
borracha que os ingleses transportavam para a Malásia, são dois exemplos,
entre muitos outros4.
Recentemente, um novo tipo de uso de recurso natural surgiu nos
países em desenvolvimento: a bioprospecção5. A bioprospecção é a busca de
biodiversidade para obtenção de informações silvestres genéticas e bioquími1

Juíza federal substituta.

3

James O. Odek, Bio-Piracy: Creating Proprietary Rights in Plant Genetic Resources, 2 J. Intell. Prop. L.
141, 1 (1994).

2

4
5

Wilson, E. O. Biophilia, 1984 apud WALDEN, Ian. Intellectual property rights and biodiversity conservation.

Klaus Bosselman, Plants and Politics: The International Legal Regime Concerning Biotechnology and
Biodiversity, 7 C�l�. J. Int’l Envtl. L. & Pol’y 111, 9 (1996).
John R. Adair, The Bioprospecting Question: Should the United States Charge Biotechnology Companies
for The Commercial Use of Public Wild Genetic Resources?, 24 Ecology L.Q.131, 2 (1997).
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cas valiosas encontradas em plantas silvestres, animais e microorganismos6.
Um dos motivos para este novo uso de recursos naturais é que, até dez anos
atrás, as companhias farmacêuticas se concentravam principalmente na
síntese de fármacos para a busca de novas drogas; entretanto, as tecnologias
recentes tornaram a prospecção de drogas naturais uma solução lucrativa e
viável e os pesquisadores deslocaram-se dos laboratórios para as florestas
tropicais na esperança de desvendarem os segredos da vida e da saúde7.
Além disso, os recursos genéticos têm sido também usados para melhorar
as variedades das colheitas, acrescentando valor à agricultura e à indústria8.
Durante muitos anos, os países desenvolvidos colheram e utilizaram
as plantas tropicais, animais e amostras de solo de países em desenvolvimento sem lhes pedirem permissão para acesso e sem os compensarem
pelo uso ou comercialização de seus recursos naturais9. Esta extração não
compensada de recursos genéticos vegetais tem sido possível pelo fato desses recursos terem sido classificados como parte do “patrimônio comum da
humanidade”, um recurso universal imune às reivindicações de propriedade
privada, livremente acessível a todos10. Entretanto, a Convenção sobre Diversidade Biológica realizada no Rio de Janeiro em 1992, em seu Artigo 15,
rejeitou este conceito e reconheceu “os direitos de soberania dos Estados
sobre seus recursos naturais”. Outrossim, a Convenção deu aos Estados “a
autoridade para determinar acesso a recursos genéticos”11. Assim, após esta
Convenção, os Estados passaram a ter o direito de tirar proveito de seus
recursos naturais12.
Por outro lado, a Convenção também deu aos Estados que abrigam
biodiversidade o dever de a conservarem e a usarem de forma sustentável.
Entretanto, dado o fato de que a maioria da biodiversidade é encontrada
6
7
8
9

Walter V. Reid et al., World Resources Institute, Biodiversity Prospecting: Using Genetic Resources for
Sustainable Development, em 1(1993).

Michael J. Malinowski & Maureen A. O’Rourke, A False Start? The Impact of Federal Policy on the
Genitechnology, 13 YJR 163 (1996).

Karen W. Baer, A Theory of Intellectual Property and the Biodiversity Treaty, 21 Syracuse J. Int’l &
Com. 259, 15 (1995).

Id.

10

11

12

Id.

Convenção sobre Diversidade Biológica, 5 de junho de 1992, art. 15(1). I.L.M. 818 (entrou em vigor
em 29 de dez. de 1993) [doravante Convenção sobre Biodiversidade].
Adair, nota supra 4 em 2.
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em países relativamente pobres13, não é razoável esperar que estes países
gastem muito dinheiro para proteger os recursos biológicos, já que os principais benefícios acorrem não para eles diretamente, mas para a comunidade
internacional14. Por conseguinte, para cumprir com suas obrigações previstas
no tratado, os países em desenvolvimento devem ter alguma compensação.
Existe um elemento de justiça histórica para este plano, uma vez que a industrialização de países desenvolvidos e o alto padrão de vida usufruído por seus
cidadãos ocorreram como resultado da destruição de sua biodiversidade15.
Assim, se as nações em desenvolvimento renunciarem ao desenvolvimento
econômico para conservarem sua biodiversidade, então o resto do mundo
deverá pagar por isso. Em troca, será dado acesso aos países desenvolvidos
a recursos genéticos pelos termos do tratado.
É necessário, portanto, que a comunidade internacional trave uma
discussão e decida se, e como, os direitos de propriedade tradicional, de propriedade intelectual e os mecanismos legais correlatos podem ajudar a criar
uma alternativa econômica atraente que suplante o interesse da exploração
desordenada que leva à extinção dos recursos nos países biologicamente ricos. Esta alternativa poderia não apenas ajudar a custear esses esforços para
conservação, como também poderia criar um incentivo para a conservação
da diversidade biológica.
Indubitavelmente, uma abordagem justa ao comércio de biodiversidade pode servir efetivamente de incentivo para a conservação de seus
recursos valiosos. A perspectiva geral adotada nesta teoria é a possibilidade
de expandir o reconhecimento dos direitos da propriedade intelectual em
recursos biológicos de forma a propiciar aos países, especialmente os países
em desenvolvimento, biologicamente ricos, mas tecnologicamente pobres,
um incentivo econômico para preservar a biodiversidade. Obviamente, há a
necessidade da criação de uma nova modalidade de propriedade intelectual
uma vez que as modalidades já disponíveis seriam incapazes de proteger o
material genético silvestre, não modificado.
13
14

15

Michael D. Coughlin Jr., Recent Development, Using the Merck-INBio Agreement to Clarify the Convention on Biological Diversity, 31 Colum. J. Transnat’l L. 337, 339 (1993).
Id.

Catherine J. Tinker, Introduction to Biological Diversity: Law, Institutions, and Science, 1 Buff. J. Int’l
L. 1, 12 (1994).
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2 Uma visão global da bioprospecção e biotecnologia
Esta parte do trabalho fornecerá uma visão global geral da indústria
da biotecnologia e seu uso de recursos genéticos silvestres para desenvolver
produtos extremamente lucrativos.
A biotecnologia é definida como “qualquer aplicação tecnológica que
utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar
ou modificar produtos ou processos para utilização específica”16. A indústria
de biotecnologia cresceu rapidamente nos últimos anos17.
Historicamente, a ferramenta dos bioquímicos e dos microbiólogos
foi a síntese das substâncias químicas18. Recentemente, a evolução de nosso
entendimento de processos científicos avançados, especialmente a capacidade de manipular DNA através de engenharia genética, contribuiu para o
surgimento da indústria da biotecnologia19. Assim, os cientistas começaram
a olhar para as plantas naturais e as substâncias químicas nelas contidas à
medida que foram descobrindo que os componentes naturais são uma mina
de ouro de soluções para as doenças que assolam e destroem nossas espécies.
Esta nova área de biotecnologia está ganhando espaço em todo o mundo20.
As companhias de biotecnologia usam organismos vivos encontrados
na biodiversidade de duas formas. Utilizam tanto os componentes físicos de
um organismo diretamente para fazer um produto, como as informações
genéticas que esses organismos contêm21.
O primeiro é relacionado aos usos extrativos tradicionais e pode ser
usualmente enfocado utilizando-se as leis tradicionais de recursos humanos22. O último avalia os organismos vivos pelas informações genéticas que
contêm. Dois tipos gerais de informação são valiosos. Primeiro, o organismo
16
17

18
19

Convenção sobre Biodiversidade, art. II, 31 I.L.M. em 823.

Walter V. Reid, The Economic Realities of Biodiversity, Issues, Sci. & Tech., at 48-49 (1994).

Michael J. Huft, Indigenous Peoples and Drug Discovery Research: A Question of Intellectual Property
Rights, 89 Nw. U.L. Rev. 1678, 2(1995).

Linda Maher, The Environment and the Domestic Regulatory Framework for Biotechnology, 8 J.
Envt’l L. & Litig. 133-135 (1993).

20

Hulf, nota supra 17, em 6.

22

Id.

21

Christopher D. Stone, What To Do About Biodiversity: Property Rights, Public Goods, and the Earth’s
Biological Riches, 68 S. Cal. L. Rev. 577, 577 (1995).
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pode prover um “chemical blueprint” ao produzir substâncias químicas naturais que fornecem informações e ideias sobre o desenvolvimento de substâncias químicas sintéticas e compostos úteis23. Em segundo lugar, o organismo
“pode ser a fonte de um gene ou genes com os traços genéticos desejados”
que podem ser usados para desenvolver uma nova planta ou animal através
da criação convencional ou da engenharia genética24. Quando a empresa de
tecnologia avalia uma planta ou um animal somente pelas informações que
contêm, necessita remover apenas um dos organismos do ecossistema para
obter estas informações. Por exemplo, se uma companhia está interessada
em uma substância química encontrada em uma árvore como um “blueprint”
para permitir que a companhia sintetize a substância química no laboratório,
pode necessitar apenas remover uma parte desta árvore, talvez somente uma
folha, para obter as informações necessárias25. Uma vez que não prejudica o
ecossistema, este tipo de uso de recurso natural não está relacionado a usos
extrativos tradicionais, e é o enfoque deste trabalho.
Os organismos vivos com informações genéticas valiosas estão disponíveis a partir de diversas fontes (in situ e ex situ); entretanto, a maior
parte das informações genéticas valiosas para as companhias de biotecnologia permanecem nas fontes silvestres (in situ) porque, embora as fontes
ex situ não estejam vulneráveis a desastres financeiros, políticos e naturais,
os bancos de genes ex situ só podem acomodar um suprimento limitado de
germoplasma, representando apenas uma fração da enorme variedade de
espécies silvestres26. Então, os países em desenvolvimento desempenham
um papel importante na atual indústria de biotecnologia, uma vez que são
os centros restantes de alta biodiversidade onde a maioria das plantas pode,
na maioria das vezes, ser ainda encontrada27 (as florestas tropicais contêm
metade das espécies existentes no planeta)28.
23
24

25
26
27

28

Roger A. Sajo, Property Rights, Genetic Resources, and Biotechnological Change, 35 J. L. & Econ. 199,
201 (1992).
Id.

Stone, nota supra 20, em 597.

Margery L. Oldfield & Janis B. Alcorn, The Conservation of Traditional Agroecosystems, BIOSCIENCE,
em 201-202 (1987).
Paul R. Ehrlich & Edward O. Wilson, Biodiversity Studies: Science and Policy, 253 Sci., 1991.
Id.
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De acordo com uma estimativa do Jardim Botânico de Missouri, “os
medicamentos tropicais, se forem plenamente desenvolvidos, podem adicionar 900 bilhões às economias destes países”29. Entretanto, essas nações
em desenvolvimento não têm recursos para pesquisar e prestar assistência
técnica para desenvolver a capacidade de coleta, base de dados e fracionamento. Então, os lucros obtidos com as vendas de produtos baseados em
seus próprios materiais genéticos quase sempre vão para os países desenvolvidos tecnologicamente ricos e, como consequência, suficientemente
poderosos para pesquisar e produzir medicamentos úteis e patenteáveis.
Estes medicamentos são vendidos de volta para os países em desenvolvimento a preços exorbitantes. Em suma, nenhum dinheiro retorna para as
nações em desenvolvimento pela venda das drogas produzidas que utilizam
seu material genético, e, por vezes, nem mesmo a própria droga está disponível para seu povo. Como pode ser visto, os países em desenvolvimento
carecem de incentivos para preservarem sua biodiversidade. Assim, apesar
do fato de o número de espécies ser grande e de o potencial para descoberta
e desenvolvimento lucrativo ser positivo, ainda resta uma ameaça para o
futuro se alguma forma de administração responsável não for praticada na
comunidade mundial hoje.
Uma vez que este trabalho é especificamente sobre a necessidade
de preservação da biodiversidade, é imperativo discutir o significado da
biodiversidade, sua importância e sua atual e gradual extinção.

3 Biodiversidade: falta de compensação e inexistência de
incentivos para a conservação
3.1 O que é biodiversidade?

A Convenção de Biodiversidade define diversidade biológica como a

[...] variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte;
compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies
e de ecossistemas30.

29
30

Kevin Krajik, Sorcerer’s Apprentices, Newweek Focus, 18 jan.de 1993, em 2.

Convenção sobre Biodiversidade, art. 2.
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Em outras palavras, a biodiversidade é a diversidade de plantas, animais, espécies, material genético e ecossistemas no mundo.
A biodiversidade é fundamental para todas as áreas da vida humana,
inclusive a indústria, a agricultura, o desenvolvimento energético e a medicina. Diversos compostos utilizados no tratamento de doenças graves foram
encontrados em material genético de células vivas encontradas nas flores
tropicais31. Mevacor, um agente para redução de colesterol descoberto em
um fungo é apenas um exemplo entre muitos32.
3.2 Por que a biodiversidade é importante?

A diversidade biológica tem sido considerada muito importante para
a sociedade humana pelos biólogos, botânicos e geneticistas em termos de
aumento da produção das colheitas e fornecimento de substâncias para
uso pela medicina e indústria33. Outrossim, a diversidade biológica pode
ser apreciada por seu valor estético e espiritual, bem como por seu valor
econômico34.
Na área da agricultura, o recurso genético de plantas conseguiu grandes aumentos nas produções de colheitas, possíveis por meio da hibridização35. As produções de trigo, arroz, tomate, amendoim, batata e sorgo nos
Estados Unidos aumentaram em 115 por cento, 118 por cento, 172 por cento,
295 por cento, 312 por cento e 361 por cento, respectivamente36. Cerca de
metade dos aumentos são atribuídos à recombinação genética37.
As plantas também desempenham um papel importante no atual desenvolvimento da medicina moderna38. Exemplos de medicamentos
derivados de plantas muito importantes para as vidas humanas incluem
31

32

33
34
35

36
37

38

Sandy Rovener, The Cutting Edge-Two Labs Produce Synthesized Taxol, Wash. Post, 15 de fev. de
1994, em 25.
Birds and Bees, Economist, May 10, 1992, at 15 17 e AIDS, New African, janeiro de 1994, em 22.

June Starr & Kenneth C. Hardy, Not By Seeds Alone: The Biodiversity Treaty and the Role for Native
Agriculture, 12 Stan. Envtl. L.J. 85, 1 (1993).

Id.

Norman Myers, A WEALTH OF WILD SPECIES 30-31 (1983).

Starr & Hardy, nota supra 32, em 3, citando Norman Myers, A WEALTH OF WILD SPECIES 30-31
(1983).
Donald L. Pluncknett, Nigel J. H. Smith, J. T. Williams & N. Murthi Anishetty, GENE.

Reid, nota supra 16, 91-93.
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antibióticos, agentes anticancerosos, drogas para o coração e úlcera, hormônios, analgésicos, diuréticos, laxantes, tratamentos para disenteria, anticoagulantes, enzimas e dentifrícios39. Apesar de os animais contribuírem
menos para a medicina do que as plantas, eles são também importantes
para esta área40.
As plantas e os animais são também componentes indispensáveis
para a indústria que propicia matéria-prima para a produção de substâncias
químicas e materiais utilizados para fins industriais, como gorduras, graxas,
gomas, celulose, entre muitas outras41.
Além de ter valor agrícola, medicinal e industrial, a biodiversidade é
também importante economicamente. Os benefícios econômicos que os países desenvolvidos têm obtido do mercado de recursos naturais são imensos.
Nos Estados Unidos, por exemplo, os benefícios econômicos das espécies
silvestres formam uma estimativa de 4,5 por cento do produto interno bruto,
responsáveis por mais de 87 bilhões42 anualmente; contribuindo para esses
setores estão os produtos farmacêuticos, agricultura, reflorestamento, pesca
e a indústria química43. O benefício econômico da biodiversidade somente
para a indústria farmacêutica pode ser bem impressionante. Nos últimos
25 anos, por exemplo, um quarto de todos os medicamentos receitados nos
Estados Unidos usou substâncias ativas extraídas das plantas44. Estes medicamentos têm um mercado mundial anual de 15,5 bilhões45. Outrossim, “os
compostos derivados de plantas, micróbios e animais estiverem envolvidos
no desenvolvimento de todas as vinte drogas que mais venderam nos Estados Unidos, as drogas cujas vendas combinadas chegaram a US$ 6 bilhões
em 1988”46.
39

40
41

42
43

44
45

46

Id. em 96-107.

Id. em 126.

Id. em145.

Todas as quantias constantes deste trabalho são em Dólares dos Estados Unidos.

Walter V. Reid et al., A New Lease on Life, in Biodiversity Prospecting: Using Genetic Resources for
Sustainable Development 1,7 (Walter V. Reid et al.,eds., 1993).
Birds e Bees, ECONOMIST, 10 de maio de 1992, em 15-17.
Id. em 17.

Resources Institute et al., Global Biodiversity Strategy: Guidelines for Action to Save, Study, and
Use Earth’s Biotic Wealth Sustainably and Equitably 4 (1992).
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Além dos benefícios puramente econômicos e utilitários associados à
biodiversidade, há valores estéticos e espirituais que devem ser levados em
consideração47. Os recursos biológicos e genéticos têm um valor inestimável,
impossível de ser quantificado em termos econômicos48. Considerando-se
os números de benefícios decorrentes da biodiversidade, protegê-la mundialmente é uma meta desejável49.
Apesar do alto valor da biodiversidade para a vida humana, há apenas
uma técnica científica para a medição da biodiversidade: contar o número
de espécies. Atualmente, os cientistas estimam que o número de espécies
na Terra seja de cerca de 100 milhões, mas apenas menos de 1,4 milhão foi
identificado e cientificamente nomeado50. No entendimento destas estatísticas, torna-se aparente que existe um vasto potencial para passos incomensuráveis nas descobertas da diversidade biológica.
Embora esteja claro que a biodiversidade seja necessária para o desenvolvimento ininterrupto das vidas humanas, é bastante surpreendente
que seja gasto pouco esforço na preservação da variedade das espécies. Os
cientistas estimaram que mais de 400 espécies por ano estão sendo perdidas
até sua extinção51. Frequentemente, a metáfora usada é que “as florestas
tropicais constituem uma biblioteca, cujos livros estão sob o risco de serem
queimados antes de terem sido lidos e analisados pela comunidade científica
internacional”52.
3.3 Desgaste dos recursos naturais

A rápida perda de florestas tropicais tem estado muitas vezes no
centro das preocupações ecológicas, existindo diversas propostas em favor
de uma melhor proteção das florestas tropicais. Este tema está sendo cada
vez mais discutido uma vez que as florestas tropicais estão sendo vistas
47

48
49
50
51

52

Starr & Hardy, nota supra 32, em 3-4.
Tinker, nota supra 14, em 1.

Susan E. Gustad, Legal Ownership of Plant Genetic Resources-Fewer Options for Farmers, 18 Hamline L. Rev. 459, (1995).

Paul R. Ehrlich & Edward O. Wilson, Biodiversity Studies: Science and Policy, 253 Sci. 758-62,
(1991).
Id.

Lothar Brock & Stephan Hessler, The Colonization of Amazonia: Constellation of Interests and
Conflict Potentials, em 61.
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como grandes farmácias, objetos de interesse para a prospecção de matérias-primas farmacêuticas, e os países descobriram seu importante valor.
Apesar do fato de tanto os países desenvolvidos como os em desenvolvimento terem se tornado mais conscientes do valor econômico dos
recursos naturais, a diversidade biológica está-se desgastando a uma taxa
alarmante. No Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais estimou
que, em menos de 30 anos, uma área maior do que a França foi devastada
na Floresta Amazônica53. Outrossim, o Instituto estimou que, em 1994, uma
área de 15.000 km2 da Floresta Amazônica foi destruída, o que significa
que a área devastada por dia foi de 90 vezes a área do Estado do Vaticano54.
Na Indonésia, nos últimos 15 anos, 1.500 variedades locais de arroz foram
extintas55. Na Malásia, o Partido Trabalhista Wetlands calculou que cerca
de metade da área total do que eram originalmente as terras úmidas na
península já foi convertida em agricultura em 1986, e as áreas continuam
sendo liberadas para desenvolvimento56.
3.4 As principais causas da destruição dos recursos naturais

Em toda a história global, o crescimento econômico foi acompanhado
pela extinção de recursos naturais. As principais causas da destruição desastrosa de recursos naturais estão geralmente associadas ao empobrecimento
de muitos países em desenvolvimento57. O crescimento populacional e suas
consequentes pressões econômicas58 imprimem pressão crescente sobre os
meios de sobrevivência já tensos59. Consequentemente, estes países buscam
métodos de geração de divisas em curto prazo em lugar de práticas lucrativas
de longo prazo que conservem os recursos naturais60. Muito frequentemente,
53

54
55

56
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Tales Alvarenga, A Destruição da Amazônia, VEJA (Revista Brasileira), 24 de dez. de 1997, em 8.

Id. em 9.

Krajik, nota supra 28, em 2.

Deforestation and Habitat Loss, em 171.
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a população pobre das florestas tropicais vê seus recursos naturais aparentemente abundantes — a floresta tropical — como uma fonte para geração de
dinheiro61. Por conseguinte, desmata as áreas de floresta para diversos usos
geradores de renda, como a extração de recursos minerais e madeira, transformação de floresta em áreas para pastagem ou agricultura industrializada,
construção de estradas e mesmo produção de carvão para venda62. Estas atividades são frequentemente feitas com o incentivo dos governos. O Brasil é
um exemplo claro dessa relação. Durante sua história, os políticos e os oficiais
militares, ao longo de anos, viram os recursos da região como mercadorias que
“deviam ser exploradas para benefícios de curto prazo” e incentivaram a derrubada das florestas para pelo menos dois objetivos63. Primeiro, a derrubada
de florestas resultou em terra para agrobusiness, incluindo fazendas pequenas,
autossustentáveis, e grandes fazendas de gado64. Segundo, acreditaram que a
“segurança nacional requeria uma redistribuição da população costeira e sem
terra do Brasil para a região amazônica, um feito somente alcançável por meio
da construção de um sistema rodoviário extenso ligando a região amazônica
com o resto do país”65. Estas metas resultaram em diversos planos de desenvolvimento exigindo a destruição da Floresta Amazônica. O governo brasileiro
deu numerosos incentivos financeiros, como subsídios fiscais, para incentivar
a agricultura, indústria, mineração, transporte, comunicação e produção de
energia em apoio a este compromisso de rápido desenvolvimento e migração
para as regiões esparsamente povoadas66.
Muito do desmatamento foi e é até hoje conseguido pelo método
chamado de derruba e queima, pelo qual os agricultores cortam grandes
quantidades de árvores e as queimam no local67. As cinzas restantes, que
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contêm os nutrientes possuídos anteriormente pelas árvores tropicais ricas
em organismos, sustentam as safras e o gado, mas apenas por alguns anos68.
Sem a cobertura para proteger o solo, entretanto, a chuva remove os nutrientes do solo, deixando a terra virtualmente sem valor69. Após alguns anos de
agricultura, a terra tem de ser abandonada, exigindo-se o desmatamento
de outra área70.
Como se observa, os países envolvidos preferem as atividades imediatistas, que produzem lucro em curto prazo, como a produção de madeira
e pasto para gado, não se preocupando com as naturezas temporárias destes benefícios e com o dano em longo prazo para o meio ambiente global71.
Devido a esta necessidade urgente de recursos financeiros, as populações
da floresta, frequentemente apoiadas por seus governos, valorizam os benefícios de curto prazo da agricultura, do abate de árvores e do pastoreio
sobre os usos extrativos da floresta, como, por exemplo, a medicina, que é
mais lucrativa em longo prazo72.
Recentemente, os países em desenvolvimento tornaram-se cada vez
mais receptivos à preservação ambiental73; entretanto, com “os orçamentos
limitados das agências ambientais do governo encarregadas da proteção da
floresta [...] o desmatamento continuará em seu curso acelerado na ausência
de assistência externa”74.
Dado o renascimento da pesquisa em drogas baseada nos compostos
naturais, não apenas a indústria farmacêutica como também a população
global têm interesse na preservação da biodiversidade uma vez que o sucesso futuro da pesquisa de recursos naturais na indústria farmacêutica
depende claramente da existência permanente de compostos que possam
ser analisados quanto ao seu potencial medicinal75.
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Pelo fato de a devastação da floresta tropical ser determinada pela
demanda imediata por capital dos países em desenvolvimento, qualquer
proposta para restringir o desmatamento deve suprir estas nações com
incentivo financeiro para deixarem a floresta tropical intacta. Estes países
devem acreditar que
[...] podem se beneficiar e muito deixando as florestas intactas
em vez de derrubá-las e queimá-las. Em suma, devem ser compensados pelo custo das oportunidades perdidas, ou o dinheiro
perdido por se absterem de exercer alguma atividade produtora
de dinheiro em curto prazo que ameace a biodiversidade ao
pressuporem a devastação das florestas tropicais76.

3.5 Tentativas para conservação da biodiversidade

Embora o mercado para produtos naturais já tenha sido muito lucrativo para os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento nunca
obtiveram benefícios por terem preservado as fontes destes produtos naturais. Por exemplo, o mercado mundial anual para medicamentos derivados
de plantas originalmente usadas pelos povos indígenas é de cerca de US$
43 bilhões e o mercado de outros produtos naturais, como os inseticidas,
herbicidas e a indústria de sementes, se iguala ao mercado de medicamentos
ou ultrapassa-o77. Entretanto, estes produtos “deram um retorno inferior a
.0001% de seus lucros para os usuários de plantas locais que assistiram nos
esforços de pesquisa e descoberta”78.
Como pode ser percebido pelos exemplos dados acima, a história não
regulamentada do comércio de recursos genéticos naturais prosseguiu às
custas de países biologicamente ricos. Um recente exemplo deste desenvolvimento injusto de recursos químicos naturais é a venda das drogas Vincristine e Vinblastine, descobertas na planta Rosy Periwinkle de Madagascar.
Em 1995, as vendas deste medicamento chegaram a aproximadamente 100
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milhões; apesar de Madagascar não ter recebido nenhuma compensação
pela conservação da planta em questão79. Um observador pode perguntar:

Mas por que Madagascar deve conservar a Rosy Periwinkle? A
comunidade mundial colhe benefícios de sua planta, mas quais
são os benefícios para o povo local ou para o governo de Madagascar? A resposta é não: nenhum. Nenhum dinheiro retorna a
Madagascar pelas drogas produzidas, e é até mesmo improvável
que a própria droga esteja disponível aos camponeses pobres
de Madagascar, caso dela necessitem. Não há, em face disto, nenhum motivo para Madagascar preservar a Rosy Periwinkle80.

Este exemplo mostra-nos a necessidade de uma alteração na forma
em que o material genético é coletado e comercializado. Para atingir a meta
de garantir que os países ricos em biodiversidade se beneficiem da conservação do meio ambiente, delegações de aproximadamente 180 países desenvolveram uma ampla variedade de princípios relacionados à conservação
e ao desenvolvimento do meio ambiente natural81. Estes princípios estão
declarados na Declaração do Rio, na Agenda 21 — ambos documentos não
obrigatórios —, na Convenção de Mudança Climática e na Convenção sobre
Diversidade Biológica — ambos documentos obrigatórios quando ratificados82. Todos estes documentos são focados no desenvolvimento sustentável,
ou seja, “na utilização de componentes de diversidade biológica de modo e
em ritmo tais que não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade
biológica, mantendo assim seu potencial para atender às necessidades e
aspirações das gerações presentes e futuras”83.
A próxima parte deste trabalho examinará a Convenção sobre Diversidade Biológica, documento que foi elaborado para combater a extinção da
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biodiversidade, geralmente ligada ao crescimento econômico e às atividades
de desenvolvimento84.

4 A Convenção sobre Biodiversidade e os direitos de propriedade
intelectual

Os experts geralmente concordam que a melhor forma de se preservar
a biodiversidade e de parar a destruição das florestas tropicais é assegurando
que os guardiões destes recursos naturais se beneficiem de sua preservação85.
A Convenção sobre Diversidade Biológica constitui uma tentativa preliminar
de fazer com que os países que se beneficiam dos recursos de biodiversidade
contribuam para preservar esses recursos. A abordagem mais importante
da Convenção com relação a este trabalho é o reconhecimento do direito de
propriedade intelectual tanto para o recurso genético como para o produto
dele derivado.
De acordo com Dan Tarlock86, a Convenção apoia a criação de novos
direitos de propriedade intelectual sobre produtos não modificados da natureza que podem ser reivindicados e licenciados por países hospedeiros. Os
Estados Unidos e a Europa rejeitaram patentes estruturais sobre compostos
químicos na ausência de um uso demonstrado para o composto87, mas “apesar de sua descrição como um sistema para compensar os esforços humanos,
algo lembrando uma patente de estrutura é exatamente o tipo de proteção
necessária para as estruturas químicas de biodiversidade”88. Então, deve
ser criado um estilo de propriedade intelectual sui generis em sequências
genéticas não modificadas, conforme será explicado abaixo.
4.1 Uma visão global da Convenção sobre Diversidade Biológica

A Convenção sobre Biodiversidade foi adotada na Cúpula da Terra
– Rio 1992 e representa uma tentativa de “endurecer” os princípios ante84
85

86
87

88

Tinker, nota supra 14, em 3.

Michael A. Gollin, Using Intellectual Property to Improve Environmental Protection, 4 Harv. J. L. &
Tech. 183, 216 (1991).

Dan Tarlock, Exclusive Sovereignty Versus Sustainable Development of A Shared Resource: The Dilemma of Latin American Rainforest Management, 32 Tex. Int’l L.J. 37, 16, (1997).
Brenner v. Manson, 383 U.S.519 (1966).

Tarlock, nota supra 85, em 16.

81

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

riormente suaves da lei internacional sobre a conservação e uso de recursos
biológicos89. De forma geral, a Convenção inclui disposições definindo alguns
termos importantes, exigindo o monitoramento nacional e mecanismos de
avaliação para esforços de conservação, necessitando de programas nacionais de conservação in situ e ex situ e necessitando de avaliações do impacto
ambiental para projetos com um impacto potencial sobre os recursos biológicos90. A Convenção vai além disso, entretanto, para tratar do acesso a
recursos genéticos, transferência de tecnologia, questões de propriedade
intelectual, a manipulação de produtos de biotecnologia e a distribuição
de seus benefícios e o financiamento para projetos de conservação e desenvolvimento em países em desenvolvimento. Com a Convenção sobre
Biodiversidade, os países em desenvolvimento estão em uma posição forte
com respeito à gestão e remuneração para seus recursos naturais, químicos
e genéticos91.
O que se segue é uma visão global das disposições substantivas da
Convenção sobre Biodiversidade.
O Artigo 1 expressa os objetivos mais importantes da Convenção:
a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus
componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da
utilização dos recursos genéticos.
O Artigo 2 define os termos essenciais que aparecem em toda a Convenção. “Diversidade biológica” é definida como

[...] a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte;
compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies
e de ecossistemas.

“Recursos biológicos” são definidos como “recursos genéticos, organismos ou partes destes, populações, ou qualquer outro componente biótico
de ecossistemas, de real ou potencial utilidade ou valor para a humanidade”.
“Biotecnologia” é definida como “aplicação tecnológica que utilize sistemas
89
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biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar
produtos ou processos para utilização específica”. “Material Genético” é definido como “todo material de origem vegetal, animal, microbiana ou outra
que contenha unidades funcionais de hereditariedade”. “Recursos genéticos”
são definidos como “material genético de valor real ou potencial.” “Utilização
sustentada” é definida como “a utilização de componentes da diversidade
biológica de modo e em ritmo tais que não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade biológica, mantendo assim seu potencial para atender as
necessidades e aspirações das gerações presentes e futuras”.
O Artigo 3 confere aos Estados o direito soberano de explorarem
seus próprios recursos e “a responsabilidade de assegurar que atividades
sob sua jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente de outros
Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional”. Este artigo é
muito importante porque, juntamente com o Artigo 15, confirma o direito
soberano de os Estados determinarem a utilização de recursos naturais
encontrados em seus limites territoriais e coloca os recursos genéticos sob
o controle desta soberania. Assim, reverte o conceito “herança comum” de
propriedade de recursos naturais92. A Convenção foi o primeiro tratado de
conservação para incorporar o Princípio 21 da Declaração de Estocolmo
em seu corpo. Apesar de algumas convenções regionais já terem incluído o
princípio 21 em seus textos, nenhum tratado de conservação de espécies ou
de habitat já havia feito isso fora do preâmbulo93.
O Artigo 5 incentiva as partes da Convenção a “cooperar [...] mediante
organizações internacionais [...] para a conservação e a utilização sustentável
da diversidade biológica”.
Como já foi dito, apesar da grande variedade de espécies existentes
nas áreas da biodiversidade, somente uma fração muito pequena foi identificada94. De acordo com o Artigo 7, as partes são agora obrigadas a coletar,
manter e organizar dados relacionados às espécies e habitats.
O Artigo 8 incentiva as partes a “preservar e manter o conhecimento,
inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com
estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável
da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação”.
92
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O Artigo 12 estipula que as partes contratantes deverão estabelecer,
manter, promover e estimular as instalações de pesquisa e os recursos científicos, técnicos e educacionais que promovam e garantam o uso sustentado
da diversidade biológica.
O Artigo 14 trata da avaliação do impacto e minimização dos impactos adversos. Especificamente, o Artigo 14, “d”, cria uma obrigação de
notificar os outros Estados “no caso de perigo ou dano iminente ou grave
à diversidade biológica em área sob jurisdição de outros Estados ou em
áreas além dos limites da jurisdição nacional”, bem como “tomar medidas
para prevenir ou minimizar esse perigo ou dano”. O Artigo 14, “e”, estimula
planos nacionais sobre medidas de emergência para o caso de perigo para
a diversidade biológica e para o estabelecimento de procedimentos para
controlar ou minimizar o dano ou restaurar a diversidade biológica.
As avaliações do impacto ambiental são uma ferramenta útil para a
coleta de informações e a apresentação de fatos para os tomadores de decisões que enfrentam valores conflitantes e escolhas envolvendo o desenvolvimento econômico de um lado e a conservação da biodiversidade do outro95.
A Convenção também estimula a participação pública nestes procedimentos,
que está sendo adotada de forma geral na lei ambiental internacional e na
elaboração de políticas96.
O Artigo 15, juntamente com o Artigo 16, explicitam o relacionamento tido como essencial pela Convenção. Mostram as forças políticas e
econômicas tanto de países em desenvolvimento biologicamente ricos como
de países desenvolvidos tecnologicamente ricos. Cada um tem algo que o
outro necessita. O artigo reconhece um direito de propriedade soberana
no material genético encontrado no território do país. Neste artigo, cada
Parte Contratante “deve procurar criar condições para permitir o acesso
a recursos genéticos para utilização ambientalmente saudável por outras
Partes Contratantes” Especificamente, o Artigo 15 estipula “o objetivo de
compartilhar de forma justa e equitativa os resultados da pesquisa e do
desenvolvimento de recursos genéticos e os benefícios derivados de sua
utilização comercial e de outra natureza de recursos genéticos”.
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A Convenção sobre Biodiversidade, em seu Artigo 16, estimula os
países desenvolvidos a possibilitarem “acesso à tecnologia que utilize esses
recursos e sua transferência, de comum acordo, incluindo tecnologia protegida por patentes e outros direitos de propriedade intelectual”, particularmente para os países em desenvolvimento. A transferência de tecnologia de
países desenvolvidos para países em desenvolvimento é contemplada pelo
retorno ao acesso a recursos genéticos e biológicos localizados no território dos países em desenvolvimento. Este artigo não deixa claro até onde
o governo dos países desenvolvidos pode ser obrigado a dirigir seu setor
privado para transferir tecnologia para os países em desenvolvimento97.
Entretanto, a Convenção de Biodiversidade reafirma, em seu Artigo 16, 2, a
existência de leis de propriedade intelectual quando declara que, “No caso de
tecnologia sujeita a patentes e outros direitos de propriedade intelectual, o
acesso à tecnologia e sua transferência devem ser permitidos em condições
que reconheçam e sejam compatíveis com a adequada e efetiva proteção dos
direitos de propriedade intelectual”.
Pela Convenção, os benefícios de qualquer tecnologia ou experimentação genética que resultarem em um produto ou medicamento útil devem
ser compartilhados com o país de origem dos recursos genéticos dos quais as
invenções foram originadas98. Esta abordagem de benefícios compartilhados
é consistente com a estrutura global da Convenção, que estabelece um saldo
de negócios entre o acesso a recursos biológicos ou genéticos (Artigo 15) e
sua industrialização por quem detém o conhecimento tecnológico.
O Artigo 19 faz referência aos direitos de propriedade intelectual ao
exigir que as partes contratantes “acessem, em base justa e equitativa [...] os
resultados e benefícios derivados de biotecnologias” quando baseados nos
recursos genéticos proporcionados por outras partes contratadas, especialmente os países em desenvolvimento.
A Convenção de Biodiversidade, em seu Artigo 21, demanda a criação
de um fundo multilateral financiado pelos países desenvolvidos para dar
apoio à preservação e biodiversidade e as outras finalidades da Convenção de
Biodiversidade. De acordo com o Instituto de Recursos Mundiais, o custo com
a preservação da diversidade biológica mundial foi estimado em $17 bilhões
por ano para os próximos 10-20 anos, de forma global. A estimativa de custo
97
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para a implementação das atividades no capítulo de biodiversidade da Agenda 21 foi de $3,5 bilhões por ano (1993-2000)99. A Convenção concebe um
sistema pelo qual as nações doadoras contribuiriam voluntariamente para
os custos de forma a que os países em desenvolvimento pudessem cumprir
com suas obrigações do tratado de conservar a diversidade biológica. Este
sistema assume que os países em desenvolvimento não possam pagar pelas
medidas necessárias à proteção da sua biodiversidade sem compensação.
De fato, após a Convenção, alguns países começaram a fazer políticas
que impõem pagamento de royalties pelo uso de seus materiais genéticos
e para os colaboradores no país. O Brasil, por exemplo, tem um projeto de
lei para ser aprovado por seu Poder Legislativo, que estabelece os royalties
pelo uso de seus recursos genéticos de biodiversidade e a participação nos
benefícios econômicos obtidos com a venda de produtos deles derivados100.
A implementação dessas políticas em contratos de cobrança pelo desenvolvimento de produto comercial marca o início de uma nova era no uso
equitativo de recursos de biodiversidade.
Finalmente, a Convenção contém disposições referentes ao monitoramento de biodiversidade e à manipulação da biotecnologia.
Em suma, a Convenção sobre Diversidade Biológica adotou uma abordagem evolutiva, refutando a classificação dos recursos genéticos vegetais
como patrimônio comum da humanidade e reconhecendo os direitos soberanos das nações sobre seus recursos genéticos vegetais.
4.2 A Convenção sobre a Diversidade Biológica e o Acordo TRIPS

A Convenção de Biodiversidade deu origem a uma controvérsia significativa na área dos direitos de propriedade intelectual. Apesar de 150
Estados-Membros das Nações Unidas terem originalmente assinado a Convenção de Biodiversidade em 1992, o presidente Bush decidiu não assiná-la,
alegando preocupações sobre as disposições do tratado sobre direitos de
propriedade intelectual, transferência de tecnologia e os mecanismos de
financiamento101. Os Estados Unidos assinaram a Convenção em 1993, mas
detiveram o direito de emitir uma declaração interpretativa referente a
99
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certas disposições. Os artigos específicos referentes aos direitos de propriedade intelectual que ocasionaram a não assinatura pelos EUA da Convenção
foram os Artigos 15, 16 e 19, que estabelecem a seleção de mecanismos de
financiamento, a transferência de tecnologia, o tratamento de direitos de
propriedade intelectual e os regulamentos de segurança impostos sobre a
biotecnologia.
O Artigo 15 é muito importante uma vez que refuta a noção de que
os recursos genéticos fazem parte do patrimônio global da humanidade102.
Reconhece “os direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais”
e determina que “a autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos pertence aos governos nacionais e está sujeita à legislação nacional”103.
Consequentemente, sugere que os países que se sacrificam para conservar
seus recursos naturais devem ter direito a uma parte dos lucros com a venda
dos produtos deles derivados, declarando que as partes da Convenção devem buscar meios “justos e equitativos” para o compartilhamento de lucros
decorrentes da pesquisa e comercialização de recursos de biodiversidade.
Declara ainda que a pesquisa de biodiversidade deve envolver a participação
de cientistas do país da fonte e, sempre que possível, deve ocorrer nesses
países.
O Artigo 16 estimula as partes a “permitir e/ou facilitar a outras Partes Contratantes acesso a tecnologias que sejam pertinentes à conservação
e utilização sustentável da diversidade biológica ou que utilizem recursos
genéticos”. Além disso, declara que o acesso e a transferência de tecnologia
“devem ser permitidos em condições que reconheçam e sejam compatíveis
com a adequada e efetiva proteção dos direitos de propriedade intelectual”.
O Artigo 19, por sua vez, salienta a forma como a cooperação técnica e
científica deve se “dar para o desenvolvimento e fortalecimento da capacidade nacional, por meio do desenvolvimento de recursos humanos e formação
institucional”. Em essência, esta disposição promove o estabelecimento de
acordos que administrem, fomentem e propiciem a alocação apropriada de
lucros, royalties e taxas.
Conforme expresso no Artigo 18, 5, “As Partes Contratantes devem,
no caso de estarem em comum acordo, promover o estabelecimento de pro102

103

Rubin & Fish, nota supra 90, em 34.

Convenção sobre Biodiversidade, art. 15 (1).

87

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

gramas conjuntos de pesquisa assim como de empresas conjuntas para o
desenvolvimento de tecnologias [...]”104.
Como já dito, os Estados Unidos foram muito relutantes em regulamentar a transferência de tecnologia e expressaram uma preocupação de
que estas disposições sobre transferência de tecnologia possam permitir que
os países restrinjam os direitos de propriedade intelectual de companhias
que tenham desenvolvido produtos baseados em recursos obtidos desses
países (Artigo 16, 6)105. Adicionalmente, devido ao Artigo 16, 4, declarar que
as partes da Convenção “devem adotar medidas legislativas, administrativas
ou políticas, conforme o caso, para que o setor privado permita o acesso ao
desenvolvimento conjunto de transferência de tecnologia”, a Convenção tem
sido vista pelos Estados Unidos como uma possilibilidade para que os países
exijam licenças compulsórias, uma prática condenada por este país, mas
aceita na maioria dos sistemas de patente do mundo. A licença compulsória
“permite que o país que conceder a patente force o patenteado a licenciar
a invenção se o governo não aprovar o uso da patente. Consequentemente,
outro indivíduo ou país pode fazer e vender aquela invenção”106.
Entretanto, a insatisfação dos Estados Unidos com as disposições de
propriedade intelectual da Convenção de Biodiversidade resultou em uma
política agressiva dos Estados Unidos para incorporar a biotecnologia e os
direitos de propriedade intelectual na esfera das negociações do GATT”107.
Assim, devido à preocupação inicial expressa pelos EUA sobre a Convenção de Biodiversidade, o Acordo TRIPS subsequente parece refutar todas
as disposições que representaram uma ameaça aos regimes de direito de
propriedade intelectual.
Em 1993, a Rodada no Uruguai do GATT resultou em novas regras
para a proteção da propriedade intelectual e a formação da Organização
Mundial do Comércio. Essa organização inclui em seu preâmbulo linguagem
reconhecendo a importância dos problemas ambientais. Outrossim, condensa
104
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algumas questões sociais, éticas e culturais da Convenção de Biodiversidade
exclusivamente para negociar questões de propriedade intelectual108.
Este Acordo TRIPS provê proteção para um amplo espectro de propriedade intelectual incluindo patentes, copyrights, marcas registradas e
indicações geográficas. Adicionalmente, o Acordo TRIPS fortalece a proteção internacional às patentes ao proibir diversas formas de discriminação
contra solicitantes estrangeiros de patente. Apesar de garantir a proteção
fortalecida de patente a todos os signatários, o TRIPS contém disposições que
estipulam que os países podem excluir certos assuntos da patenteabilidade
por um tempo limitado109. Esse assunto inclui produtos que protegem a vida
e a saúde do ser humano, da planta ou dos animais, ou produtos que são
prejudiciais ao meio ambiente. Com relação ao licenciamento compulsório,
o Acordo TRIPS estabelece limites processuais ao poder dos governos de
prover esse licenciamento. A autorização só pode ser dada quando o usuário
proposto tiver deixado de obter termos comerciais razoáveis como detentor
do direito, e caso a caso. Os Estados Unidos e outros países desenvolvidos
veem as proteções a patentes no TRIPS como um passo importante na obtenção de proteção à propriedade intelectual efetiva.
Embora algumas disposições da Convenção de Biodiversidade e do
TRIPS referentes à preservação da biodiversidade e da propriedade intelectual contenham ideias opostas, quaisquer tentativas para harmonizar
estas disposições devem levar em conta os interesses tanto das nações em
desenvolvimento como das desenvolvidas e alcançar o desenvolvimento
ambientalmente sustentável.
4.3 O papel dos direitos de propriedade intelectual na proteção da
biodiversidade

De forma crescente, a comunidade ambiental começou a reconhecer que uma das melhores formas de incentivar as nações em desenvolvimento a preservar seus recursos genéticos naturais é através da provisão
de incentivos econômicos. Há duas possibilidades de se protegerem os
108
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recursos naturais e genéticos de forma a conceder benefícios econômicos para seus proprietários. Primeiramente, com a asserção de direitos
de propriedade material e, em segundo lugar, com o estabelecimento
dos direitos de propriedade imaterial, nos quais estão inseridos os de
propriedade intelectual.

4.3.1 Direitos de propriedade material
Em quase todos os sistemas legais, alguma forma de posse ou de
propriedade constitui a base fundamental na qual opera o sistema econômico. As pessoas físicas e jurídicas conseguem usualmente adquirir direitos
de propriedade e obter retornos econômicos por seu investimento na propriedade. A propriedade de terra geralmente transfere muitos direitos ao
proprietário, como o direito de extrair quaisquer minerais valiosos contidos
na terra. Estes direitos também se estendem aos materiais encontrados na
superfície da terra. Assim, um material genético natural descoberto em uma
área de terra que seja, por exemplo, útil para alguma finalidade medicinal,
poderia ser exclusivamente colhido e comercializado pelo proprietário da
terra. Este direito é reconhecido na Convenção sobre Diversidade Biológica
quando, em seu Artigo 3º, declara que os Estados têm o direito soberano de
explorar seus próprios recursos, rejeitando assim a ideia de que a biodiversidade deve ser reconhecida como um patrimônio comum da humanidade.
Os direitos de propriedade, juntamente com os acertos contratuais
sobre eles, podem atuar como um controle efetivo sobre a exploração dos
organismos vivos e seus componentes físicos, pois permitem que o proprietário do material obtenha compensações econômicas da comercialização
bem-sucedida desse material. Um bom exemplo disto é o acordo da Merck &
Co., Inc. com a INBio, uma organização privada, sem fins lucrativos, da Costa
Rica. A INBio é uma instituição de pesquisa e está na atividade de catalogação
de plantas e animais na Costa Rica. Pelo direito de prospecção — classificação da atividade biológica — das plantas e animais que foram catalogados, a
Merck está efetuando um pagamento antecipado de US$1 milhão à INBio e,
além disso, está pagando royalties sobre quaisquer medicamentos resultantes
destas plantas e animais110. A parte mais importante deste acordo em termos
de proteção à biodiversidade é que a INBio acordou com o governo da Costa
110
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Rica que dez por cento da taxa inicial e 50 por cento dos royalties devem ser
investidos na conservação e proteção de sua biodiversidade.
O contrato Merck/INBio põe em prática os dogmas fundamentais da
Convenção de Biodiversidade, que foi projetada para assegurar a compensação adequada para os países que protegem os recursos genéticos, reconhecendo o valor em simplesmente ter e prover a biodiversidade.
Entretanto, quando da proteção das informações que esses organismos contêm, a propriedade intelectual deve ser levada em consideração.

4.3.2 Direitos de propriedade intelectual
Os direitos de propriedade intelectual poderiam desempenhar um
papel importante na conservação da biodiversidade. Com o estabelecimento
de um direito de propriedade intelectual sobre o material genético silvestre,
não modificado, dois problemas poderiam ser resolvidos. Primeiro, os países
em desenvolvimento, ricos em biodiversidade, teriam um incentivo econômico para preservá-la. E segundo, as indústrias de biotecnologia das nações
desenvolvidas ficariam impedidas de expropriar material genético dos países
em desenvolvimento sem pagar nada, industrializá-lo e então vendê-lo de
volta aos países em desenvolvimento a preços exorbitantes111. O estabelecimento de propriedade intelectual seria um mecanismo pelo qual estas
questões poderiam ser cuidadas e “o compartilhamento justo e equitativo
dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos”112 poderia
ser alcançado.
Antes de prosseguir, é importante esclarecer que, apesar de este trabalho estar focado somente na concessão de proteção de propriedade intelectual para as informações genéticas não modificadas, é também importante
conceder proteção de propriedade intelectual aos produtos industrializados
derivados de recursos genéticos naturais, pois é certo que, para que as companhias farmacêuticas e de biotecnologia criem produtos comercializáveis,
devem investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento e, por certo,
não estariam dispostas a investir se não pudessem proteger seus produtos
e obter a colheita. Urge aqui que se diga que, se os países industrializados
não tiverem incentivos para comercializar seus inventos, então a sociedade
como um todo receberá menos produtos novos.
111
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Certo é que uma meta comum entre as sociedades do mundo, incluindo as desenvolvidas e as em desenvolvimento, é o avanço da medicina.
Por conseguinte, o apoio a esta meta deveria ser priorizado. Entretanto, o
país fonte deve compartilhar dos lucros resultantes da venda do produto, e
parte do capital obtido com os direitos de propriedade intelectual deve ser
reinvestida na proteção dos recursos naturais localizados nos países dos
quais foram extraídos.
4.3.3 Uma visão global dos conceitos de propriedade
intelectual
O direito de propriedade intelectual é um ramo particular da propriedade abrangendo os trabalhos que são emanados do cérebro humano.
As principais áreas tradicionais dos direitos de propriedade intelectual são
os segredos comerciais, copyrights, marcas registradas, patentes, pequenas
patentes e proteção à variedade vegetal. A propriedade intelectual existe
fundamentalmente para conceder incentivos para inventar e criar. A proteção
de propriedade intelectual é indispensável para incentivar os inventores,
autores e artistas a produzirem na área de criação. Sem esta proteção, outros
copiariam e imitariam o trabalho sem arcar com os custos com a realização
desta ideia, e, consequentemente, os criadores originais seriam inibidos de
obter um retorno razoável sobre seu investimento113. Assim, o princípio geral por detrás da propriedade intelectual é dar ao autor de uma obra algum
tipo de controle de monopólio sobre a exploração econômica de seu produto
como recompensa por seus esforços.
Esta seção revê o uso dos direitos de propriedade intelectual na
indústria da biotecnologia como meio de proteger a exploração comercial
de material genético e demonstra que, conforme são atualmente declarados, não são suficientes para proteger o material genético. Finalmente,
demonstra que deveria ser criado um novo direito de propriedade para a
proteção de informações genéticas, como um incentivo para a conservação
da biodiversidade.
Segredos comerciais – A proteção dos segredos comerciais é usada
há muito tempo pelas companhias de biotecnologia porque, entre outros
motivos, a invenção não precisa atender às normas estritas de patenteabilidade, e a proteção tanto é adquirida rapidamente como possui duração
113

92

Robert P. Merges at al, Intellectual Property in the New Technological Age 21-22 (Aspen Law &
Business ed. 1997).

II Jornada de Direito Ambiental

ilimitada114. As circunstâncias nas quais os segredos comerciais são usados
nas indústrias biotecnológicas são quando da proteção das informações antes de se solicitar uma patente, quando da proteção de know-how periférico,
não revelado, relacionado à patente e quando da proteção das informações
que não sejam patenteáveis, ou para as quais a lei de patentes for comercialmente ineficaz.
As leis de segredos comerciais protegem contra a apropriação indébita de alguma informação confidencial115. A questão dos segredos comerciais
é bastante ampla; eles protegem as informações técnicas empresariais ou
de qualquer tipo enquanto forem um segredo. Entretanto, o proprietário do
segredo comercial deve tomar algumas precauções para manter seu sigilo.
Os segredos comerciais protegem os segredos contra furto ou outro meio
incorreto de uso e contra a violação de uma relação confidencial. Entretanto,
não protegem tanto contra a invenção independente ou a descoberta, como
a feita pela “engenharia reversa”116.
Patentes – A lei de patentes leva em consideração os benefícios ao
público por meio da proteção ao inventor. Para incentivar a produção de
novos processos e máquinas, os detentores de patentes têm um direito de
monopólio sobre suas invenções para fazê-las, usá-las e vendê-las, durante
um período de 20 anos, em troca da divulgação pública dos detalhes da
invenção. A concessão de uma patente barra até mesmo a invenção independente. Após este prazo, a invenção torna-se parte do domínio público,
livremente acessível a todos.
Nos Estados Unidos, a invenção tem de atender a quatro exigências:
assunto patenteável, novidade, inexistência de obviedade e utilidade117. Outros países não utilizam a exigência de “inexistência de obviedade” ou não
ser tecnicamente trivial, mas frequentemente exigem a inclusão de “um
passo inventivo”118. A patente menor exige um avanço técnico que seja menos sofisticado do que o exigido para um teste não óbvio, mas ainda requer
114
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novidade e utilidade. As pequenas patentes também conferem um prazo
menor de proteção, de sete a dez anos119.
A proteção de patente de invenção pode cobrir “qualquer processo
novo e útil, máquina, fabricação, ou composição de matéria ou qualquer
melhoria nova e útil dela”120. Nos Estados Unidos e na maioria das outras
nações, as variedades vegetais têm sido tradicionalmente excluídas da proteção de patentes, principalmente devido à existência de alguma exigência
padrão de patenteabilidade e da doutrina do “produto da natureza”: em
um caso no século XIX que ainda permanece como lei boa, a Suprema Corte
Americana declarou que “uma coisa da natureza, que seja substancialmente
inalterada, não é uma ‘fabricação’ e não é, por conseguinte, patenteável”121.
O assunto da 35 U.S.C., 101, proíbe a concessão de patente às leis e produtos da natureza; o conteúdo de uma patente não pode ser meramente
a descoberta de algum fenômeno natural. Assim, um composto químico
encontrado na natureza não é patenteável pelas atuais leis de patente. Isso
também ocorre no Brasil.
Copyrights – Os direitos de copyright são adequadamente preservados pelo aviso na obra. Entretanto, o registro governamental do copyright é
necessário para dar início a uma ação judicial. O copyright protege “obras originais de autoria expressa em um meio tangível, mas não as ideias básicas”122.
Virtualmente, qualquer forma de “obra intelectual” está protegida, inclusive
programas de computador e projetos comerciais123.
Marcas registradas – Uma marca registrada é uma “palavra, nome,
símbolo, dispositivo ou qualquer combinação que um vendedor ou fabricante
usa para identificar seu produto ou serviço e distingui-lo dos outros”124. Pelas
leis dos EUA, os direitos de marca registrada são estabelecidos e mantidos
enquanto a marca for usada no comércio. Protegem o criador contra os con119
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correntes, que poderiam usar a marca para comercializar algo utilizando a
reputação do primeiro usuário no mercado125.
Proteção da variedade vegetal – A proteção da variedade vegetal
pode originar-se de diversas fontes nos Estados Unidos. A Lei de Patente
de Plantas, de 1930, provê proteção total de patente que não estava anteriormente disponível pela lei de invenções126. Em nível internacional,
muitos países, inclusive os EUA, são partes da Convenção Internacional
de 1961 para a Proteção de Novas Variedades de Plantas. Pelo Upov, um
criador pode adquirir direitos exclusivos de uma nova variedade de planta
que seja “claramente distinguível, suficientemente homogênea e estável
nas características essenciais”127. Não é necessária uma autorização do
criador para permitir o uso da variedade protegida para criar outras
variedades, mas o Upov estimula os criadores a serem compensados por
esse uso128.
4.3.4 Proteção de material genético como uma nova
modalidade de propriedade intelectual
Como visto, os atuais regimes de propriedade intelectual oferecem
relativamente pouca proteção dos recursos genéticos silvestres, não modificados. Assim, há necessidade da criação de outra forma de proteção para
tratar deles. A Convenção de Biodiversidade propicia uma possível base legal
sobre a qual essa nova proteção poderia ser promovida. A Convenção declara,
em seu Artigo 11, que “Cada Parte Contratante deve, na medida do possível
e conforme o caso, adotar medidas econômica e socialmente racionais que
sirvam de incentivo à conservação e utilização sustentável de componentes
de diversidade biológica”. Uma medida possível é a criação de um direito de
“propriedade intelectual” sui generis para a proteção de material genético
silvestre. Devido à importância deste tópico com relação a este trabalho, ele
será desenvolvido em uma seção separada.
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5 Proteção da propriedade intelectual sui generis
Esta seção apresenta uma possível abordagem à proteção de recursos
naturais não modificados: a criação de uma nova modalidade de direitos de
propriedade intelectual que seria distinta das patentes comerciais normais
e mais pertinente às condições especiais e aos objetivos que a Convenção de
Biodiversidade tenta direcionar. Deve ser criada para proteger as informações encontradas nos organismos vivos uma vez que as informações devem
ser possuídas como propriedade intelectual, quer as informações sejam um
segredo comercial quer sejam um código genético129.
De acordo com Daniel Jenks130, a Convenção de Biodiversidade cria um
novo tipo de direito de propriedade intelectual, cuja legitimidade repousa em
uma base diferente dos direitos de propriedade intelectual tradicionais. Em
seu artigo, ele explica que, enquanto a teoria de trabalho de Lockean busca
recompensar os que despendem esforços na criação de alguma coisa nova,
a filosofia baseada na Convenção busca recompensar os que se abstêm e,
assim, preservam a biodiversidade. Além disso, Jenks declara que:
Pelo fato de cada nação ter um direito soberano para desenvolver sua propriedade conforme considera adequado e pelo fato
de mais partes de floresta tropical ser utilizada para o desenvolvimento, mais espécies serem perdidas, as nações que não permitem o desenvolvimento econômico de áreas ecologicamente
sensíveis estão sacrificando essas oportunidades de desenvolvimento econômico visando à preservação da biodiversidade. O
sacrifício que as nações em desenvolvimento empreendem ao se
absterem de promover e permitir o desenvolvimento econômico
se iguala ao sacrifício de despender força e energia conforme
a teoria de trabalho de Lockean e, por conseguinte, se for justo
reconhecer um direito de propriedade resultante dos “frutos
do trabalho de alguém”, deve ser igualmente justo reconhecer o
direito de propriedade resultante de abstenção neste contexto131.
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Utilizando este raciocínio, a comunidade internacional necessita
desenvolver e aceitar uma nova categoria especial de direitos intelectuais
para recursos genéticos não modificados132. Este direito de propriedade
intelectual sui generis seria um tipo de direito “estilo compensação”. Na sua
forma mais simples, um direito “estilo compensação” operaria através do
reconhecimento internacional de que o país que tenha fornecido qualquer
tipo de material genético teria o direito de receber royalties da empresa que
desenvolveu e comercializou o produto final. O país que possuir o material
genético deve receber este pagamento como uma compensação pela proteção
de sua biodiversidade. Neste sentido, este direito seria similar aos “direitos
morais” declarados na Convenção de Berna. Por este princípio, os autores de
obras com copyright continuam tendo direitos sobre sua obra mesmo após
os direitos econômicos terem sido transferidos.
Neste novo estilo de propriedade intelectual, a compensação deveria
ser paga pelo direito de pesquisar material genético em um país, e, além
disso, na hipótese de um produto econômico comercializável ter resultado
deste material genético, então este país, dono do material fonte, deve ter
direito a um pagamento percentual das vendas do produto. Isto deveria
ocorrer devido à imensa necessidade dos países em desenvolvimento de
infusão imediata de dinheiro; de outra forma, se eles tivessem de esperar
pelo retorno em longo prazo, não apreciariam os benefícios do desenvolvimento sustentável e buscariam atividades lucrativas com resultados em
curto prazo que prejudicam o meio ambiente133.
Vale observar que o direito de propriedade intelectual sui generis
deveria ser cumprido por meio de acordos contratuais. Entretanto, o percentual de pagamento devido quando a prospecção do material genético
tiver resultado em qualquer produto comercializável deve ser predeterminado por lei; de outra forma, os países em desenvolvimento careceriam
de poder de barganha para contratar indústrias de países desenvolvidos,
pelo fato de a utilidade indeterminada do germoplasma bruto ser difícil
de ser avaliada antecipadamente, o que certamente levaria a uma subava132
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liação deste recurso natural, dado o grande poder de barganha dos países
desenvolvidos134.
Conforme já explicado, a propriedade intelectual sui generis deve ser
criada para permitir que os países nos quais os recursos biológicos forem
encontrados consigam ou recapturem alguma parte do valor desses recursos e que isto proporcione para eles um incentivo para se envolverem na
conservação da sua biodiversidade.
Algumas questões práticas surgiriam com a criação deste novo direito
de propriedade intelectual “estilo compensação”. Estas dúvidas teriam de
ser dirimidas por profissionais e estudiosos nesta área.
Uma das primeiras questões seria com relação à posse do material.
Segundo a Convenção de Biodiversidade, “o país de origem dos recursos
genéticos” é “o país que possui esses recursos genéticos em condições in
situ”135. Entretanto, algumas questões continuam não claras neste texto.
Por exemplo, as indústrias de biotecnologia devem efetuar pagamentos
somente ao país no qual o recurso genético foi descoberto pela primeira
vez, ou devem pagar a todos os países que possuem o mesmo organismo
vivo que contenha estas informações? Ou devem elas pagar somente ao
país do qual o material genético foi obtido especificamente? Esta última é
a doutrina mais coerente uma vez que este “estilo compensação” deve ser
cumprido por contrato entre o governo do “país de origem” e as indústrias
de biotecnologia. Outrossim, a prospecção deve ser feita por uma empresa
nacional, que concederia acesso aos recursos genéticos. Por conseguinte,
somente as indústrias que tiverem algum acerto com qualquer país de
origem poderão usar esta substância. Com estes mecanismos, seria relativamente “fácil” saber qual país “tomou” recursos genéticos de países em
desenvolvimento.
Outra dúvida é sobre a duração dos direitos de PI para material genético. Conforme mencionado anteriormente, todos os direitos de propriedade
intelectual, à exceção dos segredos comerciais e das marcas registradas,
são monopólios com limite de tempo. O “estilo compensação” deverá ser
também limitado a um período específico? Como o objetivo de se conceder
proteção em forma de propriedade intelectual para o material genético não
modificado é o de dar incentivos aos países em desenvolvimento para que
134
135
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Shayana Kadidal, Plants, Poverty, and Pharmaceutical Patents, 103 Yale L.J. 223, 6 (1993).
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eles preservem sua biodiversidade, um direito perpétuo parece mais adequado do que uma proteção com tempo limitado.
Outra questão essencial a ser tratada é como a receita obtida com esse
direito de propriedade intelectual deve ser usada. O Congresso Nacional, ao
elaborar a lei, deve assegurar que qualquer receita obtida com a utilização
de algum organismo protegido por esse direito de propriedade intelectual
“estilo compensação” seja empregada no estudo de biodiversidade e conservação. Isto enfatizaria a conexão lógica entre a preservação da biodiversidade
e a bioprospecção.
Como os direitos de propriedade intelectual existentes, o “estilo
de compensação sui generis” enfrentará uma variedade complexa de problemas antes de poder ser estabelecido. Entretanto, estas questões não
devem desencorajar sua criação, mas devem sim ser um incentivo para
mais estudos fundamentais e, consequentemente, para uma conscientização mais ampla de que um direito sui generis de proteção de propriedade
intelectual em material genético silvestre deveria ser desenvolvido como
um incentivo para a preservação da biodiversidade.

6 Argumentos contra a proteção de material genético vegetal

Os países desenvolvidos antecipam três argumentos contra as modificações dos recursos genéticos vegetais e em apoio de um conceito de
patrimônio comum da humanidade136. Primeiro, argumentam que os recursos
genéticos vegetais nem sempre contêm genes valiosos e que o germoplasma
bruto somente se torna valioso após investimento considerável de tempo e
dinheiro137. Entretanto, este argumento não é persuasivo uma vez que não
é coerente que somente países desenvolvidos recebam direito proprietário
misturando sua mão de obra com a matéria-prima fornecida pelos países em
desenvolvimento enquanto que os países em desenvolvimento, sacrificando
as oportunidades de desenvolvimento econômico para a preservação da
biodiversidade, também despendem esforços para a conservação da matéria-prima138. Os países em desenvolvimento não alegam uma violação de ideias
136
137
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William A. Stiles Jr., A Congressional View on Proprietary Rights, 1989.

Jack Kloppenburg Jr. & Daniel L. Kleinman, Seeds of Controversy: National Property Versus Common Heritage, in Seeds and Soverignty: The Use and Control of Plant Genetic Resources 171, 173
(Jack R. Kloppenburg Jr. Ed., 1988).

Jenks, nota supra 131, em 3.
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obtidas do estudo de germoplasma, mas sim a tomada do germoplasma e
suas informações genéticas. Sem os recursos genéticos vegetais dos países
em desenvolvimento, os países desenvolvidos não poderiam ter produzido
variedades aperfeiçoadas. O fato de as matérias-primas serem de utilidade
desconhecida até um momento específico não constitui justificativa para
sua apropriação sem pagamento.
Segundo, os países desenvolvidos sustentam que é difícil determinar
o preço de material genético139. É verdade que a determinação de preço de
recursos genéticos vegetais brutos apresenta dificuldades. Entretanto, a
determinação de preço do uso de uma nova canção protegida por copyright
é normalmente difícil e nunca impediu a proteção à canção. Assim, este argumento não deve ser usado como uma barreira à proteção dos recursos
genéticos vegetais, uma vez que se admite que eles têm alguma utilidade.
Um argumento final contra a comodização de recursos genéticos
vegetais brutos é o de que a coleta de germoplasma não resulta em qualquer
escassez para o país fonte, pois, quando há amostragem de uma população
vegetal, os coletores adquirem somente alguma quantidade de semente ou
de matéria vegetal, deixando o vasto volume de material intocado140. Este
argumento é fraco uma vez que deixa de reconhecer que, com os recursos
genéticos vegetais, o valor do todo está presente até nas quantidades mínimas. Ao fornecer recursos genéticos vegetais como uma mercadoria livre
sem um valor de troca, o país doador não perde as informações genéticas,
mas perde a oportunidade de receber um retorno econômico recíproco por
sua contribuição.

7 Conclusão

A Convenção sobre Diversidade Biológica codifica uma transição na
perspectiva das nações em desenvolvimento e das nações desenvolvidas por
conta da compensação pelo uso de recursos biológicos. Historicamente, os
países desenvolvidos usaram livremente os recursos biológicos de nações
em desenvolvimento sem compensá-las141. Em alguns casos, essa apropriação
139
140
141

Vide Kloppenburg & Kleinman,nota supra 138 em 257.
Odek, nota supra 2.

Kathryn Rackleff, Preservation of Biological Diversity: Toward a Global Convention, 3 Colo. J. Int’l
Envtl. L. & Pol’y 405, 43 (1992).
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arruinou a indústria local. Por exemplo, a indústria de borracha brasileira
foi arruinada quando a colônia britânica tirou seringueiras de Manaus para
o Ceilão, para plantio142.
A percepção crescente do valor dos recursos biológicos, do cultivo
de plantas, da classificação de drogas e da engenharia genética mudou esta
perspectiva143. Os países em desenvolvimento reivindicam agora direitos
para seus recursos biológicos ou genéticos e consideram-nos mercadorias
cuja utilização deve ser paga144. Do ponto de vista dos países em desenvolvimento, apesar da contribuição incomensurável que a biodiversidade do
terceiro mundo tem dado para a saúde dos países desenvolvidos, as nações
industrializadas continuam a criar estruturas legais e políticas para fazerem
com que os países em desenvolvimento paguem pelo que deram originalmente. As nações desenvolvidas não apenas deveriam reconhecer, mas também
pagar royalties aos povos das nações em desenvolvimento que protegeram
e continuam protegendo sua biodiversidade. As nações industrializadas,
que patenteiam subprodutos de biotecnologia por imensas quantias de dinheiro, devem estar cientes de que não poderiam fazê-lo na ausência desta
biodiversidade145.
As reivindicações de países em desenvolvimento estendem-se não
apenas aos direitos de propriedade dos recursos naturais, como também
aos direitos de propriedade intelectual nas informações genéticas neles
contidas146.
Assim, a perspectiva geral adotada neste trabalho é a possibilidade de
se conceder aos países alguma forma de direito de propriedade intelectual
sobre seu material genético natural de forma a proporcionar aos países um
incentivo para instituírem políticas ambientais para a preservação da biodiversidade. A teoria por detrás desta ideia é bem simples: a compensação
142
143
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World Resources Institute et al., GLOBAL BIODIVERSITY STRATEGY (1992).
Id.

Conferência nas NU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: Audiência perante o Subcom. sobre meio ambiente da House Comm. Sobre Ciência, Espaço e Tecnologia, 102d Cong., 1st Sess. 75
(1991) (declaração de Byron Swift, Executive Diretor, União Internacional para a Conservação
da Natureza e dos Recursos Naturais).
Edward Rugumayo, Biodiversity, Biotechnology e UNCED 1992, NETWORK ’92, março de 1991, em 3.

INSTITUTO DE RECURSOS MUNDIAIS ET AL., ESTRATÉGIA DE BIODIVERSIDADE GLOBAL: DIRETRIZES PARA AÇÃO PARA SALVAR, ESTUDAR E UTILIZAR A RIQUEZA BIÓTICA DA TERRA
DE FORMA SUSTENTADA E EQUITATIVA, EM 44 (1992).
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pela exploração da biodiversidade deve retornar para o seu povo, que tem
o dever de conservá-la.
Com uma proteção de propriedade intelectual sui generis para material genético silvestre não modificado, os países em desenvolvimento devem ter direito de receber pagamento das companhias farmacêuticas e de
cosméticos em retorno pela concessão de acesso à sua biodiversidade, e
poderiam também receber royalties sobre vendas futuras tornadas possíveis pelo fornecimento do material biológico físico do qual as informações
são obtidas. O dinheiro recebido atuaria como um incentivo para os países
biologicamente ricos conservarem áreas de biodiversidade.
Em suma, este trabalho procura enfatizar que os centros restantes
de rica biodiversidade estão localizados nos países pobres e nestes centros
normalmente moram as comunidades mais pobres daqueles países. Estas
comunidades nunca compartilharam da bondade da terra. Assim, uma das
melhores formas de liberá-las do ciclo vicioso de pobreza é por meio da outorga de poder — dando a eles o controle de seus próprios recursos naturais.
Assim se atuará também na conservação da biodiversidade147.

147

Idem 79, (citando Celso Roque, Departamento do Meio Ambiente e Recursos Naturais, Filipinas).
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Pagamento por serviços ambientais aos pequenos
ruralistas conservadores, um instrumento complementar
para a proteção das águas
Carlos Geraldo Teixeira1

A água é essencial à vida na Terra e necessita de cuidados tanto do
poder público quanto da coletividade. Os recursos hídricos constituem uma
das maiores preocupações da humanidade. Seus múltiplos usos e principalmente as demandas intensivas e crescentes da agricultura, da indústria e da
população, que aumenta continuadamente (crescimento populacional anual
de 1,2%, segundo a ONU, ou seja, 84 milhões de pessoas a cada ano, uma
vez que já somos sete bilhões de pessoas no mundo), bem como a poluição,
notadamente pelos esgotos, sem tratamento, lançados diretamente em seus
cursos, faz-nos temer pela sua falta no futuro, inclusive em algumas regiões
do Brasil.
Nada obstante nosso país concentrar de 12 a 16% das reservas mundiais, uma participação das mais significativas, os recursos não são distribuídos de forma homogênea — 72% na Amazônia e 6% no Sudeste — e se
encontram ameaçados por fatores socioeconômicos diversos (CLARKE; KING,
2008, p. 93). Segundo a Agência Nacional de Águas, cinco das 12 bacias hidrográficas do país, localizadas entre o Nordeste e o Sul, estão em estado crítico
ou preocupante por causa da poluição e do desperdício (KISS, 2010, p. 36).
A visão de inesgotabilidade dos recursos ambientais, principalmente
da água, está superada.
Apesar de o Brasil contar com uma moderna e vasta legislação ambiental e hídrica (Constituição Federal de 1988, Política Nacional do Meio
Ambiente, Lei de Crimes Ambientais, Política Nacional de Recursos Hídricos,
Código Florestal, ação civil pública etc.) e a despeito das políticas públicas
adotadas pelo poder público (criação de parques nacionais, instituição de
áreas de preservação permanente e de reserva legal, licenciamento ambien1

Juiz federal e mestre em direito econômico e socioambiental. Autor do livro Preservação das nascentes: o pagamento por serviços ambientais ao pequeno ruralista provedor. Belo Horizonte: Editora Folium, 2012.
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tal, etc.), o modelo atual, basicamente de comando e controle (repressivo),
apresenta-se insuficiente para dar efetividade ao comando constitucional
de modo a garantir a gestão dos nossos recursos hídricos de forma sustentável, diante da constatação fática de que a água potável é um bem cada vez
mais escasso no Brasil. Assegurar a sua acessibilidade — direito humano
reconhecido pela ONU em 2010, principalmente às camadas de baixa renda
—, é um desafio cada vez maior.
Ocupações desordenadas e em locais impróprios; agressivos desmatamentos, inclusive das encostas e das matas ciliares, impedindo as chuvas de
se infiltrarem na terra; rios e mananciais recebendo descargas com todo tipo
de poluição; uso inadequado do solo nas áreas rurais são exemplos de fatores
e condutas que impactam negativamente o quadro e potencializa o desafio
de manter água disponível em quantidade, qualidade e a preços acessíveis
a todos. Além disso, entre as variáveis responsáveis de forma significativa
para a formatação desse quadro de escassez, situam-se a impunidade dos
transgressores das normas ambientais e a falta de incentivo para aqueles
que conservam os recursos naturais, que arcam de forma exclusiva com o
custo dessa conservação.
Sem maiores esforços para essa constatação, basta ver as notícias
sobre a qualidade das águas dos rios que nascem ou cortam Minas Gerais,
poluídos por esgoto, principalmente o doméstico2. Notícias amplamente
publicadas pela imprensa por ocasião do último dia 22 de março — Dia
Mundial da Água. Outra constatação fácil do problema é verificar, em loco,
o curso d’água que passa mais próximo de nossas casas.
2

Entre 8 e 14 de julho de 2012, o jornal Estado de Minas publicou uma série de reportagens sob o
título “Rios de Minas”. A manchete do dia 08/07/2012 ilustra bem a situação atual e crítica dos
rios de Minas Gerais: “Poluição e descaso correm pelos cursos d’água que banham Minas Gerais.
Todo dia despejamos neles 1,7 bilhão de litros de esgoto, uma ameaça à renovação dos mananciais.
O QUE FIZEMOS COM NOSSOS RIOS [...]. E CONTINUAMOS A FAZER. O estado chamado de “caixa
d’água do Brasil” não  faz jus à fama. Um terço das 12 regiões hidrográficas brasileiras nasce em
Minas Gerais, que tem 67% de seu território banhado por rios. Mas é por esses cursos d’água que
também passa muita sujeira, como mostra a primeira reportagem da série Rios de Minas. Durante
um mês, o Estado de Minas percorreu quase 7 mil quilômetros e atravessou 42 municípios das cinco maiores bacias hidrográficas que cobrem o estado. A reportagem foi em busca das principais
razões da asfixia de nossas águas e seus efeitos sobre o homem e a fauna. No Rio São Francisco,
ribeirinhos trocam a pesca pela extração de areia devida ao assoreamento. No Vale do Jequitinhonha,
córregos inteiros sumiram. E há até depósitos de lixo nas margens do Rio das Velhas, na Grande BH,
evidenciando que estamos longe de conciliar desenvolvimento e proteção ambiental” [grifo nosso].
Brasil. Jornal Estado de Minas. Minas Gerais, Belo Horizonte. Edição de 08/07/2012, p. 1.
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Por outro lado, notória a transformação na distribuição demográfica,
especificamente quanto à população rural e urbana, ocorrida no Brasil nos
últimos 60 anos. Se, nos anos 50 do século passado, a população brasileira
de aproximadamente 52 milhões era expressivamente rural (33 milhões —
quase 64%)3, em 2010, tem-se uma população de 191 milhões de habitantes,
84% vivendo nas cidades4. Sem maiores esforços de pesquisa, a história
recente nos mostra que as conquistas, direitos ou transformações sociais
que redundaram em melhores condições de vida, como acesso à saúde, ao
transporte, à energia elétrica, aos benefícios previdenciários, aos direitos
trabalhistas, à habitação e ao saneamento básico, sempre moveram em
velocidade diferente e muito inferior quando o destino é o meio rural. As
conquistas sociais só se materializam no campo em tempo muito posterior
à concreção urbana. Casos emblemáticos são os tardios acessos às escolas
e aos benefícios previdenciários por parte da população rural. Agregue-se a
ausência ou instabilidade de uma política agrícola de longo prazo que verdadeiramente inclua o miniprodutor e o pequeno produtor rural, de forma
a permitir-lhes uma sobrevivência com dignidade no campo.
Nesse cenário, emergem-se as discussões sobre o Pagamento por Serviços Ambientais – PSA, principalmente visando à preservação dos recursos
hídricos. Recentemente, em março passado, o instrumento foi apresentado
pela delegação brasileira — Programa Produtor de Águas da Agência Nacional de Águas — por ocasião do 6º Fórum Mundial da Água, realizado em
Marselha, na França, que contou com cerca de 20 mil pessoas de mais de 100
países. Em Nova Iorque, a ótima qualidade da água é resultado deste instrumento. Em Extrema, sul de Minas Gerais, tem-se o paradigmático Programa
“Conservador das Águas”, implantado em 2007 por aquele município e, em
face de seu pioneirismo e êxito em seus resultados, vem sendo reconhecido, premiado e fonte de inspiração para outros vanguardistas municípios
brasileiros5.
O instrumento tem sua concepção básica na internalização das externalidades positivas. Em linhas gerais, se alguém (A) adota uma conduta que
gera preservação da natureza (ganho de qualidade e quantidade da água, no
3
4
5

Disponível  em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censohistorico/1940_1996.
shtm>. Acesso em: 13 ago. 2012.

Disponível em: <http://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultado_do_Universo_do_Universo/tabelas_pdf/tab1.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2012.
Disponível em: <http://extrema.mg.gov.br/conservador-das-aguas>. Acesso em: 31 jul. 2012.
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caso) e há reflexos positivos para outros (B), que dela se beneficiam, nada
mais justo que repartir com (B) o custo da conservação que teve (A).
O PSA materializa o princípio do provedor-recebedor, segundo o qual
deve se retribuir àqueles que efetivamente contribuem para a preservação
e conservação da natureza6. Permite-se, assim, uma distribuição dos custos
da conservação entre todos os beneficiários com mais equidade, ainda mais
se se considerar que os miniprodutores e os pequenos produtores rurais
experimentam perdas econômicas e financeiras em razão dos custos de
oportunidade e de manutenção. Patente o desequilíbrio da renda em face
do não uso, em regra, da terra para a lavoura ou pecuária. O princípio do
provedor-recebedor busca equacionar esse desequilíbrio, cobrindo, no todo
ou em parte, as perdas econômico-financeiras experimentadas pelos provedores de serviços ambientais.
Acrescente-se que o art. 22 da Lei 9.433/1997 (Política Nacional
dos Recursos Hídricos) dispõe que os valores arrecadados com a cobrança
pelo uso dos recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia
hidrográfica em que foram gerados e serão aplicados, entre outras finalidades, no financiamento de programas, projetos e obras incluídos no Plano
de Recursos Hídricos.
O PSA é recomendado pela ONU e tem potencial para complementar
os atuais instrumentos de gestão hídrica no Brasil. É compatível com o regramento constitucional brasileiro, notadamente o art. 225, desde que incorpore
também o fundamento da dignidade humana (art. 3º, III, da CF), a dimensão
social e haja efetivamente ganho na qualidade e na quantidade do recurso
ambiental. Revela-se também um instrumento de equidade, na medida em
que permite melhor repartição dos custos entre provedores e beneficiários
da conservação e preservação das nascentes. Assim, o PSA hídrico no Brasil,
se bem implementado e conduzido, além de contribuir com a conservação
dos recursos naturais, pode auxiliar no resgate do reconhecimento do valor
social do segmento dos pequenos ruralistas e em sua fixação no campo.
6

Mais conhecido no mundo jurídico é o princípio do poluidor-pagador. Recomendado pela Conferência das Nações Unidas de Estocolmo de 1972 e pela Declaração do Rio em 1992 – princípio 16.
Consolidado no ordenamento jurídico pátrio: Lei 6.938/1981 (PNMA) e CF de 1988 (arts. 225, §§
1º, V, 2º e 3º, e 170, VI). O princípio do provedor-recebedor foi adotado recentemente e de forma
expressa pela Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de 02/08/2010) e informa
os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional a respeito do Pagamento por Serviços Ambientais, entre eles, o PL 792/207.
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O direito fundamental coletivo dos povos indígenas à
consulta prévia, livre e informada em face da
política energética brasileira
Célia Regina Ody Bernardes1

A construção desta hidrelétrica, afogando as cachoeiras de Sete Quedas,
poluindo as águas e secando o Teles Pires rio abaixo, acabaria com os
peixes que são a base de nossa alimentação. Além disso, Sete Quedas
é um lugar sagrado para nós, onde vive a Mãe dos Peixes e outros
espíritos de nossos antepassados — um lugar onde não se deve mexer.

Tudo isso já está sendo destruído com as explosões de dinamite sem
qualquer processo de consulta livre, prévia e informada junto às comunidades indígenas, desrespeitando nossos direitos assegurados pelo
artigo 231 da Constituição Federal e pela Convenção 169 da OIT [...].
Agora, o governo nos convida para participar de reuniões sobre o PBA,
mas como vamos discutir mitigações e compensações de um projeto
cujos impactos sobre nossas comunidades nem foram estudados e
discutidos, e que foi licenciado ilegalmente? [...]
Exigimos a regulamentação do Direito ao Consentimento Livre, Prévio
e Informado, conforme as recomendações da Organização das Nações
Unidas (ONU) e não conforme vem se tornando a prática do Governo
brasileiro, que vem até nossas aldeias para nos impor empreendimentos e diz que este ato de pura VIOLÊNCIA é ato de CONSULTA.

Exigimos [...] Abrir um diálogo nacional entre o governo, sociedade
civil e setor privado sobre a política energética no Brasil, baseado em
princípios de justiça ambiental, respeito à diversidade cultural, eficiência econômica e participação democrática2.
1
2

Juíza federal.

Manifesto Kayabi, Apiaká e Munduruku contra os aproveitamentos hidrelétricos no rio Teles Pires.
Formulado na Terra Indígena Kayabi, de 30/11/2011 a 01/12/2011. Extraído da Ação Civil Pública
3947-44.2012.4.01.3600. Folhas 31-39 dos autos. 2ª Vara Federal. Seção Judiciária de Mato Grosso.
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1 Introdução
A relação entre o “direito indígena e a questão ambiental” foi desenvolvida pelo professor Carlos Frederico Marés de Souza Filho3. É sob a inspiração das ideias expostas pelo conferencista que se desenvolveu o presente
estudo, que objetiva tematizar alguns dos pontos de aproximação entre a
questão indígena e a questão ambiental no contexto da atual política energética brasileira. Especificamente, tentou-se avaliar tal intersecção no que
diz respeito às obras previstas no “Programa de Aceleração do Crescimento”
(PAC) para a instalação de hidrelétricas em áreas que afetam o modo de vida
dos povos indígenas4 que vivem em seu entorno e para os quais a relação
com os rios é uma questão de, literalmente, sobrevivência, física e cultural.
O olhar do magistrado federal é privilegiado. Tive a oportunidade de
estudar com alguma profundidade essas questões por ocasião da necessidade de formar convencimento para decidir o pedido de liminar formulado
pelo Ministério Público em ação civil pública ambiental para suspender o
licenciamento da Usina Hidrelétrica (UHE) Teles Pires até a realização de
consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas Kayabí, Munduruku e
Apiaká, afetados pela obra. No julgamento do mérito, pedem que os réus se
abstenham de prosseguir no licenciamento e nas obras da UHE Teles Pires
até a realização pelo Congresso Nacional de consulta aos povos indígenas
afetados, nos termos do art. 231, § 3º, da Constituição da República de 19885.
3
4

5

Anotações pessoais.

Utilizo a expressão “povos indígenas”, e não “populações”, “comunidades”, “etnias” ou “tribos” para
enfatizar a ideia de uma identidade indígena coletiva própria, na esteira da opção terminológica
da Convenção 169 da OIT. Sobre as controvérsias geradas por essa opção e suas repercussões no
plano do direito internacional, cf. KAYSER, Hartmut-Emanuel. Os direitos dos povos indígenas do
Brasil: desenvolvimento histórico e estágio atual. Porto Alegre: FPJ; SAFE; ANPR; 2010.  p. 38-41.
Cf., também, SILVA, Letícia Borges da. Povos indígenas, direitos humanos e a Convenção 169 da OIT
(Organização Internacional do Trabalho). In: PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos. Curitiba: Juruá,
2006. v. 1, p. 131-133.

O processo tramita na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso sob o número 394744.2012.4.01.3600, tendo como autores o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso (MPE/MT), e, como réus, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Renováveis (Ibama), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. (CHTP). O pedido de tutela antecipada foi deferido em março de 2012. Cf.
BERNARDES, Célia Regina Ody. Decisão da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso na
Ação Civil Pública 3947-44.2012.4.01.3600. Folhas 1037/1048 dos autos. Depois de suspensa por
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Os autores afirmam que o Ibama emitiu Licença Prévia e Licença de
Instalação da UHE Teles Pires sem a consulta livre, prévia e informada aos
povos indígenas afetados, o que é necessário, tendo em vista que o empreendimento “causará interferência direta nos povos indígenas” e trará “danos iminentes e irreversíveis” para sua qualidade de vida e seu patrimônio
cultural. Narram (e demonstram) que o próprio Ibama, assim como a Funai,
conheciam os impactos a serem suportados pelos povos indígenas6, entre
os quais se destacam:

1) inundação das corredeiras do Salto Sete Quedas, área de notável importância para a reprodução do modo de vida dos povos indígenas afetados,
por duas razões principais:
a) trata-se de área de reprodução de peixes migratórios, base alimentar
dos povos indígenas que vivem na bacia do Rio Teles Pires;
b) trata-se de local sagrado para os Munduruku, onde vivem a Mãe dos
Peixes, o músico Karupi, o espírito Karubixexé e os espíritos dos antepassados;
2) aumento de fluxos migratórios, a implicar maiores pressões sobre terras
indígenas;
3) especulação fundiária; e

6

decisão do presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a liminar foi confirmada por
acórdão unânime da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Agravo de Instrumento
0018341-89.2012.4.01.0000, relator desembargador federal Souza Prudente, j. 01/08/2012). Publicação no e-DJF1 em 10 ago. 2012. Infelizmente, tomou-se conhecimento do teor do bem fundamentado voto do desembargador federal Souza Prudente em data muito próxima à do final do
prazo para a entrega do presente estudo, o que impediu a inclusão de suas ideias, imprescindíveis
para o aprofundamento do tema.

Fundação Nacional do Índio. Parecer Técnico 142010 – COLIC/CGGAM/DPDS/FUNAI. Extraído da
Ação Civil Pública 3947-44.2012.4.01.3600. 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.
Folhas 53-115 dos autos. Trata-se de “análise técnica da FUNAI acerca do ‘Estudo do Componente
Indígena das UHEs São Manoel e Foz do Apiacás’ – ECI”, encaminhado pela EPE à Funai com vistas
à expedição da licença prévia da UHE Teles Pires. No Parecer, os técnicos afirmam “a importância
do rio Teles Pires como principal eixo sociocultural dos povos Kayabi, Apiaká e Munduruku, com
destaque para os impactos sobre a ictiofauna e as corredeiras de Sete Quedas”. Cf., também, o item
4.3.10 do Termo de Referência para elaboração de EIA/Rima da UHE Teles Pires, no qual consta
uma série de exigências relativas aos impactos do empreendimento no modo de vida dos povos
indígenas afetados.
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4) desmatamento e pressões sobre os recursos naturais (pesca predatória
e exploração ilegal de madeira e recursos minerais, por exemplo).
Os autores fundamentam juridicamente o pedido de suspensão do
licenciamento da UHE Teles Pires em duas ordens principais de razões:

1) Ausência de consulta prévia, livre e informada dos povos indígenas afetados
quanto ao aproveitamento de recursos hídricos que ocorrerá em suas
terras, em desrespeito à Constituição da República de 1988 (art. 231, §
3º), à Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais (Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho – OIT) e à Convenção Americana
de Direitos Humanos (Artigo 21). Segundo os autores, não ocorreu a consulta prévia, livre e informada, pois os povos indígenas afetados pela UHE
Teles Pires somente participaram do processo ao serem convocados em
audiências públicas e por ocasião do “levantamento parcial de estudos
realizados em parte das aldeias”. Além disso, entendem que é o próprio
povo afetado que deve decidir quem os representará nesse processo de
consulta, cuja realização é de responsabilidade do Congresso Nacional.
2) Violação de áreas sagradas para os povos indígenas afetados, em afronta
aos arts. 216 e 231 da Constituição da República de 1988 e vários diplomas normativos internacionais, a exemplo do PIDESC, da Convenção Internacional de Proteção ao Patrimônio Cultural Imaterial e do Protocolo de
San Salvador. Mais especificamente, não foram observadas as “Diretrizes
Voluntárias Akwé: Kon”, firmadas em 2004, durante a Conferência das
partes da Convenção da Biodiversidade, e adotadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para decidir o caso “Povo Indígena Saramaka
versus Suriname”, e que se prestam a avaliar as repercussões culturais,
ambientais e sociais de projetos de desenvolvimento a se realizarem em
ou que possam afetar lugares sagrados, terras ou águas ocupadas ou utilizadas tradicionalmente pelos povos indígenas.
No presente estudo, será abordado apenas o primeiro dos fundamentos acima articulados, qual seja, (2) o direito à consulta livre, prévia e
informada como direito fundamental coletivo dos povos indígenas brasileiros. Em seguida, examinar-se-á como a política energética exemplifica o
movimento maior de (3) sonegação do direito dos povos indígenas à modernidade política, em afronta à autodeterminação e ao pluralismo presen112
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tes na Constituição da República de 1988, para, ao final, tecer (4) algumas
considerações à guisa de conclusão.

2 Da violação do direito fundamental à consulta prévia, livre e
informada dos povos indígenas afetados pela UHE Teles Pires

Segundo o art. 231 da Constituição da República de 1988, “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças
e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos
os seus bens”.
Com tal dispositivo, a Constituição da República de 1988 reconhece
que as relações jurídicas existentes entre os índios e as terras que tradicionalmente ocupam constituíram-se anteriormente à formação do Estado
brasileiro.
No § 1º do art. 231, a Constituição estabelece:
São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

E vai além, ao dispor, no § 2º, que “As terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes”.
Por fim, é de se atentar ao que estabelece o § 3º do art. 231 da Constituição:

O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas
só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação
nos resultados da lavra, na forma da lei.

O direito das comunidades indígenas de serem consultadas quanto
ao aproveitamento dos recursos hídricos em suas terras, além da previsão
constitucional, também tem previsão convencional. Com efeito, a Convenção
169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) — Convenção Sobre os
Povos Indígenas e Tribais — delineia, em seu Artigo 6º, que
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1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:

a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados
e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez
que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis
de afetá-los diretamente;
[...]

2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser
efetuadas com boa-fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com
o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca
das medidas propostas.

O Artigo 7º da Convenção também é importante por estabelecer o
direito de participação:
1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e
bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de
alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio
desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses povos
deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos
e programas de desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de
afetá-los diretamente.

2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde
e educação dos povos interessados, com a sua participação e cooperação, deverá ser prioritária nos planos de desenvolvimento econômico
global das regiões onde eles moram. Os projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões também deverão ser elaborados de forma
a promoverem essa melhoria.
3. Os governos deverão zelar para que, sempre que for possível, sejam
efetuados estudos junto aos povos interessados com o objetivo de se
avaliar a incidência social, espiritual e cultural e sobre o meio ambiente
que as atividades de desenvolvimento, previstas, possam ter sobre esses
povos. Os resultados desses estudos deverão ser considerados como
critérios fundamentais para a execução das atividades mencionadas.

4. Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos
interessados para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios
que eles habitam.
114
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Outros dispositivos da Convenção também merecem ser transcritos
porquanto importantes aos contornos do direito à consulta:

Artigo 15
1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes
nas suas terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos
abrangem o direito desses povos a participarem da utilização, administração e conservação dos recursos mencionados.
2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos
recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre outros recursos, existentes nas terras, os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos interessados, a fim de se
determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados, e em
que medida, antes de se empreender ou autorizar qualquer programa
de prospecção ou exploração dos recursos existentes nas suas terras.
Os povos interessados deverão participar sempre que for possível
dos benefícios que essas atividades produzam, e receber indenização
equitativa por qualquer dano que possam sofrer como resultado dessas
atividades.
[...]
Artigo 17
1. Deverão ser respeitadas as modalidades de transmissão dos direitos
sobre a terra entre os membros dos povos interessados estabelecidas
por esses povos.
2. Os povos interessados deverão ser consultados sempre que for considerada sua capacidade para alienarem suas terras ou transmitirem
de outra forma os seus direitos sobre essas terras para fora de sua
comunidade.

No Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos dedica especial atenção à implementação
dos direitos dos indígenas. No texto Direitos dos povos indígenas e tribais
sobre suas terras ancestrais e recursos naturais: normas e jurisprudência do
Sistema Interamericano de Direitos Humanos7, em que a Corte Interameri7

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre
sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos. Capítulo IX: Derechos a la consulta y a la participación (p. 108-128). Disponível em: <http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Indice.htm>. Acesso em: 22 mar.
2012.
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cana de Direitos Humanos condensa sua interpretação acerca dos direitos
dos povos indígenas, há todo um capítulo dedicado aos direitos à consulta
e à participação. E, na recente sentença de 27 de junho de 2012, no caso
“Povo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador”, a Corte Interamericana
de Direitos Humanos declarou a responsabilidade do Estado do Equador
pela violação aos direitos à consulta, à propriedade comunitária indígena e
à identidade cultural do povo indígena Kichwa de Sarayaku, nos termos do
Artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos, cominado com os
Artigos 1.1 e 2 da mesma disposição normativa, por haver permitido que
uma empresa petrolífera privada realizasse atividades de exploração petrolífera em suas terras, desde o final da década de 1990, sem que os tivesse
consultado previamente8.
À semelhança do empreendedor da UHE Teles Pires, a empresa petrolífera privada do caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos
também entrou em contato com os povos indígenas afetados a pretexto de
chegar a um consenso, mas se entendeu que tal procedimento não satisfez os
critérios mínimos e requisitos essenciais de um processo de consulta válida a
comunidades e povos indígenas relativamente a seus direitos à propriedade
coletiva e à identidade cultural. As dimensões do direito à consulta prévia
são, resumidamente9, as seguintes, no entender da Corte Interamericana de
Direitos Humanos:
a) a consulta deve ser realizada previamente ao empreendimento,
ainda na fase de planejamento, e não apenas quando se necessita da aprovação do povo indígena;
8

9

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador.
Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C n. 245. Disponível em: <http://
www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=388>. Acesso em: 4 ago. 2012. Resumo oficial emitido pela
Corte Interamericana. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=388>. Acesso em: 4 ago. 2012. Tradução livre. Também é necessário considerar, sobre a temática ora versada,
a seguinte sentença: CORTE Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Pueblo Saramaka vs.
Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre
de 2007. Serie C n.. 172. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm>. Acesso em: 10 ago.
2012.

Os contornos do direito à consulta foram objeto de consideração por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos nos parágrafos 159 a 220 da sentença prolatada no “Caso Pueblo Indígena
Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador”. CORTE Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblo
Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012.
Serie C n. 245, p. 43-69.
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b) a consulta deve ser realizada com boa-fé e com a finalidade de se
chegar a um acordo ou obter o consentimento dos povos indígenas afetados;
c) a consulta deve ser culturalmente adequada e acessível;
d) a consulta deve ser informada, ou seja, os povos indígenas devem
ter conhecimento dos possíveis riscos do empreendimento;
e) a obrigação de consultar é de responsabilidade do Estado, indelegável aos particulares e, muito menos, à própria empresa interessada na
exploração dos recursos naturais situados nas terras indígenas do povo
indígena sujeito da consulta; e
f) nos termos do Artigo 7.3 da Convenção 169 da OIT, o estudo de
impacto ambiental deve ser realizado, com a participação do povo indígena
afetado, pelo próprio Estado ou pelo empreendedor, mas desde que posteriormente submetido a rígido controle por parte dos órgãos estatais de
fiscalização e que leve em conta o impacto social, espiritual e cultural que
as atividades de desenvolvimento previstas possam ter sobre os povos indígenas afetados.
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região já teve a oportunidade de se
posicionar sobre o tema. Para a desembargadora federal Selene de Almeida,
a consulta deve ocorrer nos seguintes moldes:

A consulta se faz diretamente à comunidade envolvida com o projeto de
construção. Não há se falar em consulta à FUNAI a qual poderá emitir
parecer sobre o projeto, mas não substitui a vontade dos indígenas.
Portanto, a consulta é intuito personae.
Assim como a comunidade indígena não pode ser substituída por outrem na consulta, o Congresso Nacional também não pode delegar o
ato. É o Congresso Nacional quem consulta, porque é ele que tem o
poder de outorgar a obra. Quem tem o poder tem a responsabilidade
pelos seus atos.
A audiência às comunidades faz-se na área que será afetada. Uma
representação parlamentar pode ouvir diretamente as lideranças
indígenas, avaliar diretamente os impactos ambientais, políticos e
econômicos na região. Esta é a coisa certa a se fazer.
[...]
A lógica indica que o Congresso só pode autorizar a obra em área indígena depois de ouvir a comunidade. Por outro lado, só pode proceder à
consulta depois que conhecer a realidade antropológica, econômica e
social das comunidades que serão afetadas pelos impactos ambientais.
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[...]
O impacto do empreendimento deve ser estudado em laudo antropológico prévio à autorização. Os estudos antropológicos sobre as
comunidades indígenas e ribeirinhos são o meio apropriado para o
Parlamento examinar as consequências da autorização, prevenção de
impactos, comparação e mitigação dos danos. No particular o ônus é do
construtor e isto deve constar do decreto legislativo ab initio, dispondo
sobre o que, quem, quando e como serão diminuídas as consequências
nefastas.
O laudo antropológico deve ser submetido ao Congresso pelos interessados antes de autorização, a qual não é genérica, mas específica
quanto à situação dos índios e não índios que serão afetados.
[...]
Fundamenta-se, assim, a consulta no direito que têm as populações
indígenas e tribais de decidir suas prioridades no que tange ao seu
desenvolvimento, na medida em que atos legislativos e administrativos afetem sua sobrevivência. Segundo prescrições da Convenção 169
da OIT, inseridas no nosso ordenamento jurídico em nível de norma
constitucional, a consulta prévia (artigo 6º) e a participação (artigo 7º),
constituem direito fundamental que têm os povos indígenas e tribais
de poder decidir sobre medidas legislativas e administrativas, quando o Estado permite a realização de projetos. A intenção é proteger
a integridade cultural, social e econômica além de garantir o direito
democrático de participação nas decisões que afetam diretamente
essas populações tradicionais.
[...] a consulta não é uma simples reunião, mas um processo que juntamente com a participação das comunidades indígenas e tribais interessadas negociam com o Estado suas propostas e intenções. É por esse
motivo que se afirma que a consulta prévia não é um único encontro,
nem um fim em si mesmo, é apenas um instrumento de diálogo. Antes de tudo, o lugar de reflexão e avaliação da medida legislativa ou
administrativa proposta pelo governo há de ser discutida primeiro na
própria comunidade, informada dos aspectos do projeto e seus efeitos
na vida da tribo.
É relevante salientar que a possibilidade de participação da comunidade está relacionada à informação prévia de como o empreendimento
a atingirá. Daí que se pode ainda afirmar que todo o processo de participação é essencialmente um direito de informação. A informação
que se dá à comunidade atingida também não é um fim em si mesmo,
pois é instrumento, como a própria consulta, para um processo de ne-
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gociação. Todavia, ela é importantíssima vez que importará em ajudar
na tomada de decisões pela população indígena ou tribal10.

Segundo a desembargadora federal Selene de Almeida, são as seguintes as exigências fundamentais que a consulta efetuada pelo Estado
deve observar:
1) a oitiva da comunidade envolvida prévia, anterior à autorização do
empreendimento;
2) os interlocutores da população indígena ou tribal que será afetada
precisam ter legitimidade;
3) exige-se que se proceda a uma pré-consulta sobre o processo de
consulta, tendo em vista a escolha dos interlocutores legitimados, o
processo adequado, a duração da consulta, o local da oitiva, em cada
caso, etc.;
4) a informação quanto ao procedimento também deve ser prévia,
completa e independente, segundo o princípio da boa-fé;
5) o resultado da participação, opinião, sugestões quanto às medidas,
ações mitigadoras e reparadoras dos danos causados com o empreendimento será refletido na decisão do Estado. No caso brasileiro, no
ato do Congresso Nacional que autoriza a construção ou empreendimento11.

Todos os elementos acima referidos condicionam a validade desse
mecanismo de participação que se apresenta como

[...] um direito internacional e constitucional coletivo a um processo de
caráter público especial e obrigatório que deve ser realizado previamente, sempre que se vai adotar, decidir ou executar alguma medida
legislativa ou administrativa possível de afetar as formas de vida dos
povos indígenas em seus aspectos territorial, ambiental, social, econômico e outros aspectos que incidam em sua integridade étnica12.

10

11

12

Apelação Cível 2006.39.03.000711-8. Relatora: desembargadora federal Selene Maria de Almeida. Relator para o acórdão: desembargador federal Fagundes de Deus. Brasília, 25 nov. 2011. Disponível em: <http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=200639030007118>. Acesso em: 28 jul.
2012.
Ibid.

Ibid.
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Trata-se de instrumento fundamental para a implementação de uma
Administração dialógica, que reconhece as virtudes do aprofundamento da
democracia com a consequente “participação ativa dos diversos setores sociais envolvidos como órgãos de consulta permanente” (SILVA, 2006, p. 134).
É importante salientar que o elemento nuclear dessa consulta reside
na busca pelo consentimento dos povos indígenas afetados, e por consentimento deve-se entender tanto o poder de concordar como o de discordar
do empreendimento proposto. De acordo com Letícia Borges da Silva (2006,
p. 134), “Trata-se de um direito coletivo, pois a comunidade como um todo
deve aceitar ou não, as propostas políticas ou econômicas travadas com ela,
respeitando-se assim sua forma tradicional na tomada de decisão”.
Os povos indígenas Kayabi, Apiaká e Munduruku, no “Manifesto
contra os aproveitamentos hidrelétricos no rio Teles Pires”, entenderam
inapropriado emitir as licenças prévia e de instalação sem a conclusão do
estudo de componente indígena e sem realizar o processo de consulta às
comunidades indígenas. É importante ouvir o que as próprias comunidades
indígenas afirmam sobre o licenciamento da UHE Teles Pires:
A construção desta hidrelétrica, afogando as cachoeiras de Sete Quedas,
poluindo as águas e secando o Teles Pires rio abaixo, acabaria com os
peixes que são a base de nossa alimentação. Além disso, Sete Quedas
é um lugar sagrado para nós, onde vive a Mãe dos Peixes e outros espíritos de nossos antepassados — um lugar onde não se deve mexer.
Tudo isso já está sendo destruído com as explosões de dinamite sem
qualquer processo de consulta livre, prévia e informada junto às comunidades indígenas, desrespeitando nossos direitos assegurados pelo
artigo 231 da Constituição Federal e pela Convenção 169 da OIT [...].
Agora, o governo nos convida para participar de reuniões sobre o PBA,
mas como vamos discutir mitigações e compensações de um projeto
cujos impactos sobre nossas comunidades nem foram estudados e
discutidos, e que foi licenciado ilegalmente?13.

E, mais adiante, os povos indígenas reunidos afirmam que o procedimento do governo brasileiro, ao se dirigir até suas aldeias para lhes impor
13

Manifesto Kayabi, Apiaká e Munduruku contra os aproveitamentos hidrelétricos no rio Teles Pires. Formulado na Terra Indígena Kayabi, de 30/11/2011 a 01/12/2011. Extraído da Ação Civil
Pública 3947-44.2012.4.01.3600, p. 31-32 dos autos. 2ª Vara Federal. Seção Judiciária de Mato
Grosso.
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empreendimentos não é ato de consulta, e sim “ato de pura VIOLÊNCIA”14,
para, ao final, requererem a regulamentação do direito ao consentimento
livre, prévio e informado, conforme as recomendações da ONU.
No caso da UHE Teles Pires, as reuniões que ocorreram entre o
empreendedor e os povos indígenas afetados não configuram a consulta a
que aludem os textos constitucional e convencional acima referidos, pois a
Constituição da República de 1988 determina que se trata de competência
exclusiva do Congresso Nacional e, como tal, indelegável15.

3 Da sonegação do direito dos povos indígenas à modernidade
política: autodeterminação e pluralismo na Constituição da
República de 1988

Todo o arcabouço normativo acima tematizado sinaliza uma sucessão (se não vivenciada efetivamente, ao menos declarada) de paradigmas
jurídicos bem distintos entre si quanto à autonomia dos povos indígenas16.
Em um primeiro momento (paradigma tutelar-protecionista-assimilacionista-integracionista), a tutela religiosa, e depois laica, denegou ao
índio sua autonomia política, fundamentando-se
[...] no discurso da necessidade de humanizar o índio para integrá-lo
à civilização [...], inserindo-o na sociedade conquistadora através da
ação violenta [...], iniciando um processo de anulação cultural pela
transmissão de outros valores, tornando-o mais dependente da nova
ordem constituída (COLAÇO, 2000, p. 96-97).

O pressuposto fundante da política integracionista é a “menoridade” dos índios, entendida no sentido kantiano como “a incapacidade de se
servir do entendimento sem a orientação de outrem” (KANT, [2002], p. 11).
Entretanto, os índios brasileiros não aceitaram tal estado e tomaram a decisão corajosa de lutar para se servirem de si mesmos sem a orientação de
14

15
16

Op. cit., p. 36.

Nesse sentido é o entendimento da desembargadora federal Selene de Almeida, no voto acima
citado.

Para um estudo mais aprofundado acerca da sucessão do paradigma assimilacionista da integração pelo da interação, cf. BARRETO, Helder Girão. Direitos indígenas: vetores constitucionais.
Curitiba: Juruá, 2006. p. 32, 35-36, 38, 42-43, 97, 103-105, 120. Cf., também, SANTOS FILHO, Roberto Lemos. Apontamentos sobre o direito indigenista. Curitiba: Juruá, 2005. p. 19-54.
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outrem. Tiveram a ousadia de atender à palavra de ordem do Iluminismo
na letra de Kant: “Sapere aude! Tem a coragem de te servires do teu próprio
entendimento!” (KANT, [2002], p. 11).
E foi justamente para resgatar os índios de sua menoridade, para
lhes garantir as condições de possibilidade de viverem sua modernidade
política, com suas promessas (até hoje não cumpridas) de direito à diferença,
e, assim, poderem exercer sua plena e livre capacidade, que a ordem constitucional inaugurada pela Constituição da República de 1988 deu lugar a
um novo paradigma, nucleado nos valores do pluralismo político e cultural
e da autodeterminação.
Entenda-se pluralismo nos termos em que a Constituição o erigiu
como fundamento da República17: “um direito fundamental à diferença em
todos os âmbitos e expressões da convivência humana — tanto nas escolhas
de natureza política quanto das de caráter religioso, econômico, social e cultural” (MENDES; COELHO; BRANCO, 2008, p. 156, grifo no original). Dessa
forma, o indivíduo (tanto quanto os povos indígenas) é livre “para se autodeterminar e levar sua vida como bem lhe aprouver, imune a intromissões de
terceiros, sejam elas provenientes do Estado, por tendencialmente invasor,
ou mesmo de particulares” (MENDES; COELHO; BRANCO, 2008, p. 156).
E, por autodeterminação, deve-se compreender, no presente contexto, não um “direito dos povos de se constituírem em Estados”, mas, sim,
“autodeterminação baseada na autoestima de um povo”, como o direito de
um povo à autodeterminação sem desejar constituir-se em Estado. Segundo
Souza Filho, do ponto de vista do direito internacional, não é possível que
um povo tenha direito à autodeterminação sem desejar constituir-se em
Estado18, mas, do ponto de vista de cada povo, é possível, pois
17

18

Art. 1º, V, da Constituição da República de 1988.

Nesse sentido é a advertência do ministro Carlos Britto, para quem a Constituição da República de
1988 protege os índios de modo tão próprio quanto na medida certa que é dispensável a busca por
um direito à autodeterminação política. Entretanto, salienta o ministro, é necessário que o “Magno Texto Brasileiro [...] saia do papel e passe a se incorporar ao nosso cotidiano existencial, num
itinerário que vai da melhor normatividade para a melhor experiência. É a nossa Constituição
que os índios brasileiros devem reverenciar como sua carta de alforria no plano socioeconômico
e histórico-cultural, e não essa ou aquela declaração internacional de direitos, por bem intencionada que seja”. Petição 3388. Relator: ministro Carlos Britto. Brasília, 19 mar 2009. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%283388.
NUME.+OU+3388.ACMS.%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 28 jul. 2012. p. 281.
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[...] a opção de não constituir-se em Estado e de viver sob outra organização estatal, é manifestação de sua autodeterminação. Mais do
que isto, os povos que vivem sem Estado, hoje, precisam apenas de
Estado que os proteja do próprio Estado, das classes que têm poder
no Estado e de outros Estados. Este é o seu paradoxo (SOUZA FILHO,
2006, p. 79-80).

Ainda segundo Souza Filho (2006, p. 79-80):

Isto quer dizer que a autodeterminação ou o direito de os povos de
disporem de si mesmos, como diz o Pacto Internacional de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, tem um duplo entendimento.
Quando dito a partir das organizações internacionais estatais, significa
o povo do Estado, considerado, apesar das diferenças, como um só.
Quando dito a partir do próprio povo, antropologicamente falando,
diz respeito à vontade coletiva de um grupo socialmente organizado.

É neste último sentido que a expressão autodeterminação está sendo
empregada neste estudo: como a possibilidade prevista constitucional e
convencionalmente de exercer sua autonomia, ou seja, de formar coletivamente, em liberdade, a vontade coletiva de um dado grupo socialmente organizado. Assim, consegue-se relacionar os princípios do pluralismo político
e da autodeterminação dos povos indígenas, de que é expressão a exigência
constitucional de consulta prévia às comunidades indígenas afetadas pelo
aproveitamento dos recursos hídricos em suas terras19.

4 Considerações finais

Antes de concluir este estudo, é importante rememorar alguns marcos legislativos:
a) segundo o art. 65 do Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973), “O Poder
Executivo fará, no prazo de cinco anos, a demarcação das terras indígenas,
ainda não demarcadas”. Pois bem, o prazo legal findou em 21/12/1978 e,
até hoje, quase 34 anos depois, tais terras ainda não foram demarcadas;
19

Cf. tematização específica da autodeterminação dos indígenas no direito internacional na seguinte dissertação de mestrado: BARBIERI, Samia Roges Jordi. Os direitos constitucionais dos índios e o
direito à diferença, face ao princípio da dignidade humana. Coimbra: Almedina, 2008. p. 81-98. Cf.,
também, SILVA, 2006, p. 131-133.
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b) o art. 67 do ADCT dispõe que “A União concluirá a demarcação
das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da
Constituição”. A demarcação das terras indígenas permanece inconclusa
mesmo após o decurso de cerca de 24 anos contados do início da vigência
da obrigação constitucional;
c) o Estatuto dos Povos Indígenas (PL 2057/1991) ainda não foi
aprovado, não obstante o longo trâmite na Câmara dos Deputados, iniciado
há mais de 20 anos20;
d) a presidenta da República vetou apenas parcialmente as mudanças
no Código Florestal que representam retrocesso na legislação ambiental21;
e) nesse mesmo passo, a presidenta da República recomendou que
todos os processos de regularização fundiária de terras indígenas fossem
submetidos à aprovação do Ministério de Minas e Energia antes da expedição
de decreto homologatório22;
f) a Portaria Interministerial 419/2011 simplifica o processo de
licenciamento ambiental para conferir maior celeridade na condução dos
empreendimentos de infraestrutura nacionais — leia-se: construção de hidrelétricas que, normalmente, afetam povos indígenas, pois os povos indígenas vivem, sempre, perto de rios23;
g) as Portarias Interministeriais 420 a 424 também estabelecem
prazos demasiadamente pequenos para a Funai se posicionar relativamente
aos estudos de impactos e licenciamento de obras de infraestrutura, dispondo que a falta de resposta no prazo estabelecido representa aprovação
automática dos referidos estudos e do respectivo licenciamento. Tudo isso
seria muito correto se a Funai não contasse com apenas 16 servidores para
20

21

22

23

O PL 2057/1991 foi apresentado em 1991 e desde 1994 se encontra no Plenário da Câmara dos
Deputados. A proposição está pronta para ser incluída na pauta do Plenário, segundo informação
constante no sítio da Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17569>. Acesso em: 4 ago. 2012.

BRASIL. Mensagem 212, de 25 de maio 2012. Veto parcial da Presidenta da República ao Projeto
de Lei 1.876/1999 (Projeto de Lei 30/2011 no Senado Federal). Disponível em: <https://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Msg/VEP-212.htm>. Acesso em: 4 ago. 2012.

Manifesto dos servidores e servidoras em greve da Funai aos povos indígenas. 3 jul. 2012. Disponível em: <http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.php?system=news&action=read&id=6367>.
Acesso em: 21 jul. 2012.
Ibid.
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avaliar todos os licenciamentos de todas as obras de significativo impacto
ambiental e indígena, enquanto o Ibama conta com 350 servidores para
realizar as mesmas avaliações24;
h) a Portaria 2498/2011 do Ministério da Justiça muda as regras
do Decreto 1.775/1996, que disciplina o processo de demarcação de terras
indígenas. Na nova normatização, tornou-se regra a participação das unidades parciais da Federação nos estudos preparatórios à demarcação de terras
indígenas, em todas as suas etapas, o que certamente acarretará significativo
atraso no já lentíssimo processo demarcatório;
i) em 21 de março de 2012, a Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados aprovou a PEC 215/200025, que subordina a regularização de qualquer terra indígena à aprovação do Congresso Nacional, em
flagrante violação à Declaração das Organizações Unidas sobre os Direitos
dos Povos Indígenas (ONU, 2007), à Convenção sobre a Proteção e Promoção
da Diversidade das Expressões Culturais da Unesco (ratificada pelo Decreto
485, de 19 de dezembro de 2006), aos princípios da boa-fé e do efeito vinculante previstos na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) e ao princípio da vedação do retrocesso dos direitos fundamentais,
especificamente o direito fundamental coletivo dos indígenas à consulta,
alçado ao patamar de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV, da Constituição da
República de 1988)26.
j) a publicação da Portaria 303/201227 da Advocacia-Geral da União,
que “Dispõe sobre as salvaguardas institucionais às terras indígenas confor24

25
26
27

Conselho Indigenista Missionário. Repúdio contra a Portaria 303 da Advocacia-Geral da União
que reafirma os ataques do Governo Dilma aos direitos territoriais dos Povos Indígenas. Disponível em: <http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&conteudo_id=6382&action=read>.
Acesso em: 21 jul. 2012.
Informação constante no sítio da Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www.camara.
gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14562>. Acesso em: 4 ago. 2012.

Cf. Associação Juízes para a Democracia. Nota Técnica da AJD sobre a PEC 215/2000. Disponível
em: <http://www.ajd.org.br/documentos_ver.php?idConteudo=112>. Acesso em: 4 ago. 2012.

A Portaria 308/2012 alterou o art. 6º da Portaria 303/2012 para instituir vacatio legis até 24 de
setembro de 2012, a pedido da Funai, que pretende ouvir as comunidades indígenas a respeito
da nova normativa. Advocacia-Geral da União. AGU fixa novo prazo de vigência para Portaria
que trata de demarcação e uso de terras indígenas. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateImagemTexto.aspx?idConteudo=200769&id_site=1108>. Acesso em: 4 ago.
2012.
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me entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Petição 3.388
RR”, contraria a literalidade do dispositivo constitucional que reputa obrigatória a realização de consulta aos povos indígenas quando se trata de
obras e instalações para o aproveitamento dos recursos hídricos localizados
em terras indígenas, incluídos os potenciais energéticos (art. 231, § 3º, da
Constituição da República de 1988). Tal norma expõe a contradição em que
se encontra mergulhada a política indigenista do Poder Executivo federal:
ao mesmo tempo em que há espaço institucional para a edição da polêmica
Portaria AGU 303, há espaço institucional para diálogos sobre a promoção
e proteção dos direitos indígenas no âmbito de distintos espaços, como a
Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI) e o Grupo de Trabalho
Interministerial (GTI) que objetiva promover a regulamentação dos mecanismos de aplicação do direito de consulta e consentimento livre, prévio e
informado, estabelecido pela Convenção 169 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT)28.
A falta de regulamentação e, mais recentemente, as investidas legislativas contra o direito titularizado pelos povos indígenas à consulta prévia,
livre e informada são tristes demonstrações de que a mudança de paradigma
político-jurídica declarada pela Constituição da República de 1988 não vem
sendo experimentada no cotidiano vivido por esses sujeitos de (tão poucos)
direitos. A longa “distância entre intenção e gesto” (Fado Tropical, de Chico Buarque) evidencia a necessidade de atuação do Poder Judiciário para
contornar a insuficiente concretização do (não mais tão) novo paradigma
constitucional que reconhece o “direito de existência dos indígenas em caráter permanente e de suas culturas”29.
Com efeito, embora a declaração de direitos possa ser considerada
um avanço, “a situação jurídica atual não representa uma completa renún28

29

Articulação dos povos indígenas do Brasil. Repúdio contra a portaria 303 da Advocacia-Geral da
União que reafirma os ataques do Governo Dilma aos direitos territoriais dos Povos Indígenas.
Disponível em: <http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&conteudo_id=6382&action
=read>. Acesso em: 21 jul. 2012. BIANCO, Bela Feldman; OLIVEIRA, João Pacheco de. Um ato nocivo e arbitrário. Informativo especial 017/2012 da Associação Brasileira de Antropologia (ABA).
Disponível em: <http://acordaterra.wordpress.com/2012/07/17/agu-e-portaria-303-estamos-vivendo-estado-de-excecao-no-brasil-indigena/>. Acesso em: 21 jul. 2012. Fundação Nacional
do Índio. Nota técnica da Funai sobre a Portaria 303/2012 da AGU. Disponível em: <http://www.
funai.gov.br/ultimas/noticias/2012/07_jul/20120720_04.html>. Acesso em: 4 ago. 2012.
KAYSER, 2010, p. 472.
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cia à situação histórica, pois os avanços não ocorreram sem contradições
nem de modo consequente”. E isso ocorre porque os direitos declarados na
Constituição da República de 1988 não foram adequadamente regulamentados por uma legislação que lhes conferisse maior concretização, e os que
o foram não encontram aplicação administrativa e judicial adequada. Não
é sem razão, portanto, que a desembargadora federal Selene de Almeida
afirma: “A abundante legislação protecionista desde o Brasil Colônia aliada
à legislação imperial e depois a republicana não impediram o genocídio”30.
Não gostaria de findar a presente exposição sem trazer a público as
reflexões de Hartmut-Emanuel Kayser (2010, p. 473, 478-479), muito apropriadas à reflexão de todos que têm por função aplicar o direito indígena aos
graves conflitos que se apresentam ao julgamento do Poder Judiciário federal:

As modernas normas de proteção do Direito indígena são implementadas insuficientemente nos conflitos de interesses entre a sociedade nacional e os povos indígenas do Brasil, em razão da massiva resistência
política e do déficit estrutural dos sistemas administrativo e judiciário
brasileiros [...]. Apesar da retórica progressista do Direito indígena em
vigor no Brasil, os direitos especiais subjetivos dos indígenas às suas
terras — que formam sua base existencial e lhes fornecem os “recursos
de sobrevivência” — estão de tal modo configurados que, em vista das
reais relações de força no conflito interétnico entre a rigorosa expansão
da sociedade nacional, efetivamente em realização, e a sobrevivência
física e cultural dos indígenas em seu habitat, não persistem e não
podem garantir uma proteção duradoura dos povos indígenas. [...].
A proteção progressista dos direitos indígenas à terra está fundada de
modo a somente ser concedida onde e desde que não existam interesses
econômicos ou de desenvolvimento regional, considerados prioritários,
da sociedade nacional [...]. Como são possibilitadas restrições radicais
decisivas ou mesmo revogações completas dos direitos indígenas, a
atual situação jurídica dos indígenas não se apresenta decisivamente
melhorada, uma vez que a presente implementação dos direitos especiais indígenas à terra permanece insuficiente na conflituosa realidade
jurídica. A situação permanente de invasão da maioria das áreas indígenas, devido à insuficiente concretização da obrigação de proteção do
Estado, significa não apenas a violação massiva dos direitos exclusivos
de posse e de usufruto e um permanente prejuízo da integridade cul-

30

Voto da desembargadora federal Selene de Almeida proferido nos autos da Apelação Cível
2006.39.03.000711-8/PA.
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tural dos povos indígenas concernidos, mas também, em quase todos
os casos, confrontos graves, violentos e mortais, que não podem ser
vencidos pelos indígenas em razão de sua inferioridade fática (grifo
nosso).
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Jurisdição nos conflitos ambientais:
a transação como instrumento de eficácia e de concreção
do princípio da razoável duração do processo
Daniel Castelo Branco Ramos1

1 Introdução
A presente reflexão tem por objeto evidenciar a necessidade de aprimoramento da mediação na jurisdição de conflitos ambientais.

A partir da análise da natureza e das peculiaridades do direito ambiental, abordaremos a jurisdição ambiental, o papel do juiz na condução do
processo de conciliação e suas inúmeras vantagens à prestação da jurisdição.

Por fim, analisaremos um exemplo de realização de acordos em ação
civil pública cujo objeto consistia na proteção ambiental.

2 Complexidade do objeto de tutela do direito ambiental

Partindo-se da configuração constitucional da proteção ao meio ambiente, bem assim das normas internacionais, tem-se que o direito ambiental,
além de abrigar mecanismos de responsabilização pelo dano causado, se
ocupa, substancialmente, da regulação de condutas antes mesmo da ocorrência do dano ou mesmo diante de sua mera potencialidade2.
1
2

Juiz federal substituto.

No sentido da proteção contra o risco ambiental, a Constituição Federal estabeleceu, no art. 225,
§ 1º, V: “§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: V – controlar a
produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. Na mesma direção, o princípio da precaução
foi albergado pela Declaração do Rio de Janeiro sobre o meio ambiente: “PRINCÍPIO 15 – De modo
a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a
ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas
eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”.
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Desse modo, percebe-se que o direito ambiental é estreitamente ligado à prevenção de situações de risco, o que faz com que seu cerne seja calcado
nas noções de prevenção e precaução3 e exija a utilização de instrumentos
de decisão sofisticados de diversas áreas do conhecimento científico.
O direito ambiental é, assim, caracterizado por uma multidisciplinaridade e não prescinde dos elementos conectores das diversas áreas do
conhecimento, como num quebra-cabeça, se valendo das demais peças do
conhecimento para solucionar as complicadas questões postas pelo paradigma ambiental à sociedade pós-moderna (SAMPAIO, 2012, p. 282).
Essa necessidade de controlar, de regular situações anteriores ao
dano, confere ao direito ambiental o papel primordial de servir de instrumento de mensuração e valoração dos riscos ambientais e também de minimização das incertezas próprias ao processo de tomada de decisão, seja
na esfera legislativa, seja na administrativa ou judicial.
Por certo, o dano ambiental, ainda que no plano potencial, engloba
contradições consideráveis, tais como a falta de consenso científico acerca
da sua probabilidade e os conflitos entre os interesses econômicos e sociais
em jogo. Por outro lado, o dano ambiental, por sua natureza, é irreversível,
de difícil recuperação e delimitação, nas esferas temporal e espacial (SAMPAIO, 2011, p. 447).
2.1 O direito à informação e à participação

Nesse contexto de incertezas, o sistema jurídico oferece mecanismos
para viabilizar a segurança do processo de decisão, que consistem em materizalizar o direito à informação e à participação.
Em outras palavras, a democratização do processo de decisão a fim
de se regularem os riscos ambientais é garantida pelo amplo acesso à informação e pela participação dos grupos sociais envolvidos.

3

Conforme ensina a melhor doutrina, a prevenção trata de riscos ou impactos já conhecidos pela
ciência, ao passo que a precaução se destina a gerir riscos ou impactos desconhecidos. Em outros
termos, enquanto a prevenção trabalha com o risco certo, a precaução vai além e se preocupa com
o risco incerto. Ou ainda, a prevenção se dá em relação ao perigo concreto, ao passo que a precaução envolve perigo abstrato, cf. MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência,
glossário. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 766.
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A materialização destes direitos se dá, na prática, de duas formas:
1) com a publicidade e educação ambiental e 2) com o envolvimento social
e conhecimento tradicional (SAMPAIO, 2011, p. 450).
A publicidade, prevista na Lei 6.938/19814, garante a divulgação do
licenciamento ambiental, viabilizando a participação qualificada nos processos de consulta, monitoramento e controle das atividades do Poder Público.
Três outros instrumentos na mesma Lei veiculam mecanismos para a sistematização e publicização das informações ambientais: O Sistema Nacional
de Informações sobre Meio Ambiente (Sinima) (art. 9º, VII), o Relatório de
Qualidade do Meio Ambiente (art. 9º, X) e cadastros — o Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (art. 9º, VIII) e
o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou
Utilizadoras dos Recursos Ambientais (art. 9º, XII).
Outro importante mecanismo consiste na garantia da realização de
audiências públicas com o fim de propiciar o amplo debate sobre a proteção
ao meio ambiente nos procedimentos administrativos5.
4

5

Art 6º Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, assim
estruturado:
[...]
§ 3º Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os
resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente interessada.
[...]
Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. (Redação
dada pela Lei Complementar 140, de 2011)
§ 1o Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico
de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente.

Conforme o art. 11 da Resolução CONAMA 01/1986: “Art. 11. Respeitado o sigilo industrial, assim
solicitando e demonstrando pelo interessado o RIMA será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à disposição dos interessados, nos centros de documentação ou bibliotecas da SEMA e
do órgão estadual de controle ambiental correspondente, inclusive durante o período de análise
técnica. § 1° Os órgãos públicos que manifestarem interesse, ou tiverem relação direta com o projeto, receberão cópia do RIMA, para conhecimento e manifestação. § 2° Ao determinar a execução
do estudo de impacto ambiental e apresentação do RIMA, o órgão estadual competente ou a SEMA
ou, quando couber o Município, determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem
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A publicidade de tais informações em sede de processo administrativo ambiental viabiliza a educação e o envolvimento social e são fatores
de legitimação das decisões a serem tomadas, as quais deverão levar em
conta não somente o conhecimento científico, mas também o conhecimento
tradicional trazido.
No entanto, a prática do processo administrativo tem relegado esses
importantes instrumentos ao mero cumprimento de requisitos formais,
muitas vezes objetivando imbuir de legalidade decisões contrárias ao desejo
social de preservação e conservação ambiental (SAMPAIO, 2011, p. 444).
Disso decorre que a discussão mais aprofundada sobre as decisões
administrativas em matéria ambiental, já tomadas ou pendentes, é deixada
para os processos judiciais, os quais se tornam, quase sempre, vias complexas de solução desse tipo de conflito, pois, conforme já afirmamos, a tutela
ambiental abriga o risco de dano e sua incerteza.

3 Jurisdição nos conflitos ambientais

A jurisdição ambiental é comumente provocada pelo ajuizamento
de ações civis públicas, cujo rito é, em regra, o do Código de Processo Civil6,
que tanto pode ser ordinário (art. 282) quanto sumário (nas hipóteses do
art. 275).
No entanto, dada a multiplicidade de questões técnicas que envolvem
as ações ambientais, quase sempre se opta pelo rito ordinário, considerando-se que o legislador vislumbra possibilidade de conversão do rito sumário
em ordinário, “quando houver necessidade de prova técnica de maior complexidade” (§ 5º do art. 277).
Extrai-se da prática forense que as ações civis públicas ambientais,
em que pese tal complexidade técnica, são sempre acompanhadas de pedi-

6

feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário, promoverá
a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e
discussão do RIMA”. Regulamentando tal previsão, a Resolução CONAMA 09/1987 estabeleceu:
“Art. 1º A Audiência Pública referida na RESOLUÇÃO/conama/N.º 001/86, tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas
e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito. Art. 2º Sempre que julgar necessário,
ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais
cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente promoverá a realização de audiência pública”.
O art. 19 da Lei 7.347/1985 estabelece a aplicação subsidiária do Estatuto Processual Civil.
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dos de provimentos liminares de urgência, seja em sede de antecipação da
tutela, seja em cautelar.
Isso coloca o juiz, em muitos casos, numa situação desconfortável,
pois ele não participou do procedimento administrativo que geralmente
antecede o ajuizamento, não detém o conhecimento suficiente acerca das
questões técnicas envolvidas nem sequer possui todos os elementos necessários a um juízo seguro acerca da admissibilidade da ação.
Nesse contexto, torna-se imprescindível a realização de pelo menos
uma audiência prévia de tentativa de conciliação para propiciar o amplo
diálogo das partes, inclusive acerca das questões objetivas pertinentes, bem
como para que estas explicitem seus conflitantes interesses e encontrem os
pontos comuns que possam viabilizar uma conciliação.
3.1 Transação

O compromisso de ajustamento de conduta7 é o instrumento que,
por excelência, veicula os acordos em matéria ambiental, seja na fase pré-processual, seja depois de instaurada a ação.
Para muitos doutrinadores, a transação sobre interesses tutelados
pelo direito ambiental não é juridicamente plausível caso não contemple a
preservação nuclear desse interesse metaindividual, isto é, que o resultado
prático do acordo fique próximo do que seria obtido com a execução forçada
do julgado (MILARÉ, 2007, p. 1039).
Constituem, assim, requisitos essenciais do compromisso de ajustamento de conduta (MILARÉ, 2007, p. 1039) que será levado à homologação judicial8: 1) indispensabilidade de cabal esclarecimento dos fatos; 2)
necessidade de integral reparação do dano ou de sua prevenção efetiva; 3)
obrigatoriedade da estipulação de cominações para a hipótese de inadimplemento, em valor adequado à coibição do descumprimento; 4) anuência
do Ministério Público na condição de custos legis, caso a demanda tenha sido
ajuizada por um colegitimado.
7
8

Previsto no § 6º do art. 5º da Lei 7.347/1985.

Conforme o art. 269, III, do CPC, a homologação do acordo constitui modalidade de extinção do processo com resolução do mérito e terá eficácia de título executivo judicial. Nesse sentido, decidiu o
TRF 1ª Região, AC 200438020037467, relator desembargador federal Fagundes de Deus, 5ª Turma,
e-DJF1 de 07/10/2011, p. 404.
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De fato, tais requisitos devem nortear a entabulação dos acordos, sem
prejuízo de outros pressupostos que venham a surgir com as especificidades
suscitadas em cada demanda.

Conforme afirmamos, o direito ambiental tanto tutela a responsabilização do dano já causado quanto abarca a prevenção dos danos prováveis,
no âmbito do direito de risco. Estes últimos estão caracterizados pela incerteza e demandarão a sensibilidade, temperança e razoabilidade do juiz,
que deverá adaptar a condução da audiência preliminar de conciliação e do
próprio acordo à especificidade do bem jurídico tutelado.
Deverá o magistrado lançar mão de técnicas para mediação específica
destes conflitos, valendo-se de princípios norteadores de sua intervenção,
tais como: 1) princípio da neutralidade e imparcialidade da intervenção, que
deve ser percebido pelas partes e que é ínsito à própria atividade judicial; 2)
princípio da consciência relativa ao processo, que viabiliza o conhecimento
pelas partes das consequências de sua participação no processo autocompositivo; 3) princípio do consensualismo processual, que garante às partes
a participação espontânea no processo de mediação; 4) princípio da decisão
informada, que estabelece como condição de legitimidade para a autocomposição a plena consciência das partes quanto a seus direitos e a realidade
em que se encontram; 5) princípio da validação, que preconiza a necessidade de reconhecimento mútuo de interesses e sentimentos visando a uma
aproximação real das partes e uma consequente humanização do conflito
decorrente da maior empatia e compreensão; 6) princípio da simplicidade,
que se traduz na desburocratização das formas e aproveitamento de atos
que não comprometam o fim buscado (AZEVEDO, 2009, p. 191-194).
Tais requisitos e princípios são apenas indicativos de atuação na
mediação em ações ambientais; outros podem ser agregados a partir da
vivência na realização de acordos.

Por exemplo, em muitos casos, mostra-se salutar o estabelecimento
de um prazo razoável para que as partes possam se reunir extrajudicialmente
para avançar nas tratativas, esclarecer questões técnicas pendentes e redigir,
em conjunto, o compromisso de ajustamento de conduta. Cabe ao juiz, especialmente considerando a complexidade da reparação do dano ambiental,
estabelecer um cronograma para as etapas do processo de negociação e, se
necessário, agendar nova audiência para avaliar o progresso da composição,
e estabelecer novos prazos para eliminação dos entraves.
136

II Jornada de Direito Ambiental

Exige-se uma participação ativa e determinada do magistrado a fim
de propiciar às partes o exaurimento de todas as possibilidades de mediação,
diluindo dificuldades de ordem técnica e neutralizando eventual resistência
dos litigantes.
Não se deve perder de vista que as vantagens da conciliação referentes à prestação jurisdicional são muitas, dentre as quais destacamos:
1) evita-se o desencadeamento da instrução, que quase sempre exigirá a
realização de perícia, complexa, cara e acentuadamente litigiosa; 2) antecipa-se a execução forçada, ganhando-se tempo na efetivação da proteção ambiental; 3) garante-se eficácia na divisão da responsabilidade pela proteção
ambiental, franqueando-se às partes a proposição das soluções que serão
submetidas ao debate até que se chegue ao consenso; 4) democratiza-se a
tutela de interesses difusos em prol da efetivação do princípio da razoável
duração do processo.

3.1.2 Caso concreto
Trazemos como exemplo de sucesso na efetivação de acordos em
matéria ambiental sete ações civis públicas ajuizadas na 18ª Vara Federal
e submetidas à nossa apreciação9, nas quais o Ministério Público Federal
objetivava, em suma, a condenação da empresa Vale S/A na obrigação de
fazer consistente na prática de medidas que minimizassem o risco ambiental
decorrente de suas barragens de rejeitos, bem como que os réus, Fundação
Estadual do Meio Ambiente – Feam e Departamento Nacional de Produção
Mineral – DNPM, procedessem à efetiva fiscalização da segurança das referidas barragens.
Foi requerida a antecipação da tutela para: 1) que o empreendedor
requerido (Vale S/A) apresentasse, no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
plano de ações corretivas que contemplasse as medidas necessárias e suficientes para a máxima mitigação do risco ambiental oriundo da barragem
cuja proteção é o cerne da ação, devendo o conteúdo mínimo prever, conforme DN Copam 87/2005, todas as recomendações para melhorar a segurança
da barragem, nome completo dos auditores, respectivas titularidades e anotação de responsabilidade técnica, observando-se, ainda, o rol de atividade
e dados constantes da peça inicial; 2) que a Feam e o DNPM analisassem o
9

Processos cujos números são: 15497-18.2012.4.01.3800, 15488-56.2012.4.01.3800, 1555436.2012.4.01.3800, 15541-37.2012.4.01.3800, 15492-93.2012.4.01.3800, 15489-41.2012.4.01.3800,
15545-74.2012.4.01.3800.
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plano apresentado pelo empreendedor requerido (Vale S/A), avaliando sua
regularidade por meio da apresentação de parecer, devidamente juntado nos
autos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir do recebimento de
tal plano; 3) que o empreendedor requerido (Vale S/A) implementasse, de
forma imediata ou após o licenciamento ambiental, na hipótese do art. 8°,
§ 3°, da DN Copam 87/2005, todas as medidas indicadas no plano de ações
corretivas e aquelas apontadas como complementação pela Feam e pelo
DNPM; 4) que fosse estipulado o pagamento de multa diária no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento ou atraso da ordem
judicial indicada nos itens anteriores.
No entanto, antes de apreciarmos a tutela de urgência, entendemos
por bem designar a audiência de tentativa de conciliação nos sete processos,
de uma só vez, o que foi feito no dia 16/05/2012.
Na audiência, constatamos que as partes, por motivos desconhecidos,
ainda não haviam sentado à mesa para discutir a questão. Assim, foi oportunizada a manifestação de técnicos dos réus, que prestaram esclarecimentos
acerca do risco ambiental alegado e das medidas necessárias para evitá-lo.
As partes, assim, puderam tornar públicas suas informações acerca do dano
potencial e discutir os meios mais eficazes de proteção.
Ao final, chegou-se à conclusão de que o ajustamento de conduta
era viável.
Os termos de ajustamento de conduta foram trazidos à homologação
desse juízo aproximadamente 90 dias após a realização da audiência.
O caso demonstrou que a conciliação pode ser um caminho viável,
célere e eficaz na proteção ao meio ambiente. Em momento algum, se transigiu quanto à necessidade de prevenção contra o risco ambiental. A discussão
girou em torno das medidas exigíveis que ainda não haviam sido tomadas
e como viabilizá-las.
Interessante notar que a experiência ora relatada se disseminou para
outras quatro dezenas de ações com objetos similares em outras varas da
Seção Judiciária de Belo Horizonte.

4 Conclusões

Vimos, pois, que a necessidade de se regularem situações anteriores ao dano confere ao direito ambiental uma complexidade que exige a
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democratização do processo de tomada de decisão, com o amplo acesso às
informações relevantes à caracterização do direito de risco.
Constata-se que, infelizmente, no Brasil, a prática do processo administrativo tem relegado importantes instrumentos de garantia do direito à
informação e à participação nos procedimentos ambientais ao mero cumprimento de requisitos formais, muitas vezes objetivando imbuir de legalidade
decisões contrárias ao desejo social de preservação e conservação ambiental.
Assim, a jurisdição nos conflitos ambientais deve garantir o exercício
democrático da tutela do meio ambiente, tornando-se imprescindível a realização de pelo menos uma audiência prévia de tentativa de conciliação para
propiciar o amplo diálogo das partes, inclusive acerca das questões objetivas
pertinentes, bem como para que estas explicitem seus conflitantes interesses e encontrem os pontos comuns que possam viabilizar uma conciliação.
Nesse particular, tem-se que as vantagens da conciliação referentes
à prestação jurisdicional são muitas, dentre as quais destacamos: 1) evita-se
o desencadeamento da instrução, que quase sempre exigirá a realização de
perícia, complexa, cara e acentuadamente litigiosa; 2) antecipa-se a execução forçada, ganhando-se tempo na efetivação da proteção ambiental; 3)
garante-se eficácia na divisão da responsabilidade pela proteção ambiental,
franqueando-se às partes a proposição das soluções que serão submetidas
ao debate até que se chegue ao consenso; 4) democratiza-se a tutela de
interesses difusos em prol da efetivação do princípio da razoável duração
do processo.
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Competência das varas federais ambientais na Amazônia
Dimis da Costa Braga1

Introdução
O presente trabalho visa discernir questões alusivas às alterações
de competência material e territorial cível das varas federais ambientais
na Amazônia — considerando inclusive a sua competência criminal ampla,
no âmbito comum e do Juizado Especial —, tomando como parâmetro a 7ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, especializada em matéria
ambiental e agrária (cível e criminal).
Inicialmente, conforme as portarias expedidas pela Presidência do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, as varas ambientais e agrárias instaladas na Região Amazônica (9ª Vara/PA, 7ª Vara/AM, 5ª Vara/RO e 8ª Vara/
MA) tiveram o alcance de sua jurisdição delimitado (competência) quanto
à extensão territorial, incluindo todo o território do estado da respectiva
Seção Judiciária. No caso da 7ª Vara Ambiental e Agrária do Amazonas, a
sua instalação foi determinada pela Portaria 201/2010.
Relativamente a essas unidades jurisdicionais, a delimitação da competência em razão da matéria inicialmente ficou estabelecida pelos atos
editados pela Presidência do Tribunal, de forma exclusiva, para direito ambiental, direito agrário e disciplinas correlatas de forma ampla, abrangendo
todas as questões imanentes ao direito ambiental, inclusive relativas a direitos indígenas, terrenos de marinha e atos administrativos relacionados a
patrimônio histórico, ainda que indiretamente, em todas as classes de ações,
inclusive JEF Criminal e Execução Fiscal.
Tais diretrizes em matéria de política judiciária não poderiam ser
mais acertadas. A estratégia de especializar varas na capital dos estados
da Amazônia em matéria ambiental, agrária e indígena é não só um ato importante, como necessário, corajoso até, pois atende à inevitável criação
das chamadas green courts na Região Amazônica, medida continuamente
1

Juiz federal.
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cobrada pela opinião pública e comunidade jurídica nacional e internacional
e contrária a inúmeros interesses de poderosos grupos opostos à célere e
adequada defesa judicial do meio ambiente.
Trata-se, para além de mero ato de política judiciária, de verdadeiro
ato de Estado levado a efeito pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
dando resposta à demanda que o direito e as relações internacionais há
tempos cobravam de nosso país.
Considerando as dimensões e riquezas naturais do Brasil, estranha-se
que não tenham sido criadas varas ambientais em todas as seções judiciárias.
Na 4ª Região, cada seção judiciária possui uma vara federal especializada
em matéria ambiental. Entre nós, evidente que os biomas especialmente
protegidos da Amazônia, do cerrado planaltino, do pantanal, da Chapada
Diamantina, da Serra da Capivara e do Delta do Parnaíba, do cerrado e zona
da mata mineira, entre outros, justificariam a criação de varas ambientais
federais no Acre, no Amapá, em Roraima, no Distrito Federal, em Mato Grosso, na Bahia, no Piauí e em Minas Gerais.
No que tange à extensão da jurisdição da vara especializada localizada na capital do estado, para todo o seu território, embora tenha gerado
alguns conflitos de competência oriundos do Pará e do Maranhão — o que
não se deu na Seção Judiciária do Amazonas —, a experiência com as varas
criminais especializadas em lavagem de dinheiro pode ser um norte, tanto
no sentido de que a medida fora em tudo acertada, quanto no entendimento
de que a delimitação de competência por resolução do Tribunal não viola o
princípio do juiz natural, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, já
que a expressão foro do local onde ocorrer o dano, contida no art. 2º da Lei
7.347/1985 e objeto de tantas discussões no plano ambiental, corresponde a foro do local do crime, um valor não absoluto e, portanto, passível de
interpretação.
O presente trabalho de pesquisa corresponde à aspiração do seu
subscritor no sentido do retorno da extensão jurisdicional das varas federais
ambientais, material e territorialmente, aos termos inicialmente fixados pelo
TRF 1ª Região, questão que suscita, além dos aspectos acadêmicos e jurisprudenciais, o interesse direto das entidades nacionais e internacionais que
atuam na defesa dos diversos ecossistemas e biomas da Região Amazônica,
assim como, no sentido oposto, daqueles a quem interessa o retorno a um
sistema jurisdicional ambiental inoperante.
142

II Jornada de Direito Ambiental

Ressalto que aqui vai o ponto de vista de magistrado com vivência
em diversas regiões da Amazônia (Acre – Rio Branco e interior do estado;
Pará – Santarém e Marabá; Amazonas – Manaus e interior do estado) e fora
dela (Minas Gerais; Bahia – Salvador e Juazeiro; Pernambuco), como advogado, servidor estadual e da Justiça Federal, membro do Ministério Público
estadual e, finalmente, juiz federal — uma visão, portanto, de dentro e de
fora do Poder Judiciário, como profissional e cidadão.

1 A competência territorial das varas federais ambientais na
Amazônia

A definição da competência da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Amazonas, a qual se toma por parâmetro para a elaboração deste trabalho,
deu-se por força da Portaria Presi/Cenag  201/2010, cujo caput de seu art.
3º assim dispunha:

Art 3º A 7ª Vara Federal de Manaus terá jurisdição em todo o Estado do Amazonas e sua competência abrangerá todas as ações (cíveis,
criminais e de execuções fiscais) de todas as classes e ritos que direta, ou indiretamente, versem sobre o Direito Ambiental ou Agrário,
exemplificativamente: [...]

Como se vê, tratando-se de vara diferenciada, especializada, a portaria
inicial previa a jurisdição ampliada para todo o território do Estado, viabilizando previamente o conhecimento de toda a sociedade e da comunidade
jurídica de tal instrumento de política judiciária para a efetiva administração
jurisdicional das questões atinentes ao meio ambiente.
Tal disposição viabiliza ao Judiciário federal, através do juízo especializado, a solução adequada de inúmeros problemas com relação aos quais
os magistrados de subseções interioranas, por dificuldades de recursos humanos, ou materiais, ou ainda em razão do acúmulo de ritos e matérias que
estão sujeitos a administrar, muitas vezes sentem-se de mãos atadas.
Nas subseções do interior na 1ª Região, com raríssimas exceções, não
raro os magistrados encontram dificuldades para o processo e julgamento de
ações que demandam perícias complexas, ante a carência de profissionais, a
sobrecarga de ritos e as classes de processos. Este subscritor foi magistrado
na Subseção de Santarém, entre 1999 e 2001, por ocasião de sua primeira
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investidura, e na Subseção de Juazeiro, entre 2005 e 2008, tendo sido responsável pela implantação desta última.
Assim, pode comentar com a experiência de quem viveu tais dificuldades. Na Amazônia em especial, as dificuldades recrudescem, visto
que é comum não encontrar diversos profissionais, vendo-se o magistrado
obrigado, em muitos casos, a deprecar uma perícia complexa para a capital
ou “importar” o profissional, o que encarece a produção da prova, além de
dificultá-la, e torna difícil o acesso ou o comparecimento do profissional,
caso seja necessário, para esclarecimentos, bem como implica complexidade
para a solução do feito, mormente quando a parte não dispõe de recursos,
sendo que o Judiciário não dispõe de verbas para pagamento de perícias
dispendiosas, salvo em raríssimos casos de engenharia, ainda assim — como
não poderia deixar de ser — com severas limitações.
Ressalvam-se, evidentemente, as subseções mais antigas, melhor estruturadas na Amazônia, em que foram instaladas novas varas especializadas
em matéria ambiental e agrária (Santarém e Marabá), não só capitalizando
e ampliando a força de trabalho já existente, mas também melhorando a
qualificação dos operadores envolvidos.
Por outro lado, a experiência vem demonstrando, na 1ª Região, que na
maioria das varas federais de subseções localizadas no interior da Amazônia,
especialmente no caso de vara única, o tempo de lotação dos magistrados
tem sido muito breve. Em grande parte dos casos, não chega a atingir um
período de doze meses, e outros há em que o novo juiz titular não passa seis
meses à frente da unidade, sendo removido no primeiro edital de remoção.
Pela magnitude da extensão territorial e política da 1ª Região, abrangendo 13 estados da Federação, entre os quais os mais extensos e mais o
Distrito Federal, a quantidade de magistrados oriundos de estados sede de
outras seções judiciárias (MG, DF, BA, GO, etc.) é muito maior, e eles assumem
estas varas apenas por ocasião das suas respectivas promoções, quando não
há limitação de tempo para se remover, ou por ocasião da primeira remoção
após a promoção, quando o chamado “pedágio” é de apenas um ano do ato
da anterior remoção, permanecendo geralmente um ano ou menos à frente
das subseções, até a primeira oportunidade de ser titular em uma capital
ou de retornar para cidade mais próxima de suas origens, o que é muito
compreensível.
Até pouco mais de um ano atrás, este período mínimo de permanência
era de dois anos, tendo sido reduzido para um ano, a pedido da Associação
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de Juízes Federais da 1ª Região; mas, como na 3ª Região (São Paulo e Mato
Grosso do Sul) ele foi extinto, em consonância com a garantia constitucional
da inamovibilidade, e em outras Regiões já não existia, a tendência é ser
abolido também na 1ª Região, caso seja deferido novo pleito encaminhado
pela Ajufer, já em tramitação, no sentido da eliminação total do “pedágio”.
Em se tratando de subseções no interior da Amazônia, é raríssimo
ocorrer lotação de juiz federal e juiz federal substituto concomitantemente,
pois o Tribunal não tem como impedir o juiz titular ou substituto de pedir
remoção, em razão da garantia constitucional da inamovibilidade (quem
não pode ser removido por força, não pode ser proibido de pedir remoção).
Por outro lado, há carência de força de trabalho de juízes em todas
as seções e subseções de todos os 13 estados e do Distrito Federal. Considerando-se que a maioria esmagadora dos magistrados que ingressam na
Justiça Federal da 1ª Região não são naturais da Amazônia, mas de outros
estados (especialmente Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Goiás, Maranhão e Piauí), existe uma tendência natural de se manter a lotação completa
dessas unidades em detrimento das vagas de juízes federais na Amazônia,
registrando-se períodos maiores de vacância nas subseções do interior dos
estados do norte, evidentemente.
Ora, adequada solução das questões ambientais, especialmente de
ações civis públicas ambientais, é, antes de tudo, a solução célere que protege
o bem ambiental, ou garante sua restauração no período mais breve possível.
Não há como tornar efetivo o princípio da celeridade em ações complexas
que demandam produção de provas, em geral, pericial e testemunhal, muitas
vezes inspeção judicial, diante de uma alteração constante do magistrado
que preside o feito.
Outro aspecto muito importante é a vivência da produção das provas,
para o melhor conhecimento dos feitos e das questões factuais adjacentes às
ações, especialmente ações cíveis, o que é viável nas varas especializadas em
matéria ambiental e agrária nas capitais, mas nem sempre o é nas subseções
judiciárias do interior da Amazônia — haja vista a constante alteração do juiz.
Por outro lado, embora seja questão que frequentemente ainda levante discussões, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se
manifestar em julgamento de questionamento em face do princípio do juiz
natural, no que tange à especialização das varas federais criminais em lavagem de dinheiro com jurisdição em todo o território do estado.
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Ressalta-se que a questão que se estabeleceu foi mais voltada para
a discussão acerca da competência material, mas evidentemente que o STF
não deixou de considerar, na sua decisão, que as varas em questão estavam
tendo a sua jurisdição expandida para todo o território do estado. No caso
concreto, o STF denegou ordem de habeas corpus, por entender que a especialização não viola o princípio do juiz natural e é matéria que se insere
na competência dos tribunais, independentemente de ato legislativo. Vide
abaixo (omitirei as partes):
HC 94188 / SC – SANTA CATARINA
HABEAS CORPUS
Relator(a): Min. EROS GRAU
Julgamento: 26/08/2008
Órgão Julgador:  Segunda Turma
Publicação

DJe – 197  DIVULG 16-10-2008  PUBLIC 17-10-2008
EMENT VOL – 02337-03  PP – 00540
RTJ VOL – 00207-03 PP – 01187
RT v. 98, n. 880, 2009, p. 468-472
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EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE
DINHEIRO PROVENIENTE DO TRÁFICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA POR RESOLUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS: CONTROVÉRSIA. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS
NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A atuação do Juiz Federal no procedimento investigatório o torna
prevento para julgar a ação penal pelo crime de tráfico internacional
de drogas. Precedente. Além disso, a investigação também abrange
o crime de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico, atraindo a
competência da Justiça Federal.
2. Especialização de Vara Federal por Resolução emanada do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região. Constitucionalidade afirmada pelo Pleno
desta Corte. Ausência de ofensa ao princípio do juiz natural.
3. Alegação de competência da Justiça Estadual, não da Justiça Federal,
e excesso de prazo da instrução criminal: matérias não submetidas a
exame das instâncias precedentes. Supressão de instância. Habeas
corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.
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Decisão: A Turma, por votação unânime, conheceu, em parte, do pedido
de habeas corpus e, na parte de que conheceu, indeferiu-o, nos termos
do voto do Relator. Falou, pelo paciente, o Dr. Guaracy da Silva Freitas
e, pelo Ministério Público Federal, o Dr. Mário José Gisi. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
2ª Turma, 26.08.2008.
HC 94146 / MS – MATO GROSSO DO SUL

HABEAS CORPUS
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
Julgamento: 21/10/2008
Órgão Julgador:  Segunda Turma
Publicação:

DJe – 211  DIVULG 06-11-2008  PUBLIC 07-11-2008
EMENT VOL – 02340-03  PP – 00483
RTJ VOL – 00207-03 PP – 01181

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA
691/STF. ESPECIALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA (RATIONE MATERIAE).
PROVIMENTO 275 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE POSTULADOS CONSTITUCIONAIS.
1. A Súmula 691, desta Corte, se fundamenta na impossibilidade de o
STF, no julgamento de ação de sua competência originária, suprimir
a instância imediatamente anterior.

2. O Provimento 275, de 11 de outubro de 2005, do Conselho da Justiça
Federal da 3ª Região, especializou a 3ª Vara Federal de Campo Grande/
MS, atribuindo-lhe competência exclusiva para processar e julgar os
crimes contra o sistema financeiro nacional e os crimes de “lavagem”
ou ocultação de bens, direitos e valores.
3. Não há que se falar em violação aos princípios constitucionais do
devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis,
visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder
Judiciário por deliberação dos tribunais.
4. No caso ora examinado houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor
prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada da 3ª Vara
Federal de Campo Grande, por intermédio da edição do Provimento
275 do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região. Precedente.
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5. Habeas corpus não conhecido.
Decisão:

A Turma, à unanimidade, não conheceu do habeas corpus, nos termos
do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os
Senhores Ministros Celso de Mello e Eros Grau. Presidiu, este julgamento, a Senhora Ministra Ellen Gracie. 2ª Turma, 21.10.2008.

Num outro caso, abaixo transcrito, o acórdão da 2ª Turma deixa claro
que o poder dos tribunais de promover a especialização de varas insere-se
na sua competência constitucional para efetuar a divisão e organização judiciárias no respectivo território de sua jurisdição:
HC 91024 / RN – RIO GRANDE DO NORTE

HABEAS CORPUS
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
Julgamento: 05/08/2008
Órgão Julgador: Segunda Turma
Publicação:

DJe – 157 DIVULG 21-08-2008  PUBLIC 22-08-2008
EMENT VOL – 02329-02  PP – 00340
RTJ VOL – 00205-03 PP – 01303

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSTULADO DO JUIZ NATURAL. ESPECIALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA (RATIONE
MATERIAE). RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Alegação de possível violação do princípio do juiz natural em razão
da resolução baixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Norte.
2. Reconhece-se ao Ministério Público a faculdade de impetrar habeas
corpus e mandado de segurança, além de requerer a correição parcial
(Lei nº 8.625/93, art. 32, I).
3. A legitimidade do Ministério Público para impetrar habeas corpus
tem fundamento na incumbência da defesa da ordem jurídica e dos
interesses individuais indisponíveis (HC 84.056, rel. Min. Eros Grau, 1ª
Turma, DJ 04/02/2005), e o Ministério Público tem legitimidade para
impetrar habeas corpus quando envolvido o princípio do juiz natural
(HC 84.103, rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 06.08.2004).
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consonância com os limites orçamentários, a alteração da organização
e divisão judiciárias (CF, arts. 96, II, d, e 169).
5. O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização
judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não
se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que
depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição,
nas leis e nos regimentos internos dos tribunais.
6. A leitura interpretativa do disposto nos arts. 96, I, a e d, II, d, da
Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos
órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde
que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração
promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza
especializada.
7. Habeas corpus denegado.
Decisão: A Turma, a unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste
julgamento, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa.
Presidiu, este julgamento, a Senhora Ministra Ellen Gracie. 2ª Turma,
05/08/2008.

Por fim, ainda quanto à questão acerca da adequação da medida de
fixar a jurisdição das varas ambientais na Amazônia para todo o interior do
estado, é sabido que há problemas para cumprimento de cartas precatórias
nos municípios do interior do Amazonas, gerando, ainda hoje, um grande
número de processos que se extinguem pela prescrição da pretensão punitiva do estado. Todavia, a vara federal ambiental e agrária do Amazonas foi
pioneira na realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência com a Subseção de Tabatinga, acelerando o procedimento em feito
de réus então presos por crimes ambientais e outros correlatos. O mesmo já
é possível com a Subseção Judiciária de Tefé. Há, além disso, no âmbito dessa
vara, projeto do autor deste artigo que viabilizará a realização de audiências
por videoconferências com todas as varas localizadas no interior do estado, a
ser apresentado ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
De outra parte, se nesta quadra já é possível pensar em videoconferência entre a Seção Judiciária do Amazonas e as subseções do interior, ou
entre aquela e as comarcas da Justiça estadual, o mesmo não se pode dizer
quanto à conexão entre as subseções e comarcas jurisdicionadas destas,
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pois a conexão é muito ruim, diria que quase impossível na maioria dos
municípios.
Cabe finalmente frisar, no que tange às situações em que é indispensável a expedição de carta precatória, que hoje ainda são muitas, que a
logística entre as subseções e suas comarcas jurisdicionadas é muito pior
do que entre estas e a capital do estado.
Não há tráfego de malotes físicos entre os municípios do interior,
sem passar pela capital. Isto é, no caso de cartas físicas expedidas — considerando-se que se a própria Justiça Federal nos municípios do interior da
Amazônia ainda não processa os feitos eletronicamente, a Justiça estadual
interiorana, cuja estrutura é precária, ainda vai demorar muito mais tempo
para que adote os processos virtuais —, a demora do processo em trâmite
postal é sempre muito maior entre subseções de interior e as comarcas de
seus municípios jurisdicionados do que entre estes e as capitais — entre a
capital e as comarcas o tráfego de malotes postais é direto. No restante dos
estados da Amazônia não é diferente.
Enfim, para quem tem experiência e conhecimento da realidade da
Amazônia, capitais e interior, é nítida a vantagem da fixação da competência
das varas ambientais para todo território do Estado.

2 A competência material das varas federais ambientais na
Amazônia

A 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas foi instalada por
meio da Portaria Presi/Cenag 201/2010, que assim dispunha em seu art. 3º,
no tocante à competência do Juízo:
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Art 3º A 7ª Vara Federal de Manaus terá jurisdição em todo o Estado do Amazonas e sua competência abrangerá todas as ações (cíveis,
criminais e de execuções fiscais) de todas as classes e ritos que direta,
ou indiretamente, versem sobre o Direito Ambiental ou Agrário, exemplificativamente:
a) ações civis públicas;
b) mandados de segurança;
c) ações anulatórias de débito fiscal e tributação ambiental, inclusive
relacionadas com importações, exportações e isenções;
d) execuções de sentença provisórias ou definitivas;
e) execuções fiscais;
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f) exceção de pré-executividade ou embargos à execução;
g) direitos indígenas;
h) ações de indenização por danos sofridos individualmente, inclusive
se fundamentadas no Código Civil;
i) ações relacionadas com terrenos de marinha, pagamento de foro
ou taxa de ocupação;
j) cartas precatórias;
k) atos administrativos relacionados com o meio ambiente cultural,
patrimônio histórico e processos de jurisdição voluntária;
l) termos circunstanciados e processos de crimes ambientais.

Acerca dessa primitiva redação, quanto à jurisdição submetida à 7ª
Vara Especializada em Matéria Ambiental e Agrária, a atuação desta abrangeria, indiscutivelmente, não só as ações que versassem diretamente acerca
de matéria ambiental e agrária, mas também direitos indígenas, terrenos de
marinha e patrimônio histórico, inclusive no que tange a atos administrativos
a estes bens relacionados.
Ressalta-se que a redação também incluía, como demandas ambientais, ações que versassem sobre direitos indígenas, ações relacionadas com
terrenos de marinha (áreas de preservação permanente marginais a cursos
d’água), pagamento de foro ou taxa de ocupação (questão adjacente indissociável às questões relativas a terrenos de marinha), bem como ações versando sobre atos relacionados com patrimônio histórico, matérias próprias
ao direito ambiental e frequentemente abrangidas pelo conceito de matéria
ambiental e/ou agrária.
Em 6 de dezembro de 2011, porém, o e. Tribunal Regional Federal
da 1ª Região publicou a Portaria Presi/Cenag  491/2011, a qual alterou as
disposições para fixação de competência das varas federais ambientais e
agrárias:

Art. 1º A jurisdição da 9ª Vara Federal de Belém, da 7ª Vara Federal de
Manaus, da 8ª Vara Federal de São Luís e da 5ª Vara Federal de Porto
Velho, especializadas em matéria ambiental e agrária, se limita apenas
aos municípios que integram a jurisdição da sede da correspondente
seção judiciária, com competência para processar e julgar as ações
cíveis, criminais e de execuções fiscais de todas as classes e ritos que
direta ou indiretamente versem sobre o Direito Ambiental ou Agrário,
exemplificativamente:
a) ações civis públicas;
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b) mandados de segurança;
c) ações anulatórias de débito fiscal e tributação ambiental, inclusive
relacionadas com importações, exportações e isenções;
d) execuções de sentença provisórias ou definitivas;
e) execuções fiscais;
f) exceção de pré-executividade ou embargos à execução;
g) ações de indenização por danos sofridos individualmente, inclusive
se fundamentadas no Código Civil;
h) cartas precatórias;
i) atos administrativos relacionados com o meio ambiente cultural e
processos de jurisdição voluntária;
j) termos circunstanciados e processos de crimes ambientais.
Parágrafo único. Em cada respectiva vara federal ambiental, funcionará
o Juizado Especial Federal Adjunto Criminal restrito à competência
ambiental e agrária, conforme disposto neste artigo.
Art. 2º Excluem-se da jurisdição das referidas varas ambientais as
ações que versarem sobre:
a) direitos indígenas;
b) terrenos de marinha, pagamento de foro ou taxa de ocupação;
c) atos administrativos relacionados com o patrimônio histórico;
d) dano ambiental previsto na Lei 7.347/1985 (art. 2º) ocorrido em
jurisdição de outra vara federal;
e) imóvel situado sob jurisdição de outra vara federal.

Embora a norma tenha mantido, no art. 1º, a mesma redação constante do caput do art. 3º da Portaria Presi/Cenag 201/2010, o art. 2º acrescentou
cinco hipóteses de exclusão da competência.
Da redação da Portaria inicial — que definia a competência das varas
ambientais e agrárias no âmbito da 1ª Região —, depreendia-se claramente
a prevalência da matéria ambiental sobre as demais, para fins de fixação de
competência, ao prever que todos os feitos que, ainda que indiretamente,
versassem sobre matéria ambiental e/ou agrária sofreriam atração de competência em favor das varas ambientais e agrárias.
Porém, o art. 2º da Portaria Presi/Cenag 491/2011 incluiu exceções
à regra anterior, excluindo da jurisdição das novas unidades jurisdicionais
as ações que versassem sobre direitos indígenas, terrenos de marinha, paga152
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mento de foro ou taxa de ocupação, atos administrativos relacionados com
o patrimônio histórico, dano ambiental previsto na Lei 7.347/1985 (art. 2º)
ocorrido em jurisdição de outra vara federal e imóvel situado sob jurisdição
de outra vara federal.

3 O foro do local do dano e a autonomia organizacional dos
tribunais

Uma das questões mais complexas na definição da competência para
julgar as questões coletivas ambientais é aquela alusiva à definição do foro
competente a partir da interpretação do que seja local do dano para os efeitos
do art. 2º da Lei 7.347/1985, conhecida como que dispõe:

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local
onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.
Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo
para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma
causa de pedir ou o mesmo objeto.

A questão do que seja local do dano é absolutamente controvertida
e de difícil interpretação, por não ter uma clara definição na lei, deixando
ao critério do aplicador. Com efeito, a interpretação sobre a matéria foi tão
radicalizada logo após a edição da Lei da Ação Civil Pública que se chegou a
sumular, no âmbito do STJ, verdadeira supressão da competência da Justiça
Federal — que decorre da Constituição.
Felizmente, o art. 93 do CDC trouxe luzes sobre a matéria:
Art. 93 do CDC:
Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a
causa a justiça local:
I – no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de
âmbito local;
II – no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código
de Processo Civil aos casos de competência concorrente.

Com efeito, a ressalva da competência da Justiça Federal deixou claro
que esta, que tem sede no art. 109 da Constituição, não pode sofrer restrição
em função do foro estadual do local do dano. Em boa hora, fora revogada a
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Súmula 183 do STJ para restabelecer a jurisdição de competência da Justiça Federal mesmo onde não há vara da Justiça Federal, decorrente de sua
competência material e territorial:
O STJ pacificou o entendimento:
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Ementa: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITAÇÃO PELO
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL QUE ATUA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. DANO AMBIENTAL. RIOS FEDERAIS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. O Ministério Público Federal tem atribuição para suscitar conflito de
competência entre Juízos que atuam em ações civis públicas decorrentes do mesmo fato ilícito gerador. Com efeito, consoante os Princípios
da Unidade e Indivisibilidade do Ministério Público, as manifestações
de seus representantes constituem pronunciamento do próprio órgão
e não de seus agentes, muito embora haja divisão de atribuições entre
os Procuradores e os Subprocuradores Gerais da República (art. 66 da
Lei Complementar nº 75/93).
2. Deveras, informado que é o sistema processual pelo princípio da
instrumentalidade das formas, somente a nulidade que sacrifica os fins
de justiça do processo deve ser declarada (pas des nullité sans grief).
3. Consectariamente, à luz dos Princípios da Unidade e Indivisibilidade
do Ministério Público, e do Princípio do Prejuízo (pas des nullité sans
grief), e, uma vez suscitado o conflito de competência pelo Procurador
da República, afasta-se a alegada ilegitimidade ativa do mesmo para
atuar perante este Tribunal, uma vez que é o autor de uma das ações
civis públicas objeto do conflito.
4. Tutelas antecipatórias deferidas, proferidas por Juízos Estadual
e Federal, em ações civis públicas. Notória conexão informada pela
necessidade de se evitar a sobrevivência de decisões inconciliáveis.
5. A regra mater em termos de dano ambiental é a do local do ilícito
em prol da efetividade jurisdicional. Deveras, proposta a ação civil pública pelo Ministério Público Federal e caracterizando-se o dano como
interestadual, impõe-se a competência da Justiça Federal (Súmula 183
do STJ), que coincidentemente tem sede no local do dano. Destarte, a
competência da Justiça Federal impor-se-ia até pela regra do art. 219
do CPC.
6. Não obstante, é assente nesta Corte que dano ambiental causado
em rios da União indica o interesse desta nas demandas em curso, a
arrastar a competência para o julgamento das ações para a Justiça Federal. Precedentes da Primeira Seção: CC 33.061/RJ, Rel. Min. Laurita
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Vaz, DJ 08/04/2002; CC 16.863/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ
19/08/1996.
7. Ainda que assim não fosse, a ratio essendi da competência para a
ação civil pública ambiental, calca-se no princípio da efetividade, por
isso que, o juízo federal do local do dano habilita-se, funcionalmente,
na percepção da degradação ao meio ambiente posto em condições
ideais para a obtenção dos elementos de convicção conducentes ao
desate da lide.
8. O teor da Súmula 183 do E. STJ, ainda que revogado, a contrario
sensu determinava que em sendo sede da Justiça Federal o local do
dano, neste deveria ser aforada a ação civil pública, máxime quando
o ilícito transcendesse a área atingida, para alcançar o mar territorial
e rios que banham mais de um Estado, o que está consoante o art. 93
do CDC.
9. Nesse sentido, é a jurisprudência do E. STF ao assentar que: “Ação
civil pública promovida pelo Ministério Público Federal. Competência da Justiça Federal. Art. 109, I e § 3º, da Constituição. Art. 2º da
Lei 7.347/85. O dispositivo contido na parte final do § 3º do art. 109
da Constituição é dirigido ao legislador ordinário, autorizando-o a
atribuir competência (rectius, jurisdição) ao Juízo Estadual do foro
do domicílio da outra parte ou do lugar do ato ou fato que deu origem
à demanda, desde que não seja sede de Vara da Justiça Federal, para
causas específicas dentre as previstas no inciso I do referido artigo 109.
No caso em tela, a permissão não foi utilizada pelo legislador que, ao
revés, se limitou, no art. 2º da Lei 7.347/85, a estabelecer que as ações
nele previstas ‘serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano,
cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa’.
Considerando que o juiz federal também tem competência territorial
e funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de
que o afastamento da jurisdição federal, no caso, somente poderia
dar-se por meio de referência expressa à Justiça Estadual, como a que
fez o constituinte na primeira parte do mencionado § 3º em relação às
causas de natureza previdenciária, o que no caso não ocorreu [...]” (STJ:
CC 39111/RJ, relator ministro Luiz Fux, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005, p.
178.)

Ainda assim, a questão suscita diversas outras controvérsias. A respeito, aludem Guilherme Nazareno Lazzari e Sérgio Cruz Arenhardt (2009,
p. 376):
Ademais, resta indicar que a falta de precisão legislativa a respeito do
que significa dano local, regional ou nacional, acima revelada, acaba por
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gerar insegurança na determinação do órgão julgador, momento crucial da tutela jurisdicional coletiva. A problemática se acentua quando
cotejamos o critério adotado para afixação da competência nas ações
coletivas (arts. 2º da Lei 7.347/85 e 93 da Lei 8.078/90), ou seja, o território do local do dano, com a natureza dos direitos transindividuais.

A preocupação dos autores volta-se para o art. 16 da mesma lei:

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites
da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for
julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que
qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. (Redação dada pela Lei 9.494, de
10/09/1997.)

Prosseguem eles:

Quanto à confusão conceitual entre competência e jurisdição, mesmo
aceitando-se a pretensa legitimidade da nova redação do art. 16 da
LACP através da observância do art. 93 do CDC, deve-se ter em mente
que a função atribuída ao instituto da competência é totalmente diversa
daquela referente à função jurisdicional.
Isso se torna mais claro quando nos deparamos com decisões como,
por exemplo, as que consideram enganosa determinada publicidade
em um município do interior do Estado. Por se tratar de um interesse
difuso e, dessa maneira, indivisível, a eficácia dessa sentença deve se
espalhar por todo o território nacional.
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Ressalta-se, a partir daí, que a jurisdição tem âmbito nacional. Essa
abrangência se explica pelo seguinte: nossa Justiça, apesar da existência
de instâncias específicas para dirimir determinadas controvérsias, é
unitária, segundo prevê o art. 5º, XXXV, da Constituição. Todo juiz é
investido de função jurisdicional, enquanto a competência é apenas
“critério de repartição do trabalho judiciário”, a partir da qual se direcionam certas massas de processos a determinados órgãos jurisdicionais; uma vez fixado o órgão jurisdicional competente para julgar
a causa, a “carga eficacial do julgado estender-se-á na razão direta da
própria dimensão do conflito judicializado, não cabendo à lei, nem
podendo o juiz, restringir ou exacerbar esses parâmetros.” Portanto,
a regra presente no art. 93 do CDC se relaciona com o “princípio da
divisão de trabalho”, cessando sua função quando utilizada (LAZZARI;
ARENHARDT, p. 376-377).
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Com efeito, assiste razão aos autores no que tange à delimitação da
carga eficacial da coisa julgada. Rodolfo Camargo Mancuso, citado por eles
no trabalho, defende a mesma conclusão, a que perfilho (MANCUSO, 2006,
p. 326-327). No entanto, por dever de ética acadêmica, devo registrar aqui
que defendem eles a impossibilidade de alteração, por determinação fixada
em resolução dos tribunais, da regra de fixação da competência de acordo
com a regra do local do dano, que seria absoluta a teor do art. 2º da LACP.
Defendo a posição contrária. Aqui também se aplica o mesmo raciocínio relativo à solução que se deu à questão das varas especializadas em
crimes financeiros e de lavagem de dinheiro. Quem tem conhecimento de
causa para definir a organização judiciária de forma a melhor distribuir as
forças de trabalho em prol da celeridade e economia processuais, viabilizando a concretização da razoável duração do processo, são os tribunais.
O e. STF, em julgamento de recurso extraordinário, além de determinar que a competência da Justiça Federal não se restringe ao disposto no art.
2º da LACP, como sempre, reafirmou que a atribuição de especialização de
vara é matéria que se insere na competência para organização e autogestão
dos tribunais:
RE 228955 / RS – RIO GRANDE DO SUL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO

Julgamento: 10/02/2000           Órgão Julgador: Tribunal Pleno
DJ 24-03-2001  PP-00070    EMENT VOL-01984-04 PP-00842
REPUBLICAÇÃO: DJ 14-04-2000 PP-00056
RTJ  VOL-00172-03   PP-00992

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I
E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 2º DA LEI Nº 7.347/85. O dispositivo
contido na parte final do § 3º do art. 109 da Constituição é dirigido
ao legislador ordinário, autorizando-o a atribuir competência (rectius
jurisdição) ao Juízo Estadual do foro do domicílio da outra parte ou do
lugar do ato ou fato que deu origem à demanda, desde que não seja
sede de Varas da Justiça Federal, para causas específicas dentre as previstas no inciso I do referido artigo 109. No caso em tela, a permissão
não foi utilizada pelo legislador que, ao revés, se limitou, no art. 2º
da Lei nº 7.347/85, a estabelecer que as ações nele previstas “serão
propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá com157
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petência funcional para processar e julgar a causa”. Considerando que
o Juiz Federal também tem competência territorial e funcional sobre
o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de que o afastamento
da jurisdição federal, no caso, somente poderia dar-se por meio de
referência expressa à Justiça Estadual, como a que fez o constituinte
na primeira parte do mencionado § 3º em relação às causas de natureza previdenciária, o que no caso não ocorreu. Recurso conhecido e
provido. (Votação: unânime. Resultado: conhecido e provido.)

4 Dificuldades de interpretação geradas pela Portaria Presi/Cenag
491/2011

A Portaria Presi/Cenag 491/2011 acabou por gerar dificuldade de
interpretação nas hipóteses em que houver matéria ambiental ou agrária
concomitante a uma das matérias excluídas da competência das varas ambientais e agrárias, pois a redação do art. 2º foi incisiva ao dizer: “Excluem-se
da jurisdição das referidas varas [...]”. Tal dispositivo leva a entender, talvez
erroneamente, que as ações nas quais haja alguma das matérias citadas nas
alíneas seguintes não podem ser julgadas, em hipótese alguma, pelas citadas
unidades jurisdicionais.
Analisando essa interpretação literal, o juízo da 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária do Amazonas assim se pronunciou nos autos do processo
10007-40.2011.4.01.3200:
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Como já exposto na decisão proferida nos autos 780-89.2011.4.01.3200,
para fixação de competência ratione materiae de Juízos com idêntica
competência territorial, é sabido que o Juízo Especializado tem prevalência sobre o de amplitude geral. Ocorre que, ao impor a limitação,
Portaria PRESI/CENAG 491/2011 não abriu exceções referentes à
análise concomitante dessas matérias em conexão com outras que
sejam de competência das varas ambientais.
Trata-se de restrição fixada pela mencionada norma, que impede este
Juízo Especializado de conhecer e julgar o presente feito porque conexo
aos autos 780-89.2011.4.01.3200, que versam sobre ato administrativo relativo ao patrimônio histórico. Tal situação que não se aplica
aos demais Juízos Cíveis desta Seccional, em relação aos quais não há
qualquer vedação quanto à apreciação de feitos relativos a patrimônio
histórico e, inclusive, da matéria ambiental a eles conexa. Isso porque, ao especializar Varas com ‘competência para processar e julgar
as ações cíveis, criminais e de execuções fiscais de todas as classes e
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ritos que direta ou indiretamente versem sobre o Direito Ambiental
ou Agrário’, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região não excluiu qualquer matéria das Varas Cíveis, além das restritas à competência dos
Juizados Especiais Federais.

Embora este julgador discorde da exclusão imposta pela decisão hierarquicamente superior, por entender, sustentado pelos melhores
autores, que o Meio Ambiente Cultural é um capítulo que integra o
Direito Ambiental2, inclusive fazendo parte da grade curricular do
único mestrado em Direito Ambiental do Brasil, que ora curso3, e em
qualquer curso de especialização em Direito Ambiental, sendo a norma
taxativa no que toca à exclusão de competência com relação a atos
administrativos relativos ao patrimônio histórico, forçoso é concluir
pela incompetência desta Vara, ainda que especializada em matéria
ambiental e agrária (fls. 2570/2571).

No entanto, o subscritor passou a entender que também é possível
utilizar-se de interpretação sistemática e teleológica para se extrair a mens
legis contida no art. 2º, caso se compreenda que a regra inicial (atração
de competência em razão de matéria ambiental, ainda que indireta) deve
prevalecer.
Sendo assim, havendo ação que verse, por exemplo, sobre direito
indígena, mas em que também tangencie dano ambiental, a competência
seria da vara especializada em matéria ambiental.
O mesmo se pode dizer de ação relativa terrenos de marinha — v.g.,
sua utilização irregular. Havendo, por exemplo, dano a área de preservação permanente, toda e qualquer ação relativa a tal bem da União deverá
processar-se na vara ambiental, posto que haja a citada regra negativa de
competência — esta não pode prevalecer sobre princípios de direito processual civil acerca da definição de competência ratione materiae. Com efeito,
pois sendo esta a única vara especializada frente às demais varas cíveis,
uma eventual outra ação relativa a danos às área marginais de preservação
permanente teriam que necessariamente ser ajuizadas na vara ambiental,
podendo gerar interpretações diversas sobre o mesmo fato.
2

3

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18. ed., São Paulo: Malheiros, 2010.
Título 12.; FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. Cap. 18.; MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: gestão ambiental em foco. 7. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. Cap. 3, título 3.
Mestrado em direito ambiental. Universidade do Estado do Amazonas.
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Considera-se, assim, que a finalidade do art. 2º foi unicamente excluir
as matérias ali citadas da apreciação das varas ambientais quando figurarem isoladamente no processo questões não ambientais, sem desvalorizar
a norma inicial, que indica a competência para todas as ações que versarem
sobre matéria ambiental, ainda que indiretamente. Daí que a única conclusão
que se pode chegar é a da infelicidade do dispositivo.
Neste ponto, insta registrar o firme entendimento jurisprudencial
do e. TRF 1ª Região, no sentido de que “a determinação da competência
de Vara especializada em Direito Ambiental pressupõe a constatação de
efetiva necessidade de tutela de interesses afetos ao meio ambiente no caso
concreto” (cf. CC 0014541-87.2011.4.01.0000/MA, relator desembargador
federal João Batista Moreira, 3ª Seção, e-DJF1 12.03.2012; CC 004721266.2011.4.01.0000/PA, relatora desembargadora federal Selene Maria de
Almeida, 3ª Seção, e-DJF1 12.12.2011; CC 0074714-14.2010.4.01.0000/MA,
relatora desembargadora federal Selene Maria de Almeida, conv. juiz federal Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, em substituição, 3ª Seção, e-DJF1
14/03/2011).
Por outro lado, como se observa na decisão supracitada, além dos obstáculos interpretativos, a citada norma também nos parece falha ao excluir
da competência das varas especializadas matérias relevantes relativas ao
direito ambiental, contrariando até mesmo a filosofia pela qual estas foram
criadas no âmbito da 1ª Região, em atendimento à demanda da sociedade
civil pela preservação ambiental da Amazônia. Ora, evidentes as vantagens
de se fixar na competência das varas ambientais a matéria indígena, ato
administrativo relativo a patrimônio histórico e terrenos de marinha, visto
que todas estas matérias têm direta relação com o direito ambiental.
De outra parte, como é cediço, as ações relativas a direitos indígenas, em sua grande maioria, versam acerca do patrimônio cultural de tais
povos (manutenção de seus usos, costumes, tradições) ou sobre questões
ambientais e possessórias relativas às terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios. Ou seja, a matéria ambiental estaria umbilicalmente ligada a
essas demandas, não havendo, ao menos à primeira vista, razão para excluí-las da competência das varas especializadas em matéria ambiental.
Também parece descabida a exclusão da matéria acerca de atos administrativos relativos ao patrimônio histórico — aqui, leia-se tombamento,
que é o ato relevante da administração relativo ao patrimônio histórico.
Excluir tal matéria significa afastar da matéria ambiental o meio ambiente
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cultural. Além disso, não parece haver justificativa plausível para exclusão,
unicamente, dos atos administrativos relativos ao patrimônio histórico, sem
que haja exclusão da matéria de patrimônio histórico. Dessa forma, cria-se
a curiosa situação em que a vara especializada tem competência para julgar
ações que visem à manutenção ou ao respeito ao tombamento (tais como edificações irregulares na ambiência do bem tombado), mas não pode analisar
o tombamento em si — ato administrativo relativo a patrimônio histórico.

Da mesma forma, contraditória a exclusão das ações acerca dos terrenos de marinha, visto que neles se localizam as áreas de preservação permanente (APPs), de suma importância para conservação do meio ambiente.

Quanto a tal aspecto, haveria possibilidade, em tese, de julgamentos
conflitantes sobre os mesmos fatos se uma ação tivesse de ser proposta
em uma das varas cíveis comuns para questionar a utilização irregular ou
indevida dos terrenos de marinha, e outra ação tivesse de ser proposta junto à 7ª Vara Federal Especializada em Matéria Ambiental e Agrária para a
reparação dos danos causados ao meio ambiente em decorrência da mesma
infração — porque, sendo esta vara especializada em razão da matéria, não
poderia sofrer limitação em sua jurisdição específica.

5 Questões agrárias versus questões ambientais: necessidade
de análise da existência de matéria ambiental das ações
possessórias e de desapropriação por interesse diverso da
reforma agrária

Quanto às questões agrárias, antes da instalação das varas especializadas, eram preexistentes, no âmbito do TRF 1ª Região, varas agrárias
especializadas em modo residual: sem perder as demais competências cíveis, concentravam as desapropriações para reforma agrária e as correlatas,
apenas compensando os feitos agrários com feitos de outras classes e ritos.
Assim, a egrégia Corte já possuía entendimento pacificado de que são de
competência das varas especializadas em matéria agrária apenas as ações
de desapropriação para fins de reforma agrária, bem como os feitos conexos.
Por esta interpretação, não seriam competentes para ações possessórias que não refletissem questão relativa à desapropriação para reforma
agrária, como se observa abaixo:
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PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. AUSÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA VARA
ESPECIALIZADA EM MATÉRIA AGRÁRIA. 1. A jurisprudência deste
Tribunal tem posição no sentido de que “a competência de vara federal
especializada em ações de natureza agrária refere-se aos processos
expropriatórios para fins de reforma agrária, bem como aos feitos
conexos” (CC 2007.01.00.013609-9/BA, Rel. Desembargador Federal
I’talo Fioravanti Sabo Mendes, Segunda Seção, DJ 24/08/2007), o que
não é o caso. 2. Versando o processo sobre matéria pertinente a ação
possessória, afastada está a competência da Vara Federal especializada
em matéria agrária. 3. Conforme já decidiu a Terceira Seção, “não se
compreende na competência da vara especializada em matéria agrária
o processo e julgamento de ação de reintegração de posse cumulada
com indenização ajuizada por empresa pública contra invasores de
área rural de sua propriedade, que não é objeto de processo expropriatório para fins de reforma agrária” (CC 2007.01.00.013880-1/
MG, Rel. Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, DJ
11/10/2007). 4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(AG 200801000688315, desembargador federal João Batista Moreira,
5ª Turma, e-DJF1 05/06/2009.)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM MATÉRIA AGRÁRIA. 1. A matéria objeto dos autos não cuida de questão apta a atrair a
competência do juízo especializado em matéria agrária, uma vez que
ele possui competência tão somente para processar e julgar demandas
que envolvam conflito agrário, relacionados com processos de desapropriação para reforma agrária. Precedentes desta Corte. 2. Conflito
de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo
suscitado da Vara Única da Subseção Judiciária de Montes Claros/MG.
(CC 200901000072878, desembargador federal Fagundes de Deus, 3ª
Seção, e-DJF1 06/07/2009.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
IMÓVEL RURAL INVADIDO. NATUREZA AGRÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1.
Não se compreende na competência da vara especializada em matéria
agrária o processo e julgamento de ação de manutenção de posse ajuizada por particular contra o INCRA, que estaria descumprindo contrato
de assentamento firmado entre as partes, em imóvel rural situado no
Município de Bonfinópolis/MG, que foi objeto de desapropriação para
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a implantação do “Projeto de Assentamento Mamoreiras”. 2. Conflito
de competência acolhido, para declarar competente o Juízo Federal da
Subseção Judiciária de Patos de Minas/MG. (CC 200901000445205, juiz
federal Rodrigo Navarro de Oliveira, 3ª Seção, e-DJF1 09/10/2009.)

Todavia, essa interpretação não pode prevalecer se houver questão
ambiental na demanda possessória ou expropriatória. As varas federais
ambientais e agrárias não se comparam às antigas varas cíveis residuais
ainda existentes onde não há vara ambiental.
As questões ambientais e agrárias estão, muitas vezes, imbricadas.
Como assevera Carlos Frederico Marés de Souza Filho (2003, p. 39-50):
Em cada aspecto do direito agrário passa a estar presente a questão
ambiental, já que não é possível contrato agrário sem cláusula de preservação das reservas naturais, não possível entender a propriedade
agrária e sua utilização sem os limites impostos pelo meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, como solenemente declara a Constituição cidadã.

Há, inclusive, a desapropriação judicial, prevista no art. 1.228 do
Código Civil, que pode ter ou não finalidades agrárias, mas embora não seja
uma expropriatória para fins de reforma agrária, pode envolver questões
ambientais e ser provida pelo juízo da vara ambiental.
Com efeito, conforme esclarece Santili (2007, p. 89), senão vejamos:

Portanto, o imóvel que é explorado economicamente em desacordo
com as normas ambientais é passível de desapropriação em virtude do
desrespeito à sua função socioambiental. Mas do que isso, a orientação
socioambiental passou a informar toda a política de reforma agrária,
que não pode ser concebida sem a incorporação da sua dimensão ambiental.

Em se tratando de questão possessória, não é diferente. Se houver
discussão acerca de dano ambiental, inclusive no aspecto precaucional —
pretensão de prevenir o dano ambiental, p. ex., havendo um início de invasão
—, a competência do juízo especializado ambiental deve prevalecer, em razão
da interpretação ora conferida ao novo regramento infralegal mencionado
(Portaria Presi/Cenag 491/2011).
Assim, ressalto que não se pode interpretar a competência das novas
varas ambientais e agrárias da 1ª Região, que são, antes de tudo, varas am163
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bientais de competência material, à luz da jurisprudência relativa às antigas
varas residuais, que não possuíam em sua competência a exclusividade para
apreciar a matéria ambiental, como hoje está prevista em favor das varas
ambientais tratadas na Portaria Presi/Cenag 491/2011.

6 Análise da evolução dos dados estatísticos da 7ª Vara/AM —
gráficos anexos

O presente trabalho possui três anexos, a que correspondem quatro
gráficos, que demonstram a evolução do acervo processual da 7ª Vara Federal do Amazonas, com competência ambiental e agrária, antes e depois
da Portaria 491/2011, bem como a quantidade e a natureza das ações que
foram objeto de decisões declinatórias de competência em razão do ato normativo em questão.
Os anexos, no total de três, compostos de gráficos obtidos a partir dos
boletins estatísticos da Corregedoria da Justiça Federal na 1ª Região e dos
registros das declinatórias efetuados no âmbito da 7ª Vara Federal, demonstram que foi considerável o número dos processos remetidos a outras varas
por força da Portaria 491/2011, apresentando-se ainda uma considerável
redução, ao longo do ano de 2012, do acervo processual, como consequência da adoção dos novos parâmetros pelos legitimados para as ações e pela
Seção de Classificação e Distribuição.
A 7ª Vara do Amazonas, tendo sido instalada em 28/05/2010, findou
esse ano com um total de 2.669 processos, havendo 76 ações civis públicas e
60 possessórias, sendo 2.356 em tramitação ajustada, que são os processos
em efetiva tramitação — todos os processos distribuídos à vara e ainda não
baixados, que não estão suspensos, sobrestados ou arquivados provisoriamente.
Um ano após, em 31/12/2011, o total de processos era 3.220, dos
quais 2.420 em tramitação ajustada, dos quais 84 ações civis públicas e 63
possessórias. Vê-se aí que o número geral aumentou, sem um acréscimo considerável dos processos em tramitação ajustada — por se tratar de unidade
nova em fase de acomodação dos processos de execução fiscal, houve um
crescimento considerável de feitos suspensos, sobrestados ou arquivados
provisoriamente.
Com a Portaria 491 de novembro de 2011, regulamentada em Provimento da Corregedoria de 2012, foram objeto de declinação de competên164
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cia um total de 377 feitos, dos quais 12 desapropriações, 63 possessórias,
3 demarcatórias e 20 ações civis públicas com alguma questão ambiental
direta ou adjacente.

Com as declinatórias e a alteração de competência, alterou-se radicalmente a evolução processual da 7ª Vara, contando em 30/09/2012 um
total de 2.845 processos, sendo 2.209 em tramitação ajustada, dos quais
apenas 2 são ações possessórias, mantiveram-se apenas 2 oposições e não
há mais em tramitação na vara usucapião ou demarcatória. Quanto às ações
civis públicas, mantivera-se a média (81); todavia, como foi considerável o
número de saídas por declínio de competência (20), a manutenção da média
se deu em razão do crescimento da média de novos ajuizamentos — um total
de 27 novos processos contra 21 do ano anterior, de 2011, sendo que nem
todos foram novos ajuizamentos, mas ainda objeto de declinatórias das varas
cíveis — o que se pode atribuir à normal evolução da movimentação da vara,
afinal, trata-se de uma vara ambiental e agrária cuja finalidade precípua é o
processo e julgamento de feitos dessa natureza.
Vale ressaltar, dessas ações que sofreram declinatórias para outras
unidades, muitas delas tratavam matérias direta ou indiretamente ligadas
ao direito ambiental, mas que, à primeira vista da Portaria 491/2011 —
apenas à primeira vista, já que o subscritor passou a acompanhar o mesmo
entendimento da juíza titular da 3ª Vara —, tornaram-se defesas ao processo
e julgamento pelas varas ambientais.

Conclusões

A criação das varas federais especializadas em matéria ambiental e
agrária na Amazônia, por iniciativa o Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
para além de mero ato de política judiciária, apresenta-se como verdadeiro
ato de Estado levado a efeito pelo Poder Judiciário, dando resposta contundente à demanda que o direito e as relações internacionais há tempos
cobravam de nosso país.
A especialização, para além de viabilizar a racionalização do trabalho,
melhorando a qualidade técnica e a produtividade, coloca o meio ambiente e
o direito ambiental entre as prioridades da atividade jurisdicional, chamando
a atenção para questões intrincadas em choque, como o desenvolvimento
(sustentável) em face da preservação dos recursos naturais, o uso dos recur-
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sos pela geração presente em face do direito ao seu usufruto pelas gerações
vindouras, etc.

Em um país de dimensões continentais e riquezas naturais ímpares
como o Brasil, o ideal é que fossem criadas varas ambientais em todas as
seções judiciárias. No âmbito da Região Sul — TRF 4ª Região —, cada seção
judiciária possui uma vara federal especializada em matéria ambiental. Considerados os biomas especialmente protegidos do cerrado, do pantanal, das
Chapadas Diamantina e dos Guimarães, da Serra da Capivara e do Delta do
Parnaíba, da Zona da Mata e do cerrado mineiros, não justifica que o Distrito
Federal, os estados de Goiás e do Tocantins, de Mato Grosso, da Bahia, do
Piauí e de Minas Gerais não possuam varas ambientais, assim como o Acre,
o Amapá e Roraima, na Amazônia.

Considerando a vis atractiva decorrente da especialização em matéria
ambiental e agrária, de que trata o art. 1º da Portaria Presi/Cenag 491/2011,
impondo-se interpretação teleológica e sistemática daquela disposição que
trata de competência absoluta, a exclusão disciplinada no art. 2º não se aplica
quando houver na causa discussão ambiental concomitante à questão indígena, terrenos de marinha ou ato administrativo relacionados a patrimônio
histórico.

De outra parte, foi infeliz a citada Portaria Presi/Cenag 491/2011
ao restringir a competência das varas ambientais em relação à portaria que
as instituiu, seja no aspecto material, retirando-lhes as matérias relativas
a direitos indígenas, ato administrativo relativo a patrimônio histórico e
terrenos de marinha, entre outros, seja no aspecto territorial, restringindo-lhes o alcance ao território da jurisdicional da seção judiciária, por vários
motivos, resumindo-os:
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a) as subseções do interior da Amazônia, salvo aquelas com maior estrutura e que possuem varas especializadas em matéria ambiental
(Santarém e Marabá) enfrentam dificuldades para produzir perícias
complexas, haja vista a falta de profissionais;
b) em razão da dimensão territorial e do estrangulamento da carreira da
magistratura federal na 1ª Região, há grande rodízio de magistrados
oriundos de outros estados nas subseções judiciárias interioranas
da região amazônica, causando dificuldades em priorizar ações civis
públicas e outras de natureza ambiental, não só em razão da sua complexidade, como em razão da amplitude de ritos que estão obrigados
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a processar, haja vista que a maioria das subseções é composta por
vara única;
c) as varas especializadas em matéria ambiental e agrária localizadas
na capital estruturam quadro de peritos qualificados voltados para a
sua área de atuação, especializando-se em solucionar tais matérias,
como o próprio nome já o diz, de forma que é no mínimo lamentável
que o Tribunal, depois de ter criado tal solução indubitavelmente
adequada, tenha voltado atrás em razão dos conflitos de jurisdição
instaurados na Seção Judiciária do Pará e na do Maranhão;
d) a justificativa para voltar atrás (conflitos de competência) não encontra resposta na jurisprudência: em diversos casos, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu que a especialização de varas por resolução, inclusive quanto à extensão de sua jurisdição, insere-se no
âmbito de organização e divisão judiciárias dos tribunais previstas
na Constituição, não a violando direta ou indiretamente.
No que tange às ações que envolvam lide agrária ou possessória,
incumbe ao intérprete analisar com extrema acuidade cada caso concreto
em face da jurisprudência tradicional do TRF 1ª Região, que entende que
apenas as matérias relacionadas à desapropriação para reforma agrária são
de competência das varas agrárias.
Ocorre, todavia, que, em se tratando de vara agrária e também ambiental, com exclusividade nas duas matérias em relação às demais varas,
haverá casos em que a lide envolve, além do mero conflito possessório ou
agrário, matéria ambiental, trazendo a competência para a vara especializada
ainda que não envolva expropriatória agrária.
É dizer, havendo conflito agrário e também ambiental, a jurisprudência tradicional do e. TRF 1ª Região não estaria mais adequada à solução
de uma situação destas — não no âmbito das varas ambientais e agrárias
da Amazônia, que detêm essa competência com exclusividade em relação às
demais varas da Seção Judiciária — diferentemente de outros estados como
Minas Gerais e Bahia, que permanecem apenas com suas varas agrárias de
competência residual — espera-se, por pouco tempo.
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Anexos

Anexo I
Evolução do acervo da 7ª Vara/AM nos anos de 2010 e 2011, desde
a instalação em 28/05/2010 até 31/12/2011 – 2 (dois) gráficos, antes da
Portaria 491/2011.
Gráfico 1 – ano de 2010

Boletim Estatístico Tipo 1 – Movimentação Processual da Secretaria da Vara
Juízo: 7ª Vara Federal [Físico e e-Jur ] Período: 28/05/2010 a 31/12/2010
Classe

Entrada

Saída

Tram

Traj

14

4

10

10

1300 – Ação Ordinária/Serviços Públicos

1

1

0

0

1400 – Ação Ordinária/Imóveis

5

1

4

4

104

37

67

67

1100 – Ação Ordinária/Tributária

1900 – Ação Ordinária/Outras
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Rem
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Classe

Entrada

Saída

Tram

Traj

2100 – Mandado de Segurança Individual

17

7

10

10

3100 – Execução Fiscal/Fazenda Nacional

122

32

90

76

2.192

124

2.068

1.786

44

10

34

28

4101 – Cumprimento de Sentença/Desmembra

3

2

1

1

4102 – Cumprimento Provisório de Sentença

1

0

1

1

4110 – Execução contra a Fazenda Pública

6

4

2

2

4200 – Execução por Título Extrajudicial

3

0

3

2

5102 – Depósito

3

1

2

2

5106 – Usucapião

6

3

3

3

5110 – Desapropriação

38

22

16

16

5111 – Discriminatória

1

0

1

1

5118 – Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social

1

0

1

1

5119 – Imissão na Posse

1

1

0

0

11

2

9

9

5124 – Monitoria

1

1

0

0

5136 – Retificação de Registro de Imóvel

1

0

1

1

5139 – Prestação de Contas-Exigidas

1

1

0

0

69

6

63

60

5190 – Petição Cível

2

1

1

1

5209 – Alvará Judicial

1

1

0

0

5216 – Demarcação/Divisão

2

0

2

2

6101 – Carta Precatória/Agrária

1

0

1

1

6103 – Carta Precatória/Fiscal

52

21

31

31

6104 – Carta Precatória/Cível

4

3

1

1

84

7

77

76

2

2

0

0

3300 – Execução Fiscal/Outras
4100 – Cumprimento de Sentença

5122 – Interdito Proibitório

5146 – Reintegração/Manutenção de Posse

7100 – Ação Civil Pública
7200 – Ação Popular

Rem
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Classe

Entrada

Saída

Tram

Traj

7300 – Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa

1

0

1

1

9104 – Busca e Apreensão

3

1

2

2

9108 – Atentado

2

0

2

1

28

15

13

11

6

2

4

4

12

1

11

10

10402 – Exceção de Incompetência

4

1

3

3

10500 – Exibição de Documento ou Coisa

1

0

1

1

10601 – Incidente Processual Cível/Outros/Agravo de
Instrumento

1

1

0

0

10902 – Impugnação de Assistência Judiciária

2

0

2

2

11101 – Embargos à Execução Fiscal

26

7

19

19

11102 – Embargos à Execução

19

3

16

15

11200 – Embargos à Arrematação

1

0

1

1

11500 – Embargos de Terceiros

2

0

2

2

13101 – Ação Penal de Competência do Juiz Singular

8

8

0

0

24

3

21

21

15000 – Criminal Diversa

2

0

2

2

15100 – Mandado de Segurança em Matéria Penal

2

1

1

1

15201 – Sequestro – Medidas Assecuratórias

3

3

0

0

15202 – Pedido de Busca e Apreensão Criminal

2

2

0

0

15205 – Auto de Prisão em Flagrante

5

4

1

1

15208 – Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico

1

1

0

0

15301 – Restituição de Coisas Apreendidas

3

2

1

1

15402 – Exceção de Incompetência de Juízo

3

0

3

3

15501 – Recurso em Sentido Estrito

7

5

2

2

93

68

25

25

9200 – Cautelar Inominada
10100 – Impugnação ao Valor da Causa
10300 – Oposição

13108 – Crimes Ambientais

15601 – Inquérito Policial

170

Rem
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Classe

Rem

Entrada

Saída

Tram

Traj

84

55

29

29

15609 – Procedimento Investigatório do MP (Peças de
Informação)

3

3

0

0

15800 – Liberdade Provisória com ou sem Fiança

5

5

0

0

15990 – Petição Criminal

1

0

1

1

16200 – Pena de Multa

2

1

1

1

16300 – Pena Restritiva de Direito

2

0

2

1

16700 – Execução da Pena

3

1

2

2

14

12

2

2

62100 – Termo Circunstanciado

6

6

0

0

63102 – Procedimento do Jef Criminal – Sumariíssimo

2

2

0

0

3.176

507

2.669

2.356

15605 – Representação Criminal

17100 – Carta Precatória/Penal

Total

Fonte: Corregedoria Regional – TRF 1ª Região

Anexo I
Gráfico 2 – ano de 2011
Boletim Estatístico Tipo 1 – Movimentação Processual da Secretaria da Vara
Juízo: 7ª Vara Federal [Físico e e-Jur ]  Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
Classe

Entrada

Saída

Tram

10

4

11

3

3

1201 – Ação Ordinária/Previdenciária/Concessão de
Benefício

0

1

0

1

1

1202 – Ação Ordinária/Previdenciária/Revisão de
Benefício

0

1

1

0

0

1300 – Ação Ordinária/Serviços Públicos

0

1

0

1

1

1400 – Ação Ordinária/Imóveis

4

8

3

9

9

1701 – Ação Ordinária/Sistema Financeiro de Habitação
(SFH)

0

1

0

1

1

67

46

43

70

68

1100 – Ação Ordinária/Tributária

1900 – Ação Ordinária/Outras

Rem

Traj
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Classe

Rem

Entrada

Saída

Tram

Traj

2100 – Mandado de Segurança Individual

10

10

12

8

8

3100 – Execução Fiscal/Fazenda Nacional

90

23

45

68

24

2.068

490

155

2.403

1.683

34

19

7

46

39

1

1

2

0

0

3300 – Execução Fiscal/Outras
4100 – Cumprimento de Sentença
4101 – Cumprimento de Sentença/Desmembra
4102 – Cumprimento Provisório de Sentença

1

2

0

3

3

4110 – Execução Contra a Fazenda Pública

2

4

2

4

4

4200 – Execução por Título Extrajudicial

3

1

1

3

2

5102 – Depósito

2

1

1

2

2

5106 – Usucapião

3

6

2

7

6

5109 – Restauração de Autos

0

1

1

0

0

5110 – Desapropriação

16

2

3

15

15

5111 – Discriminatória

1

1

0

2

2

5118 – Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social

1

0

0

1

1

5122 – Interdito Proibitório

9

3

1

11

11

5136 – Retificação de Registro de Imóvel

1

0

0

1

1

63

20

17

66

63

5190 – Petição Cível

1

3

0

4

4

5216 – Demarcação/Divisão

2

1

0

3

3

6101 – Carta Precatória/Agrária

1

1

2

0

0

6103 – Carta Precatória/Fiscal

31

56

64

23

23

6104 – Carta Precatória/Cível

1

15

9

7

7

77

21

13

85

84

7200 – Ação Popular

0

0

0

0

0

7300 – Ação Civil Pública de Improbidade
Administrativa

1

5

0

6

6

9104 – Busca e Apreensão

2

1

2

1

1

9108 – Atentado

2

0

1

1

1

5146 – Reintegração/Manutenção de Posse

7100 – Ação Civil Pública
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Classe

Rem

Entrada

Saída

Tram

Traj

13

11

10

14

11

4

3

4

3

3

11

9

2

18

17

10402 – Exceção de Incompetência

3

0

2

1

0

10403 – Exceção de Suspeição

0

1

0

1

1

10500 – Exibição de Documento ou Coisa

1

0

0

1

1

10601 – Incidente Processual Civel/Outros/
Agravo de Instrumento

0

0

0

0

0

10902 – Impugnação de Assistência Judiciária

2

0

0

2

2

11101 – Embargos à Execução Fiscal

19

52

22

49

48

11102 – Embargos à Execução

16

13

20

9

8

11200 – Embargos à Arrematação

1

0

1

0

0

11500 – Embargos de Terceiros

2

1

1

2

2

13101 – Ação Penal de Competência do Juiz Singular

0

43

16

27

21

21

109

4

126

121

15000 – Criminal Diversa

2

5

6

1

1

15100 – Mandado de Segurança em Matéria Penal

1

0

1

0

0

15203 – Pedido de Prisão Preventiva

0

2

2

0

0

15205 – Auto de Prisão em Flagrante

1

10

9

2

1

15208 – Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico

0

2

1

1

1

15301 – Restituição de Coisas Apreendidas

1

5

1

5

5

15306 – Embargos de Terceiro Criminal

0

1

0

1

1

15402 – Exceção de Incompetência de Juízo

3

2

3

2

2

15501 – Recurso em Sentido Estrito

2

5

4

3

3

15601 – Inquérito Policial

25

166

149

42

41

15605 – Representação Criminal

29

197

182

44

44

15800 – Liberdade Provisória com ou sem Fiança

0

13

13

0

0

15990 – Petição Criminal

1

1

1

1

1

9200 – Cautelar Inominada
10100 – Impugnação ao Valor da Causa
10300 – Oposição

13108 – Crimes Ambientais
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Classe

Rem

Entrada

Saída

Tram

Traj

16200 – Pena de Multa

1

1

0

0

16300 – Pena Restritiva de Direito

2

1

1

1

16700 – Execução da Pena

2

0

2

1

17100 – Carta Precatória/Pena

2

21

17

6

6

17300 – Carta de Ordem Penal

0

4

3

1

1

2.669

1.425

874

3.220

2.420

Total

Fonte: Corregedoria Regional – TRF 1ª Região

Anexo II
Processos objeto de declínio de competência em razão da redução
do âmbito de jurisdição material e territorial da 7ª Vara/AM – Ambiental e
Agrária – 1 gráfico
Classe

10100 – Impugnação ao Valor da Causa
10300 – Oposição

174

Quantidade

2
17

10403 – Exceção de Suspeição

1

11101 – Embargos à Execução Fiscal

1

11102 – Embargos à Execução

3

11500 – Embargos de Terceiros

1

1300 – Ação Ordinária/Serviços Públicos

1

1400 – Ação Ordinária/Imóveis

9

1701 – Ação Ordinária/Sistema Financeiro de Habitação (SFH)

1

1900 – Ação Ordinária/Outras

22

3100 – Execução Fiscal/Fazenda Nacional

74

3300 – Execução Fiscal/Outras

92

4100 – Cumprimento de Sentença

23

4102 – Cumprimento Provisório de Sentença

1

5106 – Usucapião

7
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Classe

Quantidade

5110 – Desapropriação

12

5111 – Discriminatória

2
10

5122 – Interdito Proibitório

1

5136 – Retificação de Registro de Imóvel

63

5146 – Reintegração/Manutenção de Posse
5190 – Petição Cível

4

5216 – Demarcação/Divisão

3

6103 – Carta Precatória/Fiscal

1
20

7100 – Ação Civil Pública
7300 – Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa

1

9200 – Cautelar Inominada

5

Total

377

Fonte: 7ª Vara Federal AM/Corregedoria Regional – TRF 1ª Região

Anexo III
Acervo atual (outubro/2012) e redução do crescimento processual
da 7ª Vara em 2012 – 1 gráfico
Boletim Estatístico Tipo 1 – Movimentação Processual Da Secretaria Da Vara
Juízo: 7ª Vara Federal [Físico E E-Jur ]  Período: 01/01/2012 A 30/09/2012
Classe

REM

Entrada

Saída

TRAM

TRAJ

1100 – Ação Ordinária/Tributária

3

4

1

6

6

1201 – Ação Ordinária/Previdenciária/
Concessão de Benefício

1

0

1

0

0

1300 – Ação Ordinária/Serviços Públicos

1

0

1

0

0

1400 – Ação Ordinária/Imóveis

9

3

11

1

1

1701 – Ação Ordinária/Sistema Financeiro de
Habitação (SFH)

1

0

1

0

0

70

20

46

44

44

1900 – Ação Ordinária/Outras
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Classe

REM

Entrada

Saída

TRAM

TRAJ

2100 – Mandado de Segurança Individual

8

10

10

8

8

2200 – Mandado de Segurança Coletivo

0

2

0

2

2

68

13

78

3

2

2.403

233

342

2.294

1.689

46

14

29

31

31

4101 – Cumprimento de Sentença/Desmembra

1

0

0

1

1

4102 – Cumprimento Provisório de Sentença

3

9

1

11

11

4110 – Execução contra a Fazenda Pública

4

1

2

3

3

4200 – Execução por Título Extrajudicial

3

0

0

3

3

5102 – Depósito

2

0

0

2

2

5106 – Usucapião

7

2

9

0

0

5109 – Restauração de Autos

0

1

1

0

0

5110 – Desapropriação

15

11

24

2

2

5111 – Discriminatória

2

0

2

0

0

5118 – Desapropriação Imóvel Rural por
Interesse Social

1

0

1

0

0

11

4

15

0

0

1

0

1

0

0

66

7

70

3

2

5190 – Petição Cível

4

2

5

1

1

5216 – Demarcação/Divisão

3

1

4

0

0

5217 – Outros Procedimentos de Jurisdição
Voluntária

0

1

1

0

0

6103 – Carta Precatória/Fiscal

23

18

31

10

10

6104 – Carta Precatória/Cível

7

3

10

0

0

85

27

31

81

81

7200 – Ação Popular

0

0

0

0

0

7300 – Ação Civil Pública de Improbidade
Administrativa

6

4

6

4

4

3100 – Execução Fiscal/Fazenda Nacional
3300 – Execução Fiscal/Outras
4100 – Cumprimento de Sentença

5122 – Interdito Proibitório
5136 – Retificação de Registro de Imóvel
5146 – Reintegração/Manutenção de Posse

7100 – Ação Civil Pública
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Classe

REM

Entrada

Saída

TRAM

TRAJ

9104 – Busca e Apreensão

1

0

1

0

0

9108 – Atentado

1

0

0

1

1

14

6

12

8

7

3

4

3

4

4

18

1

17

2

2

10402 – Exceção de Incompetência

1

2

0

3

2

10403 – Exceção de Suspeição

1

0

1

0

0

10500 – Exibição de Documento ou Coisa

1

0

1

0

0

10601 – Incidente Processual Cível/Outros/
Agravo de Instrumento

0

3

3

0

0

10902 – Impugnação de Assistência Judiciária

2

0

2

0

0

49

22

27

44

44

11102 – Embargos à Execução

9

2

8

3

3

11200 – Embargos à Arrematação

0

0

0

0

0

11500 – Embargos de Terceiros

2

1

1

2

2

13101 – Ação Penal de Competência do Juiz
Singular

27

16

36

7

7

13105 – Crimes de Calúnia, Injúria e
Difamação de Competência do Juiz
Singular

0

1

1

0

0

126

145

53

218

192

15000 – Criminal Diversa

1

0

0

1

0

15205 – Auto de Prisão em Flagrante

2

3

4

1

1

15208 – Pedido de Quebra de Sigilo de Dados
e/ou Telefônico

1

1

0

2

2

15301 – Restituição de Coisas Apreendidas

5

1

5

1

1

15306 – Embargos de Terceiro Criminal

1

0

1

0

0

15402 – Exceção de Incompetência de Juízo

2

0

2

0

0

15501 – Recurso em Sentido Estrito

3

5

7

1

1

42

154

167

29

29

9200 – Cautelar Inominada
10100 – Impugnação ao Valor da Causa
10300 – Oposição

11101 – Embargos à Execução Fiscal

13108 – Crimes Ambientais

15601 – Inquérito Policial
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Classe

REM

Entrada

Saída

TRAM

TRAJ

44

78

118

4

4

15990 – Petição Criminal

1

0

1

0

0

16300 – Pena Restritiva de Direito

1

3

2

2

2

16700 – Execução da Pena

2

0

0

2

2

17100 – Carta Precatória/Penal

6

58

64

0

0

17300 – Carta de Ordem Penal

1

0

1

0

0

1

1

0

0

897

1.273

2.845

2.209

15605 – Representação Criminal

63102 – Procedimento do jef Criminal –
Sumariíssimo

Total

3.221

Fonte: Corregedoria Regional – TRF 1ª Região

Legendas
REM – Processos Remanescentes do Início do Período
TRAM – Processos em Tramitação no Final do Período
TRAM = REM + Entrada – Saída
TRAJ – Tramitação Ajustada
TRAJ = TRAM – (Suspensos + Sobrestados + Reunidos sem Baixa + Arquivados Provisoriamente)
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Uma breve análise econômica do direito ambiental na
concepção positiva de Richard Posner
Eduardo Morais da Rocha1

Apesar de Richard Posner ter formulado a sua teoria positiva da
análise econômica do direito sob a influência do common law — que naturalmente tem um caráter mais aberto que o sistema romano-germânico e
não tem a lei como fonte principal do direito —, é inegável a sua afirmação
não só na América Latina como também na Europa continental. Em razão
de essa abordagem do fenômeno jurídico estar influenciando cada vez mais
a construção do direito em seus diversos ramos, inclusive para além das
fronteiras do direito econômico, bem como a tomada das decisões judiciais,
o presente artigo buscará fazer uma ilação da análise econômica do direito
com o direito ambiental.
Deve-se ressaltar que, apesar de não se desconhecer a abordagem
normativa da teoria econômica do direito, desenvolvida por autores como
Guido Calabresi (1960), em razão das limitações do presente estudo, abordar-se-á tão somente a análise econômica do direito do ponto de vista positivo,
na forma preconizada por Richard Posner (1977).
O principal pressuposto da análise econômica do direito é que o homem é um maximizador racional de suas próprias satisfações, de forma que,
em suas atividades, as suas escolhas observem a sua satisfação pessoal2.
Deve ficar claro, aliás, que, no conceito individual de maximização do homo
economicus, entram no cálculo tanto as satisfações monetárias quanto as
não monetárias, sendo que a sua racionalidade, mesmo diante de questões
ambientais, não precisa ser compreendida como decisão consciente, mas
que seja pelo menos, segundo Richard Posner, adequada, quando ponderada
numa relação de meio e fim.
1
2

Juiz federal.

Bastante esclarecedora é a seguinte passagem do texto de Posner: “Essa definição abrange o criminoso que decide se vai cometer outro crime, o litigante que decide se vai entrar em acordo ou
levar um caso a juízo, o legislador que decide se vai votar contra ou a favor de uma lei, o juiz que
decide como dar seu voto num caso.” (Cf. POSNER, Richard A. Problemas de �iloso�ia do direito. Trad.
Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 474.)
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Fica claro que, no modelo proposto por Posner, a prosperidade econômica é um dos objetivos almejados, estando os juízes, na sua avaliação,
qualificados para essa meta. As regras de common law que são criadas como
subprodutos dos precedentes judiciais incorporam preços às condutas socialmente indesejadas, principalmente àquelas que agridem o meio ambiente,
criando, por outro lado, incentivos para evitá-las, sendo que tais incentivos
é que irão promover a prosperidade desejada, conciliando progresso econômico e preservação ambiental.
Através da precificação das condutas, pretende Posner que o direito
crie incentivos ou desestimule determinadas atividades, raciocínio plenamente aplicável às questões ambientais, num processo de maximização da
riqueza da sociedade, como muito bem observa Paulo Caliendo (2009, p. 47):

O sistema de análise de custos e benefícios funcionaria no direito como
uma forma de estímulo ou desincentivo a determinadas condutas, de
tal forma que a função do direito em uma perspectiva econômica seria
modificar a modulação de incentivos. Sendo assim, o envolvimento em
uma conduta ilícita deveria ser punido de tal forma que os benefícios
fossem sobrepujados pelo aumento continuado dos custos envolvidos.
O Direito estaria envolvido no processo de maximização de riqueza
(wealth maximization) ao determinar os incentivos e os desincentivos
em cada conduta social envolvida, precificando os custos de envolvimento em determinado comportamento. De um modo mais geral
o Direito poderia ser considerado um grande sistema de preços, tal
como o mercado é na economia.

Em busca de um sistema jurídico eficiente, no qual as riquezas da
sociedade e os recursos naturais sejam maximizados, adverte Posner que
ainda que os juízes tenham pouco ou nenhum compromisso com a propalada
eficiência, suas decisões, por criarem custos maiores para as transações dos
agentes econômicos, serão reformadas pelos tribunais, pressionados por tais
agentes pelas vias recursais. Com isso, o próprio sistema criará incentivos
para que o juiz possa adequar a sua decisão ao valor maximização de riqueza,
que funcionaria como um guia para os juízes na busca de julgamentos em
bases tidas como bem mais objetivas, por serem passíveis de mensuração3.
3

A seguinte passagem da lição de Posner esclarece muito bem essa questão: “Uma vez que a maximização da riqueza não é apenas um guia para o julgamento com base no common Law, mas também
um valor social genuíno, e o único que os juízes têm condições favoráveis de promover, ela oferece
não somente a chave para a descrição exata do que cabe aos juízes fazer, mas também o referencial
perfeito para a crítica e a reformulação. Se os juízes não estão sendo capazes de maximizar a ri-
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Fica claro que Posner procura trazer para o direito elementos da economia, tentando demonstrar que muitas das doutrinas jurídicas existentes,
mesmo aquelas referentes ao direito ambiental, nada mais são do que meras
ilações das teorias econômicas em voga, travestidas de conceitos e formulações jurídicas, ressaltando que o juiz que adotar tal postura não poderá ser
criticado por criar regras, mas estará na realidade encontrando o verdadeiro
direito e a própria natureza do common law, cuja preocupação central não
decorre de um sistema lógico-dedutivo de regras, mas das consequências
dessas mesmas regras na maximização da riqueza da sociedade4. Aqui, inclusive, pode-se compreender a otimização dos recursos naturais por meio
de uma racionalidade na exploração do meio ambiente, que não importe em
sua degradação, como uma forma de maximizar a riqueza social.
Assim, a racionalidade que deveria nortear o direito encontrado nas
decisões judiciais, para Posner, seria a eficiência econômica, como adverte
Paulo Caliendo (2009, p. 47):
O autor demonstrou que todos os institutos de direito poderiam ser
explicados por um critério de racionalidade intrínseca: a eficiência econômica. Diferentemente da teoria dominante nos meios acadêmicos norte-americanos, que buscavam, indutivamente, por meio de estudos de uma
multivariedade de casos, encontrar um critério comum e uma regra de racionalidade, Posner oferecia um método racional e dedutivo de análise pela compreensão das leis básicas de mercado e da formação de preços para explicar
qualquer instituto jurídico, demonstrando a existência de uma racionalidade
econômica por detrás das decisões judiciais aparentemente assistemática.

4

queza, o analista econômico irá pressioná-los a alterar sua prática ou doutrina da melhor maneira
possível.[...] a abordagem econômica permite que o common Law seja reformulado em termos simples e coerentes, e aplicado com mais objetividade do que os advogados tradicionais imaginariam
possível” (cf. POSNER, 2007, p. 484).

Na seguinte passagem de sua obra, pode-se observar o grau de ousadia de sua análise econômica
do fenômeno jurídico: “O projeto de reduzir o common Law a um punhado de fórmulas matemáticas
pode parecer quixotesco, mas o analista econômico pode fornecer razões para se pôr em dúvida
tal avaliação. [...] Esses exemplos sugerem não apenas que a lógica do common Law é realmente
econômica, mas também que o ensino do direito poderia ser simplificado ao se expor os estudantes
à estrutura econômica concisa e simples que existe por baixo da roupagem multicor da doutrina
jurídica. [...] O teste fundamental de uma regra derivada da teoria econômica não é a elegância ou
a logicidade da derivação, mas o efeito da regra sobre a riqueza social” (cf. POSNER, 2007, p. 485486).
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Para o autor os juízes tinham como critério de decisão a melhor utilização
dos recursos finitos disponíveis.
Conclui-se que a maximização de riqueza, da qual a exploração sustentável dos recursos naturais é consequência, desempenha, segundo Posner,
papel nodal no âmbito das decisões judiciais do common law, portanto, nessa
concepção de análise, o direito não seria orientado por um vetor principal
de moral5 ou justiça, como professa Ronald Dworkin (1986, p. 237), mas
sim de eficiência, que, segundo Richard Posner, além de mais objetivo e
racional, seria, consequentemente, mais justo, pois sociedades desenvolvidas economicamente tendem a ser mais justas socialmente do que aquelas
subdesenvolvidas.
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A professora Guiomar Theresinha Estrella Faria (1994, p. 50), ao comentar as críticas de Dworkin
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Ecologia/meio ambiente versus
crescimento/acumulação capitalista
Uma visão histórica da fase colonial brasileira e perspectivas da
história do futuro — referências à colonização espanhola na América
Francisco Neves da Cunha1

Dedicatória
Ao impertérrito desembargador federal Catão Alves, do TRF 1ª Região

Orei, e foi-me dada a prudência; supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria.
Preferi a sabedoria aos cetros e tronos e, em comparação com ela, julguei sem valor
a riqueza: a ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois, a seu lado, todo o ouro
do mundo é um punhado de areia e, diante dela, a prata será como a lama. Amei-a
mais que a saúde e a beleza e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que
dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza
incalculável está em suas mãos.
(Livro da Sabedoria 7, 7-11.)

Introdução
Ao nos depararmos com o tema colocado, haveremos de, inicialmente,
nos propor uma escolha ou um dilema: ou optamos por uma preservação do
meio ambiente ou da ecologia, da conservação do lugar onde vivemos nas
suas características naturais — teoria do oikos (MARTIN, 1953, p. 114) —,
originalmente legadas pela natureza, ou nos ajuntaremos à opção da acumulação do capital ou crescimento capitalista, tal como definido na teoria
de O capital, de Karl Marx (1867).
Essa opção tem sido feita e determinada pela humanidade, através
dos países dominantes, nos diversos períodos da nossa história, em especial
tendo em vista a história econômica dos povos.
Para não voltarmos muito na história, mas apenas para fixarmos,
didaticamente, um ponto de partida da economia ocidental, valemo-nos
do período histórico-econômico batizado de mercantilismo — séculos XVI
1

Juiz federal.
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a XVIII —, baseado no mercado, nascido na Europa na Idade Moderna, assentado no controle e no monopólio de comercialização de mercadorias
obtidas em rotas próprias descobertas, cobrando-se direitos alfandegários
sobre elas, como o caminho das Índias, pelos portugueses, e sustentado no
estabelecimento de novas colônias. Era grande a intervenção do Estado sobre
a economia por isso.
Foi a época propiciada pelas grandes navegações, em que os países
ibéricos, sobretudo Portugal, iam na frente.
O mercantilismo inglês acentuava como fonte de riqueza o mercado
exterior, enquanto o francês, a industrialização, pregada pelo ministro Colbert. Todos estabeleciam a obtenção de elevada quantidade de riqueza em
ouro e prata para isso, buscando ficar sempre superavitário nas relações de
trocas internacional. Era a doutrina do metalismo ou bulionismo2.
A partir de então, a humanidade agrega à sua economia — oikos, casa
(MARTIN, 1953, p. 114), e nomos, lei (MARTIN, 1953, p. 110) —, à norma
do lugar, ao comércio e à produção local outros elementos que tornarão
mais dinâmica a geração de riqueza, sobretudo, na fase de introdução de
máquinas primitivas — indústria do tear —, no século XVIII (revolução industrial inglesa), e no deslocamento da mão de obra artesanal existente, do
campo para as cidades e para as minas, em especial as de carvão de pedra,
combustível de maior qualidade que o simples carvão de madeira, até então
utilizado, e para a indústria nascente.
Em Portugal é de se acentuar a grande produção de navios para suas
expedições, de forma um tanto ainda artesanal, é verdade, mas já com a
tecnologia, com conhecimentos de náutica, proporcionados pela Escola de
Sagres, dirigida pelo Infante D. Henrique, em especial com a introdução dos
barcos denominados “caravelas”. Assim, os lusitanos puderam se aventurar
pelos oceanos, através da costa da África, em busca de um caminho para as
Índias, em vista das mercadorias imprescindíveis para a vida econômica da
Europa de então, em especial o cravo e a canela. Com efeito, com a tomada de
Constantinopla pelos turcos, o comércio com a Índia passou a ser controlado
pelos sarracenos, tornando inalcançável o preço daqueles produtos, que,
até então, eram também negociados, concorrencialmente, pelos genoveses
e venezianos na Europa.
2

Do inglês bullion, ouro em lingotes.
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Daí a empreitada a que se propuseram portugueses e castelhanos:
aqueles abrindo caminho através da costa da África; estes navegando para
o ocidente, acreditando na teoria do genovês Cristóvão Colombo de que a
Terra era redonda, portanto, caminhando-se naquela direção, com certeza,
iriam bater em terras de Índia.
Os portugueses, após superarem o Cabo Bojador3, atingiram, em 1488,
o extremo sul da África, batizado de Cabo das Tormentas pelo comandante
da expedição, Bartolomeu Dias, de onde esperavam rumar para o nordeste
em direção à Índia. Isto de fato aconteceu, poucos anos depois, em 1498,
com a esquadra de Vasco da Gama, que rebatizou o extremo sul da África
de Cabo da Boa Esperança e definitivamente atingiu aquela região, fixando
postos de comércio no continente indiano, o que permitiu aos portugueses,
durante largos anos, desfrutar dos lucros que o monopólio de tal comércio
lhes proporcionaria na Europa.
Certo também que tais empreendimentos, além de proporcionar aos
nossos avoengos europeus de além-mar os benefícios do monopólio de tal
comércio, também lhes impunham as dores das conquistas ultramarinas,
como acentua o soneto “Mar Português”, do consagrado vate Fernando Pessoa (1935), na segunda parte do Livro Mensagem:
Oh! Mar salgado, quanto do teu sal
são lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu!
3

Cabo do Bojador era também conhecido como Cabo do Medo, situado na costa do Saara Ocidental,
descoberto pelo navegador português Gil Eanes, em 1434.
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De um modo ou de outro, tanto os portugueses quanto os castelhanos,
lutando por realizar seus planos, conseguindo chegar às Índias Orientais ou
às Índias Ocidentais (à América), deram ensejo às novas descobertas, sobretudo em o Novo Mundo, igualmente reclamado por Portugal, que atribuía
a Cristóvão Colombo ter-se aproveitado também do avanço dos lusitanos
pela costa da África, especialmente a partir das Ilhas Canárias, Madeira e
Cabo Verde, para atingir as novas terras descobertas. Assim, reclamaram
dos castelhanos e conseguiram chegar a um acordo através do Tratado de
Tordesilhas.
Assim é que, pela bula “Inter Coetera”, ficou estabelecido pelo papa
espanhol Alexandre VI que as terras que ficassem a 370 léguas a oeste de
Cabo Verde ainda pertenceriam a Portugal. Isto ficou decidido em 7 de junho
de 1494, na cidade de Tordesilhas, na Espanha, após haver sido rejeitado o
primeiro tratado, que assinalava menor distância.
Desta instância, ficou estabelecido o primeiro mapa das novas terras
pertencentes a Portugal em território americano, que, inicialmente confundida com uma ilha, foi chamada de Ilha da Vera Cruz; desfeito o engano
geográfico, passou-se a chamá-la de Terra de Santa Cruz e, mais tarde, pela
abundância de pau-brasil existente, nomearam-na definitivamente Brasil.
Pela fixação do Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Castela/Aragão, a nova colônia de Portugal, o Brasil, limitava-se com as terras castelhanas
por um meridiano que passava, ao Norte, na atual cidade de Belém, capital
do estado do Pará, e, ao Sul, pela atual cidade de Laguna, no estado de Santa
Catarina. Assim, a maioria do atual território brasileiro ficava em mãos dos
castelhanos. E por que, então, o Brasil ganhou tantas e mais terras, crescendo
mais que a metade do seu território, tantos estados a mais e ainda partes de
outros já atribuídos originalmente pelo acertado em Tordesilhas? Como isto
aconteceu, chegando, inclusive, às terras do atual estado de Rondônia, na
fronteira sudeste e leste da Bolívia? É o que se desenvolverá mais adiante.

1 As primeiras incursões contra o meio ambiente e explorações
da natureza em a nova terra

Asseguradas que estavam as novas terras a serem descobertas —
pela bula papal do Tratado de Tordesilhas — que situassem até 370 léguas
a oeste de Cabo Verde — e mesmo porque o intuito primeiro dos lusitanos
agora, após a descoberta do caminho das Índias pela viagem de Vasco da
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Gama, em 1498, era fincar posse do comércio de mercadorias com a Índia,
com a instalação de feitorias no continente índico —, Portugal relegou para
o depois a busca de terras em o Novo Mundo, deixando ao acaso do fazer-fazendo tal empreitada.
Recebeu Vasco da Gama e seus irmãos, inclusive o falecido na viagem
(WATKINS, 2004, p. 331), como heróis e aquele como o vulto maior da nacionalidade lusitana, em face de simbolizar e resumir todas as conquistas e
descobertas ultramarinas até então empreendidas e aquilo que elas significavam. Em nível dos conhecimentos geográficos de então, o feito significaria,
mutatis mutandis, o mesmo que a conquista da Lua nos dias de hoje. Ademais,
o caminho das Índias abriria a grande oportunidade que aguardava a nação
portuguesa para o seu enriquecimento com o comércio das especiarias e
mercadorias em geral vindas do Oriente, reservado a Portugal o monopólio
da distribuição para toda a Europa dessa aquisição.
Assim, sem demora, pois, “o Venturoso”, rei D. Manuel I, encarregou o
nobre Pedro Álvares Cabral, Senhor de Belmonte, para comandar a esquadra
que, dois anos após, em 1500, mais precisamente, em 9 de março, partiria
rumo às Índias, com 13 caravelas e 1.500 homens (BUENO, 2000), do embarcadouro da Torre de Belém, em Lisboa, grande parte deles comandantes de
grande experiência em navegar e em governar, mas a maioria deles marinheiros, jovens e até meninos, muitos deles comprados às famílias de numerosos
filhos, pobres, por quantias miseráveis, para safar da fome os camponeses
do interior. Daí a referência do poeta, acima citada, de “quantos filhos em
vão rezaram”, para não serem entregues, pelos próprios pais endividados,
para servir de grumetes em caravelas destinadas às incertas navegações, que
geralmente estavam fadadas a naufrágios em alto mar. Suas mães, mais sensíveis, também, choravam pelos destinos dos filhos, sem apelação. Ademais,
quantas de suas noivas, jovens raparigas, muitas até já grávidas, ficavam por
casar, pela partida dos seus noivos, sem retorno, nas incertas expedições
aos novos mares, mundos e rotas, sobretudo, agora, no frisson das viagens
às Índias, inaugurado pelo feito de Vasco da Gama!
Visava-se, desde já, estabelecerem-se mais feitorias naquela área,
fortemente frequentada pelos árabes em geral, especialmente os que demandavam o comércio com Constantinopla, conforme dão notícia os próprios
integrantes da retornada esquadra que aportara em Calicute, em 1498, e
como seria de se supor pelo simples fato de que o comércio com as Índias
na Europa passara para as mãos dos turcos sarracenos, que haviam tomado
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aos cristãos aquela metrópole, a partir de 1463, afastando os venezianos e
genoveses dessa intermediação (WATKINS, 2004, p. 57).
Deixando-se, pois, levar pelos ventos que afastava a esquadra das
calmarias das costas da África, ao acaso do fazer-fazendo, pela notícia da
existência de novas terras a serem apossadas a Oeste, Pedro Álvares Cabral chegou à costa da Bahia, em Porto Seguro, em 21 de abril, deixando lá
plantados os marcos em nome da Coroa portuguesa, comunicando o fato,
de imediato, ao rei de Portugal, narrando-lhe o descobrimento na conhecida
carta de Pero Vaz de Caminha. Mais não fez, continuando a viagem programada para as Índias, para a feitoria de Calicute, lá construída pela missão
de Vasco da Gama.
Desde então, após o descobrimento, o território da nova terra ficou
exposto à incursão de toda sorte de gente, franceses, italianos, ingleses, holandeses, espanhóis e até mesmo de portugueses, que aqui aportavam geralmente atraídos pela notícia de abundância de pau-brasil de fácil apreensão,
pela ausência de vigilância regular de tropas portuguesas. Mesmo porque a
bula papal de Tordesilhas já não era tão respeitada pelo decrescente poder
da Igreja, até mesmo por reis ainda da grei católica, como Francisco I, um dos
precursores do absolutismo em França, que sequestrou e levou para o seu
país o grande gênio e matemático Leonardo da Vinci, inclusive, transportando, outrossim, a sua Mona Lisa, que hoje é exibida no Louvre, enquanto seu
autor jaz em tumba em um dos palácios do rio Loire, o de Amboise.
Desse monarca é célebre a contestação à divisão do mundo entre
Portugal e Espanha pelo papa: queria saber onde estava o testamento de
Adão e Eva que outorgava essas propriedades com exclusividade àquelas
nações.
Segundo os historiadores brasileiros Hildebrando Campestrini e Acyr
Vaz Guimarães, entre os portugueses que visitaram as novas terras, citam-se
o explorador Aleixo Garcia, em 1524, e também Pero Lobo e Francisco Chaves, autorizados por Martim Afonso de Sousa, em 1531, este já interessado
em possuir futuras possessões no Brasil (CAMPESTRINI; GUIMARÃES, 2002,
p. 13). O primeiro foi pelo chamado Caminho do Peabiru, em direção ao Paraguai, estrada que ligava o litoral catarinense ao Peru, antes da chegada dos
exploradores europeus, não mais retornando (CAMPESTRINI; GUIMARÃES,
2002, p. 13-14).
Além das pioneiras Antilhas, após a descoberta do Novo Mundo, os
companheiros de Colombo, em especial Américo Vespúcio, em sua tercei188
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ra viagem, atingiram a Venezuela, em 1498, consoante os autores acima
referidos (CAMPESTRINI; GUIMARÃES, 2002, p. 14). Também começaram
a explorar todos os seus territórios, mesmo porque a América espanhola
havia sido descoberta antes da portuguesa e também porque a Espanha
tinha de se ocupar dos seus territórios e incursionar pelas suas Índias
Orientais. Pela rota que necessariamente deveriam empreender, teriam,
primeiro, de passar pelo delta do rio Orenoco, que, devido ao seu volume d’água, pode ter sido historicamente tido como o “mar Dulce”, a que
se referem. Outrossim, Fernão Cortês iniciou a conquista do México em
1520. “As expedições para o Peru já começam em l526; a cidade de Lima
era fundada em l535; o vice-reino do Peru já existia em 1543; no sul, João
Dias de Solis já explorara, em 1515 a foz do rio da Prata” (CAMPESTRINI;
GUIMARÃES, 2002, p. 14). Em 1536, Pedro de Mendonça, a quem foram
oferecidas as terras platinas pela coroa espanhola, “fundou Buenos Aires,
abandonada cinco anos depois e reconstruída em 1580”. Em 1542, Álvaro
Nunes Cabeça de Vaca descobriu as Cataratas do Iguaçu, quando assumiu
o governo de Assunção (CAMPESTRINI; GUIMARÃES, 2002, p. 14-15). Foi
ademais, subindo o rio Madalena, que nasce entre as Cordilheiras Central
e Oriental dos Andes colombianos, que os castelhanos atingiram a altitude de 3.500 metros, onde fundaram Santa Fé de Bogotá, daí chegando ao
Peru, via Equador. Em 1560, ocorria a fundação de Santa Cruz de La Sierra,
no território castelhano, atual Bolívia amazônica; em 1573, João de Garaí
fundou Santa Fé e, no mesmo ano, Jerônimo Luis de Gabrera fundou Córdoba, todas na atual Argentina (CAMPESTRINI; GUIMARÃES, 2002, p. 14).
Só a partir de 1534, “Portugal começou a dividir o território brasileiro
em capitanias hereditárias”, sempre com acesso ao mar, para uma exploração econômica mais organizada, embora em moldes cartoriais, como era a
administração portuguesa, que fosse rentável à Coroa, porém com primazia
do rural sobre o urbano, em face da célula de produção de açúcar, que os
engenhos iriam encarnar, com sua lavoura canavieira, procuradíssimo e
valorizadíssimo no mercado europeu de então. Só isso, por um lado, poria
fim à desbragada exploração das matas das novas terras, em especial pela
retirada do pau-brasil, também chamado de “pernambuco” por estrangeiros,
sobretudo franceses, para a indústria tintureira da época. Por outro lado,
também as tombariam para ocupá-las pelos canaviais, sobretudo na zona
da Mata Atlântica, naquelas capitanias que já começavam a se especializar
na produção do açúcar, como Pernambuco, no Nordeste. Começou-se, pois,
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por arrendar ao cristão-novo Fernão de Loronha o arquipélago de Fernando
de Noronha.
Exploração diversa ocorreu na América espanhola. Os castelhanos, à
vista das riquezas minerais — especialmente ouro, prata e esmeraldas — que
apareciam escandalosamente nos objetos e roupagens dos indígenas, aztecas
e outros, no México, e quéchuas e aimarás, no Peru, sobretudo através de seu
imperador Inca, em seu império, por isso mesmo escolheram já, de primeira
plana, partir para uma exploração econômica mineral do meio ambiente local. Utilizou-se, para isso, de um instituto existente desde a idade medieval,
qual seja, o da conquista, arrendando a vários conquistadores, entre os quais
os mais conhecidos foram Fernão Cortes, no México, e Francisco Pizarro, no
Peru. Deveriam, por conta própria, com ou sem sócios, mesmo com a ajuda da
soldadesca e da administração do governo, promover a extração das riquezas dos territórios conquistados, pagando à Coroa a sua parte. Não é preciso
acentuar, pelos relatos históricos e guerras que promoveram entre os povos
lá existentes, sobretudo em alianças com uns em detrimento de seus inimigos,
mas sempre para conseguir sobrepujar-se a todos, dominar e conseguir seus
lucros de riquezas. Os castelhanos traçavam suas conquistas geometricamente,
a partir da criação de centros urbanos, com suas administrações, em especial
as forças militares. Não é por acaso que, na América espanhola, em qualquer
capital ou grande cidade tradicional que se vá, constata-se que o centro da
cidade, sua principal praça, é a “Plaza D’Armas”. Elas constituem-se em seu
marco zero, onde se situa toda a administração do governo, inclusive, aquelas representações da Igreja, especialmente a catedral e a sede episcopal. A
respeito, consultem-se várias obras sobre o assunto, entre elas as citadas por
Sérgio Buarque de Holanda , em seu clássico Raízes do Brasil (1963, p. 86),
sobretudo seu capítulo 4, onde se traz à colação a citação da obra do grande
sociólogo alemão, Max Weber, considerado o pai da sociologia moderna, a
partir do que representou o fenômeno da “fundação de cidades para o Oriente
Próximo e particularmente para o mundo helenístico e para a Roma imperial,
o meio específico de criação de órgãos locais de poder, acrescentando que o
mesmo fenômeno se encontra na China, onde, ainda durante o século passado,
a subjugação das tribos Miaotse pode ser identificada à urbanização de suas
terras” (WEBER, 1925, p. 713).
Este instrumento de dominação dos conquistadores esteve sempre
presente na ocupação e exploração da América espanhola. Segundo recomendavam expressamente as Ordenanzas de descubrimiento nuevo y pobla190
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ción, de 1563, “governadores e povoadores, com muita diligência e sagrada
dedicação, devem tratar de trazer, pacificamente, ao grêmio da Santa Igreja
e à obediência das autoridades civis, todos os naturais da terra” (HOLANDA,
1963, p. 86).
Na América brasileira, diferentemente, até por ausência mais espetacular dessas riquezas, num primeiro estágio, partiu-se para a exploração
da riqueza vegetal à vista das matas brasileiras e do seu solo, especial para o
cultivo da cana, planta herdada dos árabes e cultivada já na Ilha da Madeira,
para produzir o açúcar, mercadoria de grande valia comercial, na época, de
que se carecia grandemente, pois não havia, ainda, sido extraído o produto
da beterraba. Isto só veio ocorrer na época do bloqueio continental decretado
por Napoleão, em sua guerra contra a Coroa inglesa, no início do século XIX,
e que foi a grande causa da transferência da sede do Império Português para
o Brasil, em 1808.
Como suso referido, enquanto na colônia portuguesa o centro do
poder estava nos engenhos, nas casas coloniais, em que os chefes das explorações agrícolas é quem deteriam a riqueza produzida e, por isso, influenciavam
primordialmente na vida da colônia, a colonização espanhola, pelo modelo
do instituto da conquista, do poder centrado nas mãos do conquistador,
detentor do poder em nome da Coroa, esta

[...] caracterizou-se largamente pelo que faltou à portuguesa: — por
uma aplicação insistente em assegurar o predomínio militar, econômico e político da metrópole sobre as terras conquistadas, mediante
a criação de grandes núcleos de povoação estáveis e bem ordenados.
Um zelo minucioso e previdente dirigiu a fundação das cidades espanholas na América. Se, no primeiro momento, ficou ampla liberdade
ao esforço individual, a fim de que, por façanhas memoráveis, tratasse
de incorporar novas glórias e novas terras à Coroa de Castela, logo
depois, porém, a mão forte do Estado fez sentir seu peso, impondo uma
disciplina entre os novos e velhos habitadores dos países americanos,
apaziguando suas rivalidades e dissensões e canalizando a rude energia
dos colonos para maior proveito da metrópole (HOLANDA, 1963, p. 86).

O continente colonial americano-português foi retalhado em 124 sesmarias, transmissíveis aos herdeiros dos donatários. Das capitanias heredi4

WIKIPEDIA, a enciclopédia livre. Capitanias do Brasil. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/
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tárias instaladas no território brasileiro, somente duas prosperaram, pois
seus proprietários empenharam-se com suas fortunas pessoais, familiares e
agregados, para cá se transportando: Pernambuco, de Gonçalo Coelho, que
fundou Olinda, em 1534, e Martim Afonso de Sousa, com a Capitania de S.
Vicente, fundando a primeira povoação brasileira de igual nome, em 1532.
Ambas desenvolveram-se no cultivo da cana-de-açúcar, com seus engenhos e
também criação de gado, trazido da Ilha da Madeira. Aliás, estas foram as explorações que se instalaram no primeiro momento de exploração econômica
de produção, conjuntamente com a pioneira exploração do imbiraputanga,
ibirapuitã, ou ibirapitanga, em tupi-guarani, madeira vermelha ou pau-brasil
(BUENO, 1982, p. 146).
Não se pode deixar de referir, também, ao donatário da Capitania de
Porto Seguro, Pero do Campo Tourinho5, que, apesar de seu esforço empreendedor, vindo para o Brasil com sua família e agregados, achou-se envolto
em guerra com os indígenas locais, acabando por ser morto e devorado por
eles, talvez mesmo os pataxós, habitantes do local, que receberam a esquadra
de Pedro Álvares Cabral, em 1500. Não se pode culpar os aborígenes, donos
da terra, contudo, pois nada mais estavam fazendo que se defendendo do
invasor europeu, usurpador de sua terra. Daí porque hoje não se atribui aos
europeus o papel de descobridor e colonizador do Novo Mundo, mas de seu
conquistador e usurpador, pois essas terras já tinham dono e populações
autóctones, embora vivessem disputando entre si a ocupação desses espaços
para suas caças, seus plantios, enfim, para sua sobrevivência.
Aliás, este foi o início da devastação ambiental, das florestas de pau-brasil, que se encontrava na Mata Atlântica, em nosso país, fácil para transporte aos navios. Pois, deveras, esse bioma estendia-se do Nordeste à região
Sul do Brasil. Hoje, ele está quase extinto, com exceção de pequenos trechos
do sul da Bahia, preservados pelas plantações de cacau, que necessitam de
sombra de árvores mais altas para se desenvolverem, e nas montanhas das
Serras da Mantiqueira e do Mar.
Na chamada “Zona da Mata” (ex-Mata Atlântica) do Nordeste, o bioma cedeu lugar aos extensos canaviais, desde os tempos da colônia, que
prosperam, inclusive, até os dias de hoje. Estes, no primeiro momento, pela
abundância de madeira, queimavam-na, também, na produção de cana-de5

WIKIPEDIA, a enciclopédia livre. Capitanias do Brasil. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/
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-açúcar, além do bagaço da cana, tradicionalmente também usado para o fim.
Outrossim, a madeira era usada para os fornos das olarias e na construção
das casas, igrejas e demais necessidades dos engenhos, vilas e cidades, pela
ausência das modernas técnicas de engenharia de construção, além de ser
também em grande parte exportada para a metrópole e para outros países
da Europa. Em Portugal, canta-se um fado que fala dos portais ou janelas
lisboetas de cor “roxa-jacarandá”, madeira que já passou a integrar o visual
das cidades para onde era exportada, sobretudo na confecção de mobiliário
nobre, de palácios e igrejas (BUENO, 1982, p. 168)6. É o famoso jacarandá-da-baía, que se exportava, tirado da Mata Atlântica, quase extinto no sul
da Bahia, sobretudo nos últimos lustros do século passado, pelas vorazes
serras dos madeireiros capixabas, hoje, emigrados para toda a Amazônia.
Pode-se perceber, por isso, a rápida devastação da Mata Atlântica,
além daquela tradicional exploração do pau-brasil e de outras madeiras
destinadas a fins mais nobres, para a marcenaria em geral, confecção de
móveis finos, remédios, barcos, navios, exportação de madeiras nobres, ditas
“madeiras de lei”.

2 O genocídio das populações indígenas

Os ciclos econômicos no Brasil, consoante Celso Furtado (1963), em
Formação econômica do Brasil, definem, por isso mesmo, mas não em todos
os aspectos, no humano, em particular, a devastação do meio ambiente do
país, a partir dos ciclos do pau-brasil e da cana-de-açúcar, primitivamente,
sobretudo na região Nordeste, a começar pela Mata Atlântica, descendo para
o Sul, à medida que também capitanias hereditárias nessa região prosperaram, como a de S. Vicente, de Martim Afonso de Sousa, e de seu irmão Pero
Lopes de Sousa, a de Santa Catarina.
Entretanto, enquanto acontecia a devastação ambiental inicial do
território brasileiro, especialmente de suas florestas, tal como ocorreu na
imensa colônia espanhola, com a exploração mineral, já começa a acontecer
a pior devastação do meio ambiente, da ecologia, na América portuguesa,
com a mortandade e o genocídio dos povos habitantes das mesmas florestas — os índios.
6

Fado de autoria desconhecida, da interpretação de Carlos do Carmo.
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Morando nelas, sobreviviam, mesmo com as intensas guerras entre as
várias tribos, seus costumes de deslocamento temporário em busca de novas
regiões com caças mais abundantes. Preservavam-nas por séculos e séculos,
pois sabiam naturalmente que a preservação da floresta também redundaria
na perpetuação de sua fauna, necessária ao seu sustento. Com isto, davam
uma dupla lição aos ditos “civilizados” europeus de preservação da flora e
consequentemente da fauna, por isso que a existência de uma pressupõe a da
outra, em íntima coexistência. Ou seja, uma é condição necessária da outra.
Melhor explicando, com exemplos simples: a grande castanheira amazônica
deve a sua preservação ao trabalho da pequenina cutia, que se alimenta da
sua semente e a semeia. O grande pinus araucaria deve sua perpetuação à
gralha azul, que se alimenta do seu fruto e também enterra o pinhão, que,
por sua vez, germina novas árvores. Vice-versa, os frutos dessas árvores
alimentam, além desses animais e outros, também o homem.
Como era de se esperar, a passagem do estágio inicial de meras feitorias para a guarda do território, para aquele da instalação do sistema de
exploração fundiária das capitanias hereditárias e a derrubada mais acentuada das matas, além da plantação de cana-de-açúcar e da criação de gado,
pelos donatários, agregados e mais empreendedores da produção do açúcar, começou a gerar disputas com os indígenas senhores das terras, onde
praticavam a caça, que era, então, afugentada, obrigando-os a se retirar das
paragens em que se achavam.
Como refere Victor Leonardi, em artigo publicado em revista intitulada Invenção do Brasil, por ocasião da comemoração dos 500 anos do
descobrimento, tal foi a situação do Brasil nas três primeiras décadas do
século XVI:
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A violência, nessa época, ocorria sistematicamente no relacionamento
entre portugueses e outros europeus rivais, tendo Cristóvão Jacques
enforcado um número muito grande de franceses, no Brasil, em 1526.
Mas, com relação aos índios, a violência ainda não era sistemática,
como se tornaria mais tarde, com o início das plantações de cana e
as consequentes expropriações de terras indígenas. No tempo das
feitorias, quando a agricultura de exportação não tinha sido iniciada,
o intercâmbio entre brancos e índios não penetrava ainda de forma
contundente na vida interna das aldeias. Embora os portugueses já
começassem a impor a esses índios — envolvidos no escambo e na
extração de pau-brasil — alguns padrões culturais europeus, enquanto
os brancos permaneceram na esfera do extrativismo e da circulação
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de mercadorias, as guerras de extermínio (levadas a ferro e fogo da
segunda metade do século XVI em diante) foram desconhecidas na
história do Brasil. Foi só com o início da produção de açúcar para o
mercado mundial, e as invasões sistemáticas de terras indígenas, que
o relacionamento se alterou qualitativamente. Nos trinta anos iniciais,
já tinham ocorrido mortes, é claro, de ambos os lados. Basta lembrar
que os índios mataram alguns brancos na Baía da Traição, litoral da
Paraíba, quando Vespúcio por lá passou, em 1501. E que a nau Bretoa
levou para a Europa, em 1511, mais de trinta índios cativos, ao lado de
cinco mil toras de pau-brasil e muitos animais e pássaros exóticos. Mas
eram fatos esporádicos e não faziam parte de uma estratégia deliberada, como aquela montada no tempo das capitanias e, principalmente,
a partir da instalação do governo-geral, em 1549.

A violência não pode ser entendida, portanto, como aspecto psicológico abstrato, supostamente inerente ao caráter do povo português,
mas sim como dura consequência da era mercantilista e da gradativa
inserção do Brasil, a partir da criação dos primeiros engenhos de açúcar, num regime colonial que precisava de extensões cada vez maiores
de terra (até então terras indígenas) para a produção dessa cobiçada
mercadoria.
A feitoria havia sido nossa primeira instituição comercial e administrativa. Já o engenho e a fortaleza foram o ponto de partida de um outro
Brasil, formado por escravistas e grandes proprietários rurais, cuja
truculência os próprios jesuítas foram, às vezes, incapazes de atenuar
(LEONARDI, 1997, p. 9).

Já Gonçalo Coelho, donatário exitoso da Capitania de Pernambuco,
“escrevera a D. João III de Portugal a respeito das contendas com os índios,
em 1540, deixando transparecer essa mudança, com a guerra contra os índios
muito presente no seu cotidiano” (LEONARDI, 1997, p. 9).
Assim, também, vários outros casos de disputas com as populações
indígenas foram aumentando a cada dia, muitas culminando em morte até
de donatários de capitanias, como ocorreu em Porto Seguro com Pero do
Campo Tourinho, causa maior do fracasso da colonização daquele eito de
terras. Muitos são os relatos a respeito disso, que desencadeou a matança desordenada de índios, verdadeiro genocídio dos habitantes originais da terra.
Então, em princípio, a causa da disputa e da violência entre brancos
e índios foi pela posse de suas terras, para ampliação dos engenhos, cada
vez mais sedentos de terras para cultivo da cana-de-açúcar. Posteriormente,
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viria o pior: a busca pela mão de obra indígena para o trabalho, inicialmente
para a retirada das toras de pau-brasil e, posteriormente, para aquele dos
engenhos, sobretudo do cultivo da cana, a que não se sujeitavam, vindo,
portanto, a sua escravização. Fugindo para as matas do interior, começaram
a ser caçados como animais pelos bandeirantes.

As bandeiras que partiam em busca de índios eram compostas em sua
maioria por índios já cativos, aliciados para tal fim, cujo chefe, geralmente,
era não propriamente um branco, mas um mameluco, ou mamaluco, como
era designado o caboclo, filho de pai português e mãe índia. De fato, como
se sabe da história primeva do Brasil, poucas eram as mulheres portuguesas que para cá vinham. Geralmente, a grande maioria de aventureiros era
composta de homens, muitos deles degradados e desertores, criminosos
que para cá vinham cumprir pena. As poucas mulheres que aqui aportavam
eram, na maioria, prostitutas. Portanto, era raro o elemento feminino que
aqui chegava já devidamente casado, com família constituída.
Por outro lado, pelo “cunhadismo”, sistema social que adotavam os
indígenas nos territórios descobertos, era permitido ao homem — e sobretudo em face da escassez de mulheres brancas — a facilitação de acesso não
só à mulher, índia com quem assumira o compromisso marital, no chamado “temericó”, mas também a todas as suas cunhadas, entrelaçando-se de
parentesco com todos os seus parentes da geração dos pais, outros tantos
pais ou sogros.

Nada poderia ser melhor em termos de miscigenação e até de acomodação para o colono europeu que desembarcava no trópico e no equador, pois
os descendentes já iriam adquirir a rusticidade e o conhecimento da nova
terra, além da língua, a ser transmitida pelo leite da mãe nativa, que o criaria
e lhe transmitiria todas as resistências às doenças tropicais, além daquelas
que o pai europeu lhes dava em herança. Assim é que portugueses que aqui
chegaram, até antes do descobrimento, já instalados em suas tribos, como
João Ramalho, em S. Vicente, fundador da Vila de Santo André da Borda do
Campo, marido de Bartira, filha do cacique tupi Tibiriçá, tinha mais de 80
filhos com as várias mulheres com quem vivia, tendo mais soldados — seus
parentes de tribo — que o rei de Portugal, na pessoa do donatário Martim
Afonso de Sousa, de S. Vicente (RIBEIRO, 2006, p. 127 e seguintes). O mesmo se diga do náufrago Caramuru, Diogo Álvares Correia, que se casou com
Paraguaçu, filha do cacique Itaparica, na Bahia.
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Segundo cálculos de alguns autores, a população indígena no Brasil
variava, grosso modo, de mais de milhão a três milhões (Julian Stewart, 19491966; Lugon, 1968; Hemming, 1978) — citados por Darcy Ribeiro (2006),
que avalia em cinco milhões de indivíduos, cálculos que devem ser vistos
com reserva, mas que incluiriam os territórios dos atuais Uruguai e Paraguai,
muito populosos, com a nação guarani, abrangendo, portanto, todos os povos
das bacias do Paraná, Paraguai, Uruguai, aquém rio da Prata.
Portugal, à época da “invasão” dos novos territórios, segundo o antropólogo citado, dispunha de uma população de pouco mais de um milhão de
habitantes, em um território que cabe 80 vezes dentro da sua futura colônia.
Segundo o mesmo autor,

7

[...] nossa avaliação da população indígena original do Brasil não deve
ser exagerada, porque ela é coerente com as fontes primárias e, na
hora de fixá-la, levamos em conta as taxas de depopulação tribal que
se segue ao primeiro século de contato. Com efeito, os numerosos casos
concretos que conhecemos diretamente de depopulação resultante
dos primeiros contatos (Ribeiro 1970:261) confirmam as taxas dos
estudos demográficos referidos, que é da ordem de 25 por um. Esse
cálculo se baseia, fundamentalmente, no desmoronamento da população mexicana logo após a conquista, que caiu de 25,3 milhões para
1 milhão, entre 1519 e 1605 (Cook e Borah, 1957). Isto significa que
os 100 mil indígenas brasileiros que alcançaram a primeira metade
do século XX seriam originalmente, ao menos 2,5 milhões. Como, entretanto, consideramos, por um lado, uma área que inclui os territórios do Paraguai e do Uruguai, muito populosos, e, por outro lado, um
período de quatro séculos, no curso do qual foram extintos muitos
grupos indígenas, é de supor que a população indígena original tenha
sido, de fato, muito maior, provavelmente o dobro, o que nos leva à
cifra com que trabalhamos.
Seguindo esse raciocínio, supomos que aqueles 5 milhões de indígenas
de 1500 se teriam reduzido a 4 milhões um século depois, com a dizimação pelas epidemias das populações do litoral atlântico, que sofreram o
primeiro impacto da civilização pela contaminação das tribos do interior
e com as pestes trazidas pelo europeu e pela guerra. No segundo século,
de 1600 a 1700, prossegue a depopulação provocada pelas epidemias
e pelo desgaste no trabalho escravo, bem como o extermínio na guerra,
reduzindo-se a população indígena de 4 para 2 milhões7.

Ribeiro, Darcy, in O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, p. 127/129 – 1994 – Editora
Schwarcs/SP.
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Para se ter uma ideia do tanto de índios escravizados, no Brasil-Colônia, somente após a liquidação das reduções dos jesuítas das Missões,
contavam-se, naquele século XVII, mais de 300 mil índios, levados para S.
Paulo e vendidos na Bahia e em Pernambuco (Simonsem, 1937). Ficou célebre, nessas empreitadas de preadores de nativos, o bandeirante Raposo
Tavares, que atacou a redução de Guaíra, no Paraná, e do território das Missões dos jesuítas espanhóis, levando milhares de índios cativos. Outrossim,
citam-se, nesses trabalhos, Domingos Jorge Velho, originário de Sant’Anna
do Parnayba, na província de S. Paulo, que foi contratado para dizimar o
Quilombo dos Palmares, do célebre Zumbi, como fazia aos índios. Na sua
investida contra os negros que fugiam rumo ao interior do Piauí, acabou por
prear e dizimar toda a população indígena daquela região, onde deu nome ao
rio que a separa do Grão-Pará de Parnaíba, em homenagem à sua terra natal.
Como inexistia a mão de obra de colono para os engenhos e a do
africano escravo era cara e difícil, passou a ser mais barato ir em busca de
índios pelo interior para apresá-los e trazê-los para aqueles e outros trabalhos nos centros desenvolvidos. Não é preciso dizer que tal empresa e
mentalidade acirraram a violência contra as populações indígenas, que, mais
e mais, adentraram pelo interior do país em busca de sua liberdade, perdida
com a chegada do europeu. A proporção do número de índios para “brancos”,
mestiços, melhor dizendo, nas bandeiras, foi de 700 para 200, na de Cristóvam de Barros; de 900 para 150, na de Antonio Dias Adorno, em 1574; e
de mil para 200, na bandeira de Raposo Tavares, às reduções jesuíticas de
Itatins (1648); o próprio Nassau mandou contra Palmares, em 1645, uma
expedição com 700 índios e 100 mulatos para 300 soldados holandeses, que
aliás fracassou. Conforme referido, foi Jorge Velho que o destruiu meio século
depois, seguindo, após, para o interior, a fim de combater os índios Janduí
(1688). Ao lutarem contra os franceses, na baía de Guanabara, o grosso das
tropas dos portugueses era composto dos índios de Ararigboia.
Os bandeirantes paulistas Pires de Campos — conhecido como “pai
Pira” —, Pascoal Moreira Cabral, Bartolomeu Bueno, o “Anhanguera” (demônio velho ou sabido, em tupi), e Fernão Dias Paes Leme também foram
conhecidos, nesse período. No afã de encontrar índios, que, na época, valiam
mais que diamantes, ouro e esmeraldas, como o célebre e cantado “Caçador
de Esmeraldas”, assim conhecido nos versos do poeta paulista Guilherme de
Almeida, os bandeirantes acabaram por encontrar, sobretudo, ouro, outros
metais e pedras preciosas, no hinterland brasileiro. Tal achado culminou
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em interessarem-se menos por busca da mão de obra indígena, não se extinguindo, como, até hoje se vê, nos interiores do Brasil, no mais das vezes,
a sua procura, cooptando-a como trabalhadores de glebas, por escassez de
braços naquelas plagas, como ocorreu, ainda recentemente, em Roraima, com
os índios macuxis e waipixanas, que serviam de peões dos fazendeiros da
região, caso este julgado, em última instância, no Supremo Tribunal Federal,
sob o título de “Raposa, Serra do Sol”, nome dado às suas aldeias, lá intituladas de “maloca”, processo que esteve sob a jurisdição da Justiça Federal,
quando o autor deste artigo instalou a Justiça Federal no recém-instalado
estado de Roraima.
Mais antigamente, com os bororos e com os xavantes, em Mato Grosso, nas fazendas abertas nos vales do rio S. Lourenço — região de Rondonólis,
após os contatos efetuados pelo Marechal Rondon — e do rio das Mortes,
após a catequização dos salesianos e contato dos irmãos Vilas-Boas, aconteceram fatos semelhantes.
Fruto dessa exploração do habitante do meio ambiente da floresta
brasileira, o índio, foi a conhecida figura do deputado federal Mário Juruna,
já falecido, eleito pelo PDT de Leonel Brizola, quando governador do Rio
de Janeiro. Saindo de suas aldeias dos “Areões” e de “S. Marcos”, em Mato
Grosso, acabou peão de fazenda de gado.
A violência da guerra dos colonos portugueses contra os índios, conforme retro acentuado, ocorreu primeiro, para apropriar-se de suas terras,
com o fim de se apossar das riquezas vegetais das matas e das terras para
o cultivo da atividade canavieira, inicialmente, passando, depois, para sua
escravização, como mão de obra fácil e barata, na ausência ou alto custo
da mão de obra africana. Isto terminou, então, por provocar a mortandade
dos nativos, inferiores em armas, e a sua fuga para o interior, em face da
perseguição, não bastassem as doenças dos europeus que os dizimavam,
uma simples gripe ou varíola, contra que os brancos já tinham resistência.
Hoje em dia, os trabalhos dos bandeirantes dos séculos XX e XXI
continuam, sobretudo na Amazônia, na atividade garimpeira, onde índios,
como Yanomamis, em Roraima, populações ainda não integradas ao convívio
dos brancos, são diuturnamente contaminados por doenças dos brancos, e
os mananciais, contaminados por mercúrio, etc., usados na exploração do
ouro. As áreas indígenas demarcadas são invadidas, seja pelos modernos
bandeirantes, em busca do ouro, seja pelos agricultores, em busca de terras
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para plantar. O Estado assiste a essa depredação e degradação da ecologia,
mais ou menos como as autoridades coloniais portuguesas. Fecha os olhos,
alegando falta de recursos, sobretudo suas autoridade específicas, Funai e
Ibama.
Enfim, para pôr ordem ao estado de coisas, sobretudo de beligerância,
escravização e mortandade do índio, que se alastrou nas capitanias, onde era
soberana a palavra do donatário, resolveu El Rey D. João III, o Rei de Portugal instalar no Brasil o Governo-Geral, excetuando-se somente o Grão-Pará,
administrado diretamente da Corte. Entrementes, o que se viu pela história
foi que o novo sistema só fez agravar o problema, além de não resolvê-lo.
Em 1549, chegava ao Brasil o primeiro governador-geral, Tomé de
Souza, cujo “regimento, de 1548, deu caráter estatutário a essa beligerância,
estabelecendo, em detalhes, a obrigação da posse de grandes quantidades
de armas nos engenhos e nas capitanias, dali por diante” (LEONARDI, 1997,
p. 12).
Daí que, assim, o seu próprio filho extraconjugal Dias D’Ávila pode
erigir seu castelo na hoje conhecida praia do Forte, como ponto estratégico
de vigia da capital instalada, S. Salvador, e daí enviar sinais preventivos de
fumaça à capital do governo. Outrossim, permitiu-lhe facilitar a extensão
dos seus domínios, muito assemelhada a uma capitania hereditária, pois
ia das costas da Bahia para além-rio S. Francisco, atingindo as margens do
rio Parnaíba/PI, passando, portanto, por três ou mais estados, do mar até o
interior, na divisa com o Grão-Pará, administrado diretamente pela Coroa
de Lisboa. Já era o primeiro nepotismo instalado.
A violência de guerras não foi introduzida pelos portugueses, pois
os índios aqui residentes viviam disputando terras entre si, como em toda
a América do Sul.
Os Tupinambás haviam, há pouco mais de século, expulsado das terras marítimas, sobretudo as da Bahia, outras nações, em especial os Tupinaés.
Estes, por sua vez, afugentaram para o interior nações do grupo Tapuia ou
Gê, de inferiores recursos.
Disso nos dá notícia o senhor de engenho Gabriel Soares de Souza,
que compôs, “a partir de informações que se têm, tomado dos índios muito
antigos, um breve quadro da história indígena da Bahia” (RISÉRIO, 1997,
p. 21), de duas ou mais centúrias, atingindo até o século XIII, de lutas indígenas de conquistas e expulsões, quando chamavam a Bahia de Kirimurê.
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Portanto, antes da chegada dos lusitanos, a Bahia, sobretudo seu litoral, foi
habitada por nações do grupo Tapuia, que foram tangidas para o interior
pelas nações do grupo Tupi, inicialmente Tupinaés, sucedidos pelos bravos
guerreiros Tupinambás. E, consoante historiadores, o nome Kirimurê não se
confunde com o nome de Caramuru e Caramurua, mulher daquele europeu,
Paraguaçu, filha do cacique Itaparica, ainda viva na década de 1580. Quando
se referiam a Kirimurê, remetiam ao passado mais ou menos remoto da história ameríndia, consideravelmente anterior ao naufrágio de Diogo Álvares
(RISÉRIO, 1997, p. 22).
Com o primeiro governador, também vieram os primeiros jesuítas,
comandados por Manoel da Nóbrega, trazendo, inclusive, o noviço José de
Anchieta, que chegou a ser o provincial do Brasil e consagrado “O Apóstolo
do Brasil”, pelo seu trabalho realizado entre os índios, sobretudo na antiga
Capitania de S. Vicente. Em 1554, juntamente com Nóbrega, constrói um
colégio para catequização dos índios, que marca a fundação da cidade de
São Paulo.
O segundo e terceiro governadores-gerais do Brasil, respectivamente Duarte da Costa e Mem de Sá, não mudaram o quadro de exploração do
nativo. Ao contrário, agravaram-no, sempre se colocando ao lado do colono
e senhor de engenho contra o missionário jesuíta, que se postava contra a
escravização do indígena.
Em 1555, os franceses reformados invadiram a baía de Guanabara e
foram expulsos quatro anos depois por Mem de Sá e seu sobrinho Estácio de
Sá, que, em 1565, funda o Rio de Janeiro, onde haviam expulsado os franceses, com a ajuda do cacique Ararigboia, cuja aldeia situava-se do outro lado
da baía, em Nictheroy.
Portanto, os portugueses enfrentaram, na época da instalação das
capitanias hereditárias e dos governos-gerais, a maior depredação do meio
ambiente brasileiro, que foi a dizimação em massa do principal elemento
componente da ecologia original do território brasileiro, o ser humano habitante das florestas, o indígena que as preservava milhares e milhares de
anos, antes do advento dos europeus, apesar e a despeito das guerras que
travavam as tribos contra si, em especial ao procurar aculturá-lo forçadamente para o trabalho, em face da escassez de mão de obra, terminando por
escravizá-lo, pura e simplesmente.
Por conseguinte, fosse através de guerras de enfrentamento e apossamento das terras que habitavam, fosse através das doenças transmitidas,
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a dizimação das populações indígenas das terras brasileiras foi o fato predatório pior que ocorreu na natureza, no meio ambiente, porque eliminou o
ser humano que aí havia, em o Novo Mundo, que era o intento primeiro dos
missionários para conquistá-lo à fé de Cristo. Ainda que os missionários para
aqui viessem justamente para preservar-lhe a vida, mas sobretudo salvar-lhe
a alma, conquistar-lhe a fé, o que ocorreu foi justamente a sua morte, o seu
afugentamento para as matas interiores ante sua apreensão para trabalhar
como mão de obra escrava mais barata em face daquela do negro africano e,
portanto, de graça, em terra de tantos trabalhos e empreitadas inauguradas
pelo branco. Porém, em virtude da distância da África, onde já, há muito, se
angariava mão de obra escrava certa, e em face da inexistência de recursos
econômicos, foi impossível de introduzi-la na colônia portuguesa em número
correspondente às necessidades. Entrementes, como as autoridades passaram a fazer vistas grossas à escravização do índio, mais e mais a violência
aumentou e se instalou no território colonial português, como também no
espanhol, contra o índio, a quem deveria ser, por fim, dirigida a mensagem
salvífica dos missionários cristãos, para integrá-lo à grei de Cristo e salvar-lhe a alma, como era a mentalidade dominante da época.
Já naquele tempo, a violência voltou-se até contra o missionário, que
verificou que a mera catequização dos índios em suas aldeias e tribos não
bastava, por causa da interferência dos colonos portugueses que lhes buscavam a mão de obra servil, à falta de população que suprisse os trabalhos
braçais, nos engenhos coloniais e nas fazendas de gado, inexistentes as máquinas, então.

A isso, também, faziam vistas grossas as autoridades, sobretudo tendo em conta o poder dos senhores rurais. Partiram, pois, os jesuítas para
o aldeamento dos indígenas, a pretexto de separá-los da sociedade dos
brancos, mas, na verdade, para instruí-los nos costumes dos “civilizados” e
convertê-los à fé cristã, a exemplo do que já faziam os jesuítas espanhóis, em
suas “reduções”. Daí que tiveram seu trabalho atacado pelos escravagistas
e brancos e até pelos índios, que já passaram a desacreditar os homens de
batina, sobretudo os jesuítas, catequizadores recém-fundados para o encargo maior de convertê-los e salvar-lhes a alma no redil de Cristo e da Igreja,
pelo seu idealizador, Inácio de Loyola. Tal foi a luta dos primeiros jesuítas,
José de Anchieta, Nóbrega e Antônio Vieira, como exemplos, este último já
nos fins do século XVII.
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A condenação do trabalho dos jesuítas foi tão grande — em contraposição aos colonos portugueses, que os queriam para o trabalho servil —,
que acabaram expulsos pelo Marquês de Pombal, em 1750. Hoje, passados
500, 400 e 300 anos da sua expulsão da colônia portuguesa na América,
como também aconteceu nas colônias espanholas, inúmeros autores querem
creditar-lhes todo o peso dessa irresponsabilidade, sem pesar a ganância dos
colonos e a omissão das autoridades portuguesas, ou melhor, a sua omissão comissiva de permitir-lhes a escravidão pelos reinóis que aqui tinham
as suas empresas, e, sobretudo, sem levar em consideração a mentalidade
daquela época, de que estavam imbuídos os sacrificados missionários que
para cá vinham, levados única e exclusivamente pelo ideal religioso de servir
a Cristo e à sua Igreja, sem nada almejar para si, professando seus votos de
pobreza, obediência e caridade, conforme as regras das congregações a que
serviam. Muitos sacrificavam até a sua própria vida, todos, certamente, sua
saúde, em regiões distantes, onde grassavam todas as espécies de doenças,
enquanto os aventureiros e empresários da época, inclusive administradores,
simplesmente buscavam o lucro e a riqueza.
Vejam-se os depoimentos de importantes antropólogos e escritores
hodiernos, a seguir.
De tudo quanto se depreendeu dos pensamentos e tratados do frei
Francisco de Vitória, Nóbrega e, depois, do próprio Antonio Vieira, estes dois
últimos que efetivamente trabalharam em missões jesuíticas no Brasil, e de
tantos outros eruditos,

[...] os índios contracenavam com razões teológicas, evangélicas, apostólicas, providenciais, cataclísmicas e escatológicas. Assim é que se foi
compondo um discurso cada vez mais racional e cada vez mais insano,
frente à realidade do que sucedeu aos índios; esmagados e escravizados
pelo colonizador, cego e surdo a razões que não fossem as do haver e
do dever pecuniários.
Apesar dessas cruas evidências, uns santos homens, em sua alienação
iluminada, continuam crendo que cumpriam uma destinação cristã de
construtores do reino de Deus no novo mundo, de soldado apostólico
da cristandade universal. Logo compuseram uma teologia alucinada e
messiânica, que via na expansão ibérica, com a sucessiva descoberta
de dilatadas terras ignotas e de incontáveis povos pagãos, uma missão
divina que se cumpria passo a passo. Tordesilhas, nesse contexto, teria
sido uma visão profética sobre a destinação ibérica de evangelização
para criar uma Igreja, por fim, efetivamente universal. Uma destinação
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expressa, uma missão a cargo da Coroa, cujo direito de avassalar os
índios, colonizar e fruir das riquezas da terra nova decorria do sagrado
dever de salvá-los pela evangelização.

Na ordem secular, a legitimidade da hegemonia europeia se estabeleceu soberana. Na ordem divina, os jesuítas e os franciscanos pretenderam, porém, afiançar que estavam destinados a criar repúblicas pias e
seráficas de santos homens com os índios recém-descobertos, a fim de
que, como prescrevia o Livro dos Atos, todos os que crêem vivessem
unidos, tendo todos os bens em comum.
Configuram-se, assim, duas destinações cruamente opostas desfrutando, cada qual, o predomínio na dominação do Novo Mundo. De um
lado, a dos colonos, à frente dos seus negócios. Do outro lado, a dos
religiosos, à frente de suas missões. Em princípio, em terra tão vasta,
trabalhando cada qual em sua província, puderam crescer paralelamente, mas logo o contraste se converteu em conflito aberto (RIBEIRO,
2006, p. 53-54).

Foi o que já vimos, com a guerra aos índios e o genocídio a que se
procedeu. Na briga dos colonos para escravizar os nativos e os jesuítas, contrários ao intento, mas a catequizá-los, agora, em reduções, apartados da
sociedade dos brancos, ante a derrocada do anterior sistema de catequizá-los
na própria aldeia, entre a rocha e o mar, quem sofreu foi o marisco.
Outros autores ainda são mais cruentos em atacar mais o trabalho
dos jesuítas e da Igreja, ignorando o que fizeram os colonos e aventureiros
portugueses e descendentes, a maioria mamelucos, filhos de reinóis com
índias, como se viu da miscigenação originada em a nova terra, tendo outros
defendido o trabalho missionário-pastoral da Igreja, sobretudo ante a expressa ordem de Cristo de “transmitir a fé a todos os povos” (Mt 28, 19-20).
Assim, Janice Theodoro (1991, p. 6) comenta que, “como vivemos
imersos no ideário científico da sociedade capitalista, tendemos a delegar
à história da Idade Média um sentido racional. Ao analisarmos os descobrimentos, buscamos mecanicamente argumentos de ordem econômica”.
Sabe-se que, historicamente, a economia não explica tudo. Como
explicar, além dos interesses econômicos, mas não só, os empreendimentos dos portugueses e espanhóis, sobretudo dos primeiros, nas pesquisas e
estudos da Escola de Sagres e de D. Henrique, durante quase um século de
trabalhos? Ouve-se pela TV, em discussões sobre os 500 anos da descoberta
do Brasil, que
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[...] o descobrimento foi na verdade uma conquista, foi o início da opressão da Europa sobre a América. O ensino religioso foi o instrumento
dessa dominação. O objetivo da Igreja Católica ao enviar os seus missionários para o Novo Mundo em geral e para o Brasil em particular foi
o de garantir, através do “ópio do povo”, a submissão passiva do gentio
ao conquistador. Fanatizada por essa visão de conquista, a Igreja desprezou e ajudou a esmagar todo o imenso tesouro da cultura indígena
que vicejava na América. A opressão religiosa aumentou em malícia
e maldade quando chegaram os missionários — na verdade, agentes
treinados do imperialismo — que exploraram a boa-fé dos indígenas
e, depois de os despersonalizar, os transformaram em escravos a serviço de seus inconfessáveis desígnios de dominação. O crime nefando
tornou-se ainda mais sinistro com a importação dos escravos negros
da África, monstruosa violação de todos os direitos humanos, que a
Igreja não apenas não condenou, mas sancionou abertamente.

Como explicar as loucuras das navegações a não ser por ideal muito
maior que o do ouro ou da própria vida? (FAUSTINO, 2000). O historiador
Tzvetan Todorov (1992, p. 12) comenta que basta ler os escritos de Colombo
para nos convencermos de que todo o seu empreendimento não visava à
cobiça do ouro: “O ouro é um valor demasiado humano para interessar verdadeiramente a Colombo”. E o próprio navegador escreveu: “Nosso Senhor
sabe que eu não suporto todas estas fadigas para acumular tesouros, já que,
pelo que me concerne, bem sei que tudo quanto se faz neste mundo é vão se
não se faz para a glória de Deus”.
Apesar de haverem muitos antropólogos, com razão, combatido as
consequências da exploração do índio — mas especificamente atribuindo-a
ao trabalho catequético-missionário dos jesuítas, sem, no entanto, atribuir à
mentalidade da época o seu comportamento, embora maior culpa deva ser
debitada ao colonizador, ao aventureiro, que vinha em busca de riqueza, e ao
governo português, também cioso de seus direitos de conquista, não se considerando um invasor, pelo mesmo pensamento político-filosófico-jurídico
de então —, mesmo assim, o grande pensador e antropólogo brasileiro Darcy
Ribeiro, antes de morrer, em artigo publicado no opúsculo do Ministério da
Cultura, a propósito dos 500 anos do Brasil, denominado “Invenção do Brasil”
— ele que havia combatido a catequese latinista dos jesuítas, com muitas músicas ensinadas aos índios na língua romana, em especial, o gregoriano, por
exemplo, e que, hoje em dia, é comemorado, anualmente, por especialistas
e estudiosos, gente vindo de todo o mundo, mas especialmente da Europa,
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com os bolivianos, na Amazônia boliviana, especialmente em festivais que
se organizam em Santa Cruz de La Sierra, S. Francisco Xavier e em outras
cidades da região fundadas pelos jesuítas espanhóis, onde se encontraram
partituras inéditas de músicas seiscentistas, setecentistas e oitocentistas,
verdadeiras relíquias culturais, perdidas na Europa, mas guardadas, desde a expulsão dos padres, pelos índios aculturados pelos inacianos, etc. —,
declara (aquele político e educador, fundador da Universidade de Brasília),
ao seu estilo:
Eu tenho dito que o Brasil é uma Nova Roma. Muita gente — inclusive
colegas meus, antropólogos — protestou: que conversa é essa de Nova
Roma?8

Quer dizer, os imbecis não sabem que nós somos de Roma. Eu agora
escrevi uma carta pra ser lida na praça mais importante do mundo,
Da Vinci fez os riscos dela, no centro de Roma. Eu deveria estar lá no
dia 17 de dezembro, pra receber um prêmio, uma comenda. Lamentavelmente, não vou poder ir, mas mandei uma carta pra eles, dizendo:
muito obrigado pelo prêmio, eu mereço, porque estou de volta, saí
daqui há dois mil anos. Sei lá, eu era um soldado e saí com a tarefa
de latinizar a Europa. Roma chegou na Península Ibérica, parou lá
por alguns séculos, desasnou aqueles iberos e os levou a falar latim.
Com aquelas bocas ruins, impróprias para falar o latim, o resultado
foi a língua portuguesa, a espanhola, que são latins falados por bocas
estranhas. Então, eu ensinei latim, latinizei a Ibéria. E depois resisti ao
longo domínio árabe, que não conseguiu deslatinizar a Ibéria. Depois,
saltei o mar grosso, vim pro Brasil, com uma tarefa ainda maior; EU TIVE
QUE LATINIZAR OS ÍNDIOS (RIBEIRO, 1997, p. 17-18).

E os jesuítas, que fizeram? Muito do seu trabalho missionário — mas
não todo, inclusive a catequese — era, em grande parte, latinizando os índios
com a língua da Igreja, herdada dos romanos. Nem por isso estariam matando
a cultura indigenista, como comprovam as preciosas músicas e partituras
guardadas pelos índios da Amazônia boliviana, herdada dos jesuítas. Ao
contrário, o mesmo antropólogo esteve, como ele próprio refere, na pele e
na alma de um jesuíta, latinizando os índios, nos tempos da colônia. Nem
8

A propósito, com licença do autor do artigo, existe uma cidade com este nome em Goiás, na Serra
Geral, no Espigão Mestre, adiante de Alto Paraíso, a 400 km de Brasília, região quilombola do centro do Brasil.
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por isso, os esteve escravizando, ou os reduzindo para ser útil e servil ao
aventureiro, colono e governo colonial reinol.
Ademais, quantos e quantos colégios fundaram os jesuítas nas cidades brasileiras, para ensinar latim e todas as demais humanidades, além da
religião, a quem quisesse, não só aos filhos dos colonos, mas especialmente
aos índios, estes, nos tempos primordiais de Anchieta, instruídos em salas
de aula a céu aberto, sob copas de árvores, ou em teatros improvisados em
qualquer aldeamento, a todos, mas sobretudo aos curumins, as crianças
indígenas! Só para citar os principais, é de se acentuar o colégio de S. Paulo,
que deu nascimento à grande metrópole pátria, por Nóbrega e Anchieta; o
de S. Salvador, então capital da colônia; o de S. Sebastião do Rio de Janeiro,
capital a partir de 1763, em decorrência do ciclo do ouro; o de N. Senhora
da Vitória, todos, aliás, confiscados pela Coroa, repita-se, pelas ordens do
Marquês do Pombal, quando da expulsão da Companhia de Jesus do Brasil.
Nesta última, capital do Espírito Santo, onde estava sepultado José de Anchieta, foi instalada a sede do governo.
O trabalho de educação do jesuíta, portanto, incomodava a Coroa
portuguesa. Praticamente eram os únicos professores dedicados unicamente
à instrução que o Brasil tinha na ocasião. Ensinando, indistinta e democraticamente, na mesma escola, sem precisão de determinação de cotas, tanto
os reinóis, filhos de colonos em especial, pois os mais ricos iam estudar
na metrópole, quanto os índios, estavam a levar, na verdade, à criação de
uma classe de gente instruída, sem falar da integração dos índios, embora
prejudicados pela escravização imposta pelos que tinham sangue branco,
tanto reinóis como os próprios bandeirantes, que, na verdade, eram fruto
da miscigenação. Que poderia levar à independência da colônia, num espaço
de tempo pequeno? Na verdade, como refere o próprio antropólogo citado
acima, muitos paulistas nem sequer falavam o português, como o bandeirante Domigos Jorge Velho, contratado também para dizimar o Quilombo
dos Palmares, comandado por Zumbi, no então território de Pernambuco.
E, se ele não falava português, não havia sido, com certeza, criado no “criatório” dos jesuítas, mas no regaço de uma índia, que, como tal, só lhe sabia
ensinar a língua nativa, o tupi. Pois, no “criatório”dos jesuítas, recolhiam-se
os indiozinhos abandonados pelas nativas, inocentemente emprenhadas
pelos portugueses, casados ou solteiros, acostumadas que eram ao sistema do “cunhadismo.” Ademais, com toda a certeza, no “criatório” dos jesuítas, diversamente do “criatório” para cavalos, como refere o mesmo autor,
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principalmente a esses “mamalucos” era ensinado, com toda dedicação e
humanismo que caracterizava o espírito missionário, o português, além do
tupi que aprendiam na sociedade de então, dominada pelos nativos, e quiçá
o latim, como preconizava o respeitado antropólogo. “Mamalucos ou mamelucos” era a designação que se dava aos sarracenos, que, mesclados aos
turcos, dominaram o Oriente Médio, tomando Constantinopla aos Cristãos,
em 1463, interrompendo o comércio com a Índia e provocando a busca de
um caminho para aquele continente para satisfazer a Europa com suas mercadorias. Por terem a mesma ascendência étnica mongólica, são parecidos
aos nossos indígenas.

Portanto, “mamelucos” eram aqueles tipos que, mantendo a cara de
seu povo, a raça de seu povo, voltavam para ele com outra alma. Era
assim que Montoya (jesuíta espanhol) chamava os paulistas, que só
falavam o tupi. Falavam a língua indígena, criados no regaço da índia,
mesmo sendo filho de brancos, e viviam como índios. Violentíssimos,
eles eram os castigadores da gente materna. E era uma gente que, nessa
angústia bandeirante, estava em busca de si mesma. Um gênero novo
de gente, que não era indígena e que não era europeia. Era um grupo
extremamente violento, que buscava os índios como mercadorias para
vender. Eles tratam de se organizar e chegam a se especializar nisso.
Domingos Jorge Velho era um bruto, que não falava o português. Para
conversar com ele, que tinha acabado de acabar com o quilombo de
Palmares, o bispo de Olinda teve que recorrer a um “língua” intérprete
(RIBEIRO, 1997, p. 17-18).

Assim, tanto o governo português quanto o espanhol, pela mesma
razão de oposição que representavam os jesuítas, nas colônias, trataram de
expulsá-los, ressalte-se, sobretudo na sua contrariedade à escravização do
nativo. As proibições de impressão de livros e todas as obras de cunho cultural na colônia foram, então, acentuadas. Nesta época, o governo português
proibiu o uso da língua indígena geral, o tupinambá ou tupi, que se falava
em toda a costa, o “nhenhengatu” — isto sim, um grande genocídio cultural
da língua do nativo da colônia. Semelhantemente a Pombal, pretendeu fazer
no Paraguai, recentemente, o conhecido ditador Stroessner com o guarani,
língua nativa daquela nação.
Isto só veio a ser reconhecido bem mais tarde, já independente o
Brasil, nos fins do Império e início da República, quando se contou o número de analfabetos que tinha a nação brasileira. Foram quase 200 anos sem
aqueles professores que ensinavam o filho do colono pobre, o do remediado
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e, se quisesse, o do abastado e até o do índio, em qualquer lugar, inclusive,
em salas de aula, debaixo da sombra das árvores.
Entre os muitos exemplos de consagração e entrega de vida dos jesuítas à causa da evangelização, de amor e respeito à cultura e crença dos
índios, cite-se o martírio de Roque Gonzalez e seus companheiros em defesa
da causa indígena na região missioneira do sul do Brasil, quando, por tratado
entre Portugal e Espanha, os guaranis deveriam desocupar suas terras do
lado do Brasil e transpor-se para a margem direita do rio Uruguai, para o
território espanhol. Opondo-se às determinações de ambas as Coroas, foram
massacrados pelas expedições de ambos os governos e de bandeirantes. O
episódio foi retratado no filme suíço “The Mission”, conhecido de todos. Tais
foram os acordos que redundaram nos Tratados de Santo Idelfonso, de 1749,
e de Madri, de 1750, entre as nações europeias.
Por eles, Portugal e Espanha punham relativo fim às lutas do Prata,
acertando as fronteiras coloniais em sua quase totalidade. Com a entrega
da colônia portuguesa do Sacramento, no atual Uruguai, situada defronte a
Buenos Aires, no rio da Prata, os espanhóis transfeririam as missões jesuíticas do território de S. Pedro do Rio Grande para o lado castelhano, no rio
Uruguai. Porém, mais uma vez, a corda arrebentou do lado mais fraco, dos
indígenas e dos jesuítas, seus defensores.
Também, merece ser citado o episódio de Cunhaú/RN, quando, em
1645, os padres brasileiros André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro,
juntamente com 28 companheiros leigos, morreram testemunhando a fé em
Cristo nos engenhos de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, então em
luta contra os Holandeses. São os promártires do Brasil.
De igual modo, os jesuítas Francisco Azevedo e 40 companheiros
foram mortos por piratas franceses, quando foram assaltados na viagem
para sua missão no Brasil, no século XVII.
Nessa luta do colonizador, que buscava escravizar o índio, a autoridade que se fazia de cego, a corda arrebentou do lado do jesuíta, mais fraco,
sobrando a pior parte para as populações indígenas catequizadas. Acabaram, por fim, os jesuítas por ser expulsos, tanto da colônia portuguesa, pelo
primeiro-ministro do Rei D. José II, Marquês do Pombal, em 1750, sendo
confiscados os seus bens, como também das terras espanholas. Seus bens
foram confiscados pelo governo português, entregando-se também suas
“reduções” aos donos de extensas terras, sobretudo no Maranhão.
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Quem ganhou com a expulsão dessa mão de obra especializada letrada do Brasil e das colônias espanholas, os jesuítas, foram muitos países da
Europa, que os absorveram, independentemente de credo religioso, como
a Rússia Czarista, por incrível que possa parecer, pelas mãos de Catarina, a
Grande, a despeito, inclusive, de professarem o cristianismo ortodoxo.
Ao contrário, quem muito perdeu foi o Brasil e as colônias espanholas,
que, repita-se, ficaram sem os seus experientes professores, conhecedores
centenários da cultura e da língua indígenas.
Consignou o professor Humberto Grande, diretor executivo da Fundação Nacional de Material Escolar, ao participar de Seminário promovido
pela Fundação Alemã para os Países em Vias de Desenvolvimento, em 1966,
quando sustentou seu ponto de vista em monografia denominada “Die Erwachssenenerziehung als Erziehung der Arbeiter”, quando dissertou, que
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[...] na história da cultura brasileira, como na história da cultura de
qualquer país latino-americano, podemos assinalar três fases de evolução: a primeira e a segunda fases são, respectivamente, de transplantação e assimilação da cultura europeia; a terceira fase é de criatividade.
Na América Latina, durante o período colonial, a história da educação registra em todos os países a influência das ordens religiosas que
neles atuavam. No Brasil, por exemplo, predominaram os jesuítas,
que, em 210 anos, educaram a população aqui existente, preocupados
principalmente em converter e instruir os índios. Por isso, foram eles
os primeiros educadores de adultos no País. As suas primeiras tentativas de ensino visavam mais aos adolescentes e aos adultos que às
crianças. Ao lado da instrução religiosa, os padres jesuítas ensinavam
aos índios as primeiras letras; aos filhos de colonos, as humanidades,
aprendendo, para os seus fins, a língua e os costumes dos silvícolas.
Ministravam, também, aos jovens e homens maduros os rudimentos
do ensino profissional, na prática de ofícios, como de ferreiro, pedreiro,
tecelão, carpinteiro e sapateiro.
Desde a expulsão dos jesuítas (l759) até a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, a educação colonial sofreu profunda crise. A
situação, porém, mudou com a chegada do príncipe regente D. João,
que fundou várias instituições culturais, dentro de um critério utilitarista e imediatista, determinadas pelas necessidades que a mudança
da Corte originava. Mas as escolas criadas ficaram circunscritas quase
que exclusivamente ao Rio de Janeiro e à Bahia.
Nessas condições, é evidente que devemos aos portugueses a nossa
língua e a nossa religião. E como bem acentuou Gilberto Freire: Nossa
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cultura já principia a afirmar-se e pelos seus começos pode-se adivinhar seu desenvolvimento substantivista e plural. Mas sua estrutura
é a tradição portuguesa e cristã. Por sua vez o Brasil é hoje a parte
mais viva e destacada do mundo que o português criou com elementos
principalmente europeus e cristãos, mas através de vasta miscigenação
e de larga interpenetração de culturas. Inclusive a interpenetração de
língua e de religião.
A fase de assimilação da cultura europeia desenvolve-se de 1822 a
1889 (Brasil-Império) e prolonga-se de 1889 até os nossos dias (Brasil-República), acentuando-se a influência da França, Inglaterra, Itália e
Espanha e também das culturas dos imigrantes poloneses, húngaros,
austríacos, japoneses, árabes e judeus (GRANDE, 1975).

Neste ponto, podemos destacar que, quando se fala nas fases de evolução da história da cultura brasileira ou de qualquer ex-colônia espanhola
na América, elas são sim fruto da miscigenação da cultura ameríndia aqui
preexistente com as culturas portuguesa e espanhola, originalmente, para
aqui transplantadas pelos colonos, autoridades e missionários. Assim, todos
elementos culturais de ambos os lados contribuíram para a formação de
uma nova cultura, no caso especificamente aqui tratado, da cultura brasileira. Esta, nos seus costumes, usos, na sua língua, principalmente, assimilou
elementos tanto da cultura europeia, mais especificamente de Portugal e da
Ibéria, quanto das populações nativas. Tanto que os costumes dos índios, seus
usos e língua foram utilizados pelos imigrantes, aqui chegados em menor
número. Primeiramente, tiveram de constituir famílias com os indígenas, as
primeiras e a maioria delas, à falta de mulheres brancas, segundo o direito
costumeiro local do “cunhadismo”, conforme bem descrito pelo citado autor
Darcy Ribeiro; seus filhos, adocicados e aclimatados com o sangue ameríndio,
aprendiam de suas mães a língua tupi, tupinambá ou gê, conforme a tribo,
seus usos e costumes. A princípio, os paulistas, conforme narra o referido
autor, falavam só o tupi, quando não recebiam os ensinamentos dos missionários, que lhes transmitia a língua portuguesa, melhor que o pai português,
dedicado a tantas tarefas. O mesmo se diga quanto à religião, se o jesuíta
não lograsse catequizá-lo, pois as mães das tribos se encarregavam de tantas
transmissões de usos, costumes, religião.
Ademais, a língua portuguesa se emprenhou de termos das línguas
nativas, especialmente do tupinambá. Só não foi maior a sua influência, e — aí
sim — podemos falar em verdadeiro genocídio cultural, quando foi imposta a
proibição do uso do tupinambá, ou língua geral, que se falava em toda a costa
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brasileira, utilizada pelos bandeirantes, mestiços mamalucos, criados por suas
mães indígenas, o “nhenhengatu” como acima referido, por ordem do senhor
Marquês do Pombal, até mesmo como segunda língua da colônia, a exemplo
do ocorrido na Nação guarani vizinha.
Atribua-se, pois, aos missionários, especialmente, além dos índios
e daqueles brasileiros miscigenados, a divulgação do tupinambá, sobretudo aos colonos reinóis, que elaboraram gramática, dicionário da língua
nativa, peças teatrais, escritos, como fizeram os primeiros jesuítas, José
de Anchieta, fundador do colégio de S. Paulo, que tiveram de aprender a
língua dos nativos para com eles se comunicar para transmitir-lhes a boa-nova de Cristo.
Nesse texto, o mesmo autor reconhece ao missionário jesuíta o seu
profícuo trabalho de 210 anos na educação da população brasileira, não só
de adultos, mas, sobretudo, de crianças, tanto indígenas quanto filhos de colonos. Ensinavam-lhes também profissões, necessárias ao desenvolvimento
de trabalho qualquer, como os referidos. Também ministravam humanidades,
o latim, as letras religiosas, cânticos, instrumentações, etc.

Ressalta o mesmo autor que, com a expulsão desses mestres especializados, que lecionavam tanto para o pobre como para o remediado, para
o rico, o português ou indígena, nem mesmo o advento da Corte portuguesa para o imenso Brasil conseguiu preencher aquele vazio na educação do
país, não conseguiu reparar o grande atraso educacional que ficou pesando
nas costas da nação. Tudo que as autoridades portuguesas conseguiram
recompor ficou adstrito ao Rio de Janeiro e à Bahia, com qualidade bastante
inferior ao que existia.

Embora o art. 179 da Constituição de 1824 dispusesse que “a instrução
primária é gratuita a todos os brasileiros”, “não havia, entretanto, condições
para dar validade a essa norma. Mostrou-se o Governo impossibilitado de realizar uma educação popular, porque lhe faltava tudo, recursos, pessoal docente,
interesse do povo etc.” (GRANDE, 1975, p. 2), justificando que “se mantinha a
mesma estrutura econômica e social da Colônia, fundamentada no trabalho
servil e na aristocracia rural.
Assim, a educação estava afastada das massas, e constituía um privilégio das classes dominantes” (GRANDE, 1975, p. 2).
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Porém, este quadro não ocorria no Brasil antes da expulsão dos jesuítas. Após quase 200 anos passados deste episódio, tamanho foi o golpe
sofrido no setor em a nova nação que
[...] os dados estatísticos sobre a educação do Império revelam que o
Brasil era um país muito atrasado na esfera da educação popular. Em
1889, para uma população de 14 milhões de habitantes estavam matriculados menos de 250 mil alunos. E segundo publicação do MEC, “em
1872, a população brasileira era de 10.112.061 almas, com 8.365.997
analfabetos (83%). Em 31 de dezembro de 1890, a população subia a
14.333.915 com 12.213.356 analfabetos (85%)” (GRANDE, 1975, p. 2).

Até hoje, mesmo com todos os recursos da moderna educação — aí
está o exemplo da Coreia do Sul, apesar das desigualdades de dimensões —,
o país se ressente das dificuldades em erradicar o analfabetismo, apesar de
inúmeras campanhas levadas a efeito para sanar esse menoscabo à cidadania.
Com efeito, não se cura um malefício histórico da noite para o dia, ainda mais
se sabendo que os recursos de pessoal docente não se obtêm facilmente, pari
passu com o aumento da população, haja vista, por exemplo, a falência do
Mobral e de outros movimentos empreendidos nesse setor.

Portanto, de tudo que se acentuou, pela abnegação do trabalho missionário que atuava conforme a mentalidade da época, trazendo a cultura
europeia para transmiti-la ao ameríndio com a finalidade da catequese, sobretudo, sem nenhum interesse por riqueza, mas com renúncia de tudo, da
própria vida, se preciso fosse, sobretudo do jesuíta, dedicado à educação, à
instrução, seja de índios, seja de reinóis e mamalucos, injusto é tachá-lo de
elemento servil ao capital e à ganância do conquistador e colonizador. Seu
ideal era maior; seu trabalho por tanto tempo na colônia, até a sua expulsão, demonstrou, na estatística da nova nação que surgiria, a falta que fez
sobretudo para o desenvolvimento econômico social do brasileiro. De um
modo ou de outro, nossos indígenas não iriam ficar imunes ao contato com
qualquer “civilizado” que aqui desembarcasse.
Não se justifica a mortandade sofrida pelas populações indígenas
no contato com os europeus, sobretudo. Não se justifica sobremodo a escravização que os reinóis quiseram impor aos nativos, que encontraram
nos missionários, sobretudo jesuítas, o seu principal defensor, mas à vista
dos olhares cegos das autoridades e da persistência dos colonos, ávidos por
riqueza, tudo aconteceu. A esses deve ser imputado tal erro.
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Entrementes, a Igreja Católica, sobretudo após o Concílio Vaticano
II, tem-se colocado em posição de pedir perdão aos povos sacrificados pelos
erros e excessos dos seus seguidores. Assim o foi nos erros da Inquisição,
sobretudo no episódio de Galileu Galilei, em acontecimentos que atingiam
os fiéis do redil cristão, como a heroína francesa Joana D’Arc, como no caso
do jesuíta italiano Giovani Dalla Brida e na própria condenação do Padre
Antonio Vieira, que somente não foi para a fogueira da Inquisição, com seu
companheiro retro citado, por favor del Rey, de quem fora diplomata, mas
acabou por ter de se explicar ao papa, pela sua posição contrária à escravização dos índios no Maranhão. A instituição era controlada sempre pelos
interesses do poder temporal, do governo, antes de tudo, que usava a Igreja
como seu instrumento.
Assim, o papa João Paulo II, em resumo, se pronunciou a respeito da
culpa histórica dos seus filhos:
A Igreja pede perdão pelas culpas dos seus filhos:
Queridos irmãos e irmãs,

1. “Sede bendito e louvado, Senhor, Deus dos nossos pais [...], pecamos,
prevaricamos afastando-nos de Vós. Em tudo temos procedido mal.
Não temos obedecido aos Vossos preceitos ...” (Dn 3, 26.29). Assim
oravam os hebreus depois do exílio (cf. também Jr 2,11-13), assumindo
as culpas cometidas pelos seus pais. A Igreja imita o exemplo deles e
pede perdão pelas culpas também históricas dos seus filhos. [...]

2. [...] Por isso, na Carta Apostólica Tertio millennio adveniente pedi que
no final deste segundo milênio, “a Igreja assuma com maior consciência
o peso do pecado dos seus filhos, recordando todas aquelas circunstâncias em que, no arco da história, eles se afastaram do espírito de cristo
e do seu Evangelho, oferecendo ao mundo, em vez do testemunho de
uma vida inspirada nos valores da fé, o espetáculo de modos de pensar
e agir que eram verdadeiras formas de antitestemunho e de escândalo”
(JOÃO PAULO II, papa, 1999)9.

Sem abdicar de sua missão suprema de levar a mensagem de Cristo a
todas as nações (AGNELO, 2012), a Igreja, entrementes, com a mentalidade
dos dias atuais, anuncia o evangelho hodiernamente respeitando sobretudo
as condições sociais e culturais dos homens, de suas crenças e religiões. Nesse
9

Disponível em: <http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1999/documents/
hf_jp-ii_aud_01091999_po.html>. Acesso em: 23 nov. 2012.
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sentido, o ex-presidente da CNBB, Cardeal Emérito de Salvador, D. Geraldo
Majella Agnelo, explica a atividade missionária da Igreja, sobretudo após o
Concílio Vaticano II:

Sendo a Igreja missionária por natureza, cabia ao Concílio Ecumênico
Vaticano II apresentar orientações sobre o assunto. Isso ele fez com o
decreto Ad Gentes, que se ocupa com a atividade missionária da Igreja
“chamada com mais instância a salvar e renovar toda criatura para
que tudo seja restaurado em Cristo, e nele os homens constituam
uma só família e um só povo de Deus”. Acrescenta o documento; “[...]
por toda parte difunda o reino de Cristo, que domina e contempla
os séculos, e prepare os caminhos para a sua chegada.” E ensina: “A
Igreja cumpre sua missão quando em ato pleno se faz presente a
todos os homens ou povos, a fim de levá-los à liberdade e à paz de
Cristo, pelo exemplo da vida, pela pregação, pelos sacramentos e
demais meios de graça”.
Sobre a natureza da missão, sublinha: “É uma só e a mesma, em toda
parte e em qualquer situação, apesar de exercida diversamente conforme as circunstâncias”. Justifica essa advertência: “Como Cristo, por
sua encarnação, se ligou às condições sociais e culturais dos homens,
assim deve a Igreja inserir-se em todas essas sociedades para que
a todas possa oferecer o mistério da salvação e da vida trazida por
Deus”.

Destaca a atuação do leigo ao afirmar: “Para atingir tudo isso, têm
máxima influência e merecem especial menção os leigos, isto é, os
cristãos que, incorporados a Cristo pelo batismo, vivem no século.
Imbuídos do Espírito de Cristo, devem eles animar as coisas temporais,
por dentro, como um fermento e organizá-las para que se conformem
cada vez mais a Cristo”.
[...]

Concluímos com este magnífico parágrafo: “A atividade missionária é
nada mais nada menos que a manifestação ou epifania do plano divino
e o seu cumprimento no mundo e em sua história” (AGNELO, 2012).

Tal era a consciência e o costume da sociedade escravagista da colônia, continuada no Império, transferido esse costume por sobre o trabalho
do negro africano, que, à falta daquela mão de obra, não pensava duas vezes
em lançar a ferros o nativo da terra.
Esta, portanto, a escravização do elemento indígena e o seu genocídio, também por outros fatores de doenças transmitidos pelos europeus,
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foram, a nosso ver, o maior desastre imposto ao ecossistema, à ecologia do
Brasil-Colônia, que continua até hoje, e que, na verdade, em nada contribuiu
para o enriquecimento ou acumulação capitalista da metrópole e, por outro
lado, só deixou danos à natureza e ao país descoberto: a mortandade dos
povos das florestas.

3 O ciclo do ouro

Na busca do índio para escravizá-lo, os bandeirantes acabaram por
encontrar o ouro e outros metais preciosos. Atingiu-se, portanto, o terceiro
ciclo econômico da exploração e depredação da natureza autóctone do solo
brasileiro, de que dá notícia Celso Furtado, em sua obra clássica retro citada.
Entrementes não se interrompeu a matança das populações indígenas, que
perdura até nossos dias, esta, como acentuamos, a pior degradação do meio
ambiente original do Brasil, embora a riqueza do ouro permitisse a introdução de maior número de mão de obra escrava da África para trabalhar
nas minas, com o que se complicou, ainda mais, o quadro de crescimento da
economia capitalista aqui desenvolvida.
Nos fins do século XVI, o bandeirante paulista Antônio Dias, seguindo
pelo interior, encontrou ouro, junto com outros bandeirantes, seguindo um
mapa, onde ora aparecia, ora desaparecia, entre as nuvens, uma misteriosa
montanha, mais tarde denominada Pico do Itacolomi, nas Minas Gerais. Ali,
fundou-se a Vila Rica, que veio a se tornar a capital da futura província das
Minas Gerais, após a vinda dos “emboabas” de Portugal, desembarcados na
então capital, S. Salvador, na Bahia de Todos os Santos. Atraídos pela notícia
da descoberta de ouro no interior, juntavam-se aos baianos interessados e
que, logicamente, lhes serviam de guia, adentravam até o rio S. Francisco,
subindo-o, e chegavam, através do seu afluente, o rio das Velhas, que desemboca perto da hoje cidade de Pirapora, até Sabará, nas cercanias de Curral
del Rei, hoje Belo Horizonte, daí, trasladando-se para Vila Rica, por terra.
Por fim, quando em maior número e com maiores recursos, acabaram por
tomar aos bandeirantes paulistas as ricas jazidas.
Esta veio a tornar-se a maior produtora de ouro do Brasil. Durante
quase duas centúrias, abastecia as burras do tesouro português com o precioso metal, num período econômico denominado “bulionismo”, que dava
grande importância e realce à acumulação dos metais preciosos nas finanças
públicas. A arrecadação se dava através da cobrança do imposto do “quinto
216

II Jornada de Direito Ambiental

do ouro”, ou seja, 20% de tudo que se extraísse, apropriado pelos agentes
do rei, nas casas do Conto, impondo-se a pena de morte a quem comerciasse
ouro que não fosse em barra, depois de fundido o pó e retirada a parte do rei.
Por volta de 1720, tomando a direção do hoje estado de Mato Grosso,
já adentrando o território oficial dos castelhanos, mas, nesta oportunidade,
já mais alargadas as fronteiras do Tratado de Tordesilhas, oficiosamente, ao
menos, por razões históricas ocorridas entre Portugal e Espanha e, principalmente, por obra desses paulistas devastadores dos sertões, o bandeirante
sorocabano, Pascoal Moreira Cabral, descido o rio Tietê, desembocou no
Paraná, passando pelas corredeiras do Salto de Arapungá ou Urubupongá
— transformado hoje nas hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira, entre SP
(Pereira Barreto e Castilho) e MS (altura de Três Lagoas e Selvíria). Penetrou em Mato Grosso pelos rios Pardo e seu afluente Nhanduí até as suas
nascentes; transpondo-as, através da Serra de Maracaju, para as nascentes
do Rio Miranda, afluente do rio Paraguai, subiu-o até a altura do rio Cuiabá,
acabando por chegar, com todos os seus batelões, a sua monção ao rio Coxipó.
Buscava prear índios coxiponeses, conhecidos por sua força para o trabalho,
habitantes daquele afluente do rio Cuiabá. Porém, nesse local, encontrou
ouro em abundância, aí se estabelecendo outra grande exploração de ouro
e da natureza. Tornou-se o lugar, nomeado Cuiabá, a segunda produtora
do precioso metal na colônia, só ficando atrás de Vila Rica — Minas Gerais.
Tal aconteceu justamente pela segunda metade do século XVIII, quando começa a minguar o ouro de Vila Rica, fato esse que, inclusive, desencadeou a
revolução contra a metrópole para a independência da colônia, conhecida
como “Inconfidência Mineira”, em 1789, havendo seu mártir, o Tiradentes,
sido enforcado em 21 de abril de 1792, no Largo da Lampadosa, no Rio de
Janeiro, e os demais sido deportados para a África.
E por isso mesmo, pelas razões lucrativas expostas, inclusive dispondo do forte apoio da Coroa, a devastação do meio ambiente continuou
assolando todos os territórios da colônia.
Ainda outras explorações e depredações ao meio ambiente ocorriam,
por toda a parte do território brasileiro, desta vez com o próprio e exclusivo
apoio e patrocínio do rei, portanto, de cunho oficial, em busca de diamantes,
que eram monopólio, ou melhor, monopsônio do soberano, que, para isso,
tinha um “contratador” para fazê-lo, atribuindo-se as mesmas penas a quem
violasse as regras de exclusividade de compra da pedra. Descobriram-se e
exploraram-se inúmeras regiões produtoras de diamante do Brasil, sendo
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a mais célebre conhecida como “quadrilátero diamantífero de Diamantina”,
em Minas Gerais. Nessa região só as pessoas autorizadas, inclusive escravos,
podiam ter acesso, havendo, inclusive, passaporte para adentrá-la, tudo
vigiado pelas guardas de sua majestade.
Igualmente devastadas pela atividade mineradora foram as regiões
conhecidas pela abundância da pedra, como as da Chapada Diamantina, na
Bahia, Paracatu, em Minas Gerais, e a zona do triângulo mineiro, no vale do
rio Paranaíba, onde se encontraram os maiores diamantes do Brasil, modernamente: “o Diamante Getúlio Vargas”, em Coromandel (cidade do triângulo
que evoca o nome da cidade de Coromandel, conhecida, na Índia, pelos seus
diamantes), e o “Diamante Estrela do Sul”, na antiga cidade de igual nome,
terra da lendária D. Beja, que, através de seu romance com o “contratador
de diamantes do rei”, garantiu aquela nesga de território à província de
Minas Gerais, apesar de ter sido desbravada pelos bandeirantes paulistas,
sobretudo por “Anhanguera” e seu filho, ambos Bartolomeu Bueno da Silva,
fundadores da província de Goiás, onde o “diabo velho” fez os índios goiás
mostrar-lhe as minas de ouro, botando fogo em uma panela de álcool, mas
ameaçando tocar fogo em todos os mananciais da região. Ali fundou Vila
Boa, antiga capital da província de Goiás.
Tais eventos começaram por inaugurar o terceiro ciclo econômico
da vida da colônia, o ciclo do ouro e demais metais preciosos, que, ainda
uma vez mais, vieram continuar a devastação do meio ambiente do Brasil,
com a poluição de extensos mananciais, devido à extração do ouro e de
outros metais preciosos e, posteriormente, também não preciosos. Aliás,
também continua até nossos dias, nessa área e em outras de minerais e
combustíveis fósseis e energéticos que interessam ao crescimento e à acumulação capitalista.
Calcula-se que o total de riquezas carreada pelo Brasil para a Europa, via Portugal, no período colonial, tenha atingido a 1.400 toneladas
de ouro e três milhões de quilates de diamantes, consoante o historiador
e homem público brasileiro Pandiá Calógeras (1938:60-1)10. Portugal e
Espanha contentaram-se de tal forma com o entesouramento desses metais, considerando a doutrina econômica da época, do bulionismo, que se
desinteressaram da efetiva produção econômica, da geração, como fazia o
engenho de cana-de-açúcar. Assim, os lusos, como dispunham de poder de
10

Ribeiro, Darcy, op. cit., p. 336.
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compra de produtos manufaturados que lhes oferecia, sobretudo a Inglaterra, acomodados, assinaram com aquela nação, sua sócia no cenário internacional, o Tratado de Methuen, pelo qual a nação lusa se especializaria
na produção de vinho e de azeite e compraria da parceira bretã os produtos manufaturados de que precisava. Deixou, portanto, de desenvolver-se
industrialmente, gastando os lucros acumulados na fase mercantilista, do
comércio com as Índias, na época do Mercantilismo, e também o seu ouro
acumulado em suas burras.
Imagine-se a quantidade de terra, areia e cascalhos que teve de ser
removida para tornar factíveis tais extrações. Primeiramente, a camada florestal que teve de ser removida; posteriormente, as escavações realizadas,
cada vez mais profundas.
Se o ouro era de aluvião, misturado às areias e ao cascalho do leito
dos rios (ouro de medra) e das suas margens (ouro de tabuleiro), havia de
lavrar e batear as areias para catar as pepitas. Qual não foi a poluição da natureza ensejada desde então, nos leitos dos riachos, que depois desaguavam
em ribeirões e rios maiores? Mais adiante se explorava o ouro das serranias,
que exigia canalização de água, para a posterior lavagem e o desmonte da
piçarra e, frequentemente, a trituração das pedras em que se engastava o
ouro. Por fim, extrai-se o ouro de minas, cujos filões tinham de ser seguidos
terra adentro, exigindo mais trabalho e técnicas mais aprimoradas, já naquela
época, o que não tem deixado de evoluir, com o advento da mecanização, até
hoje (RIBEIRO, 2006, p. 337).
Quanto desastre ambiental suportou o nosso território, que vem desde há cinco séculos e continua nos dias de hoje, só nessa área de extração
e exploração mineral de metais nobres, como o ouro, a prata, o diamante e
as pedras preciosas!
Terra virgem e nunca explorada, era de se imaginar a quantidade do
metal que se espalhava por toda essa terra, em especial aquelas de serranias.

Inicialmente, era enorme a quantidade de ouro que se encontrava à flor
da terra para ser simplesmente catado com bateias. Essa facilidade de
exploração conduziu ao pronto esgotamento dos aluviões, obrigando
os arraiais de mineradores a deslocar-se para outras áreas. Alguns
dos primeiros núcleos de exploração eram tão ricos que as rancharias
assentavam sobre o próprio terreno aurífero, tendo de ser derrubadas
mais tarde para prosseguir na lavagem do cascalho (RIBEIRO, 2006,
p. 339).
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Daí que os mananciais de Vila Rica, Cuiabá e Vila Boa, entre centenas,
inicialmente, mas hoje, milhares de outros, situados em vilas e cidades que
assim nasceram de garimpo, foram, de logo, contaminados, gerando as águas
toda sorte de doenças para aquela gente que afluía de todos os recantos,
causando dano à natureza, aos índios da floresta e aos próprios homens
que exploravam a atividade. Essa situação se constatou e ainda se constata
hoje, quando há maior pesquisa e assistência médica no interior do Brasil.
Quantos males essas contaminações causaram, afetando gerações e mais
gerações de brasileiros, de estrangeiros que se misturaram aos da terra e
de nativos, sobretudo, que passaram a habitar uma selva contaminada pelos excessos de agressões aos rios, aos lençóis freáticos, ao solo e subsolo
naturais e originais do Brasil!
Quanta poluição ambiental e dejetos pela mineração do ouro no Arraial da Forquilha (Cuiabá) correram para o Pantanal, durante séculos, através do rio Cuiabá e outros (“rio Coxipó do ouro”, até hoje assim chamado)!
Basta ver as explorações a céu aberto, em Poconé, também em Mato Grosso,
para se ter ideia de quanto era e é afetado o meio ambiente pela mineração
do precioso metal, com crateras parecidas com o solo lunar.
Mais recentemente, assistindo-se a um documentário do almirante
francês Jacques Cousteau — aqueles que não puderam ver de perto o garimpo
de Serra Pelada, como o autor deste artigo, que lá esteve fazendo inspeção,
ainda quando a Vale do Rio Doce era titular da pesquisa e lavra do lugar,
jurisdicionando em Marabá/Pa —, pode-se ter noção do dano excessivo
causado ao meio ambiente naquele lugar, no lençol freático da região.
Só para falar nos maiores garimpos de ouro conhecidos, citamos também o de Cumaru, próximo a Itaituba, no rio Tapajós, no cruzamento das
estradas Transamazônica e Cuiabá-Santarém; os famosos garimpos fluviais
do rio Madeira, ou “das Madeiras” (em face da quantidade de toras de árvores que são arrastadas pelas águas de seus afluentes e formadores, vindos
da Bolívia), em Rondônia, praticados com escafandros, e em outros rios da
Amazônia, com jatos de água nos barrancos, etc.
Roraima tem sido tradicionalmente objeto de exploração de ouro e
diamante, especialmente nas reservas indígenas Yanomami e Macuxi-Waipixana, redundando tudo em dano ao meio ambiente e às populações locais,
especialmente as indígenas.
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Para se ter noção do problema, basta dizer que a mina que tem a
maior quantidade de ouro prospectada do Brasil fica em Paracatu/MG, cuja
lavra, hoje, pertence a empresa de capital sul-africano-canadense. Em Minas
Gerais, Nova Lima, fica também a mina de Morro Velho, subterrânea, a mais
extensa do Brasil.
Também como exemplo de exploração de minério de ouro, além de
uma série de outros, citamos a famosa mineração da Serra de Carajás, no
Pará, pela Cia. Vale do Rio Doce.

Essas são exemplos de mineração racional, exploradas industrialmente, com menos danos à natureza, cujos grandes lucros são apropriados
pelas empresas que detêm a sua lavra, com benefício reduzido para a sociedade brasileira, mais na manutenção de empregos e menos no pagamento
de impostos.

“O afluxo de tanta gente para as áreas de mineração e a sofreguidão
com que todos se dedicavam à cata de ouro geraram graves problemas sociais, fome e conflitos” (RIBEIRO, 2006, p. 337), pois o ouro não comprava
tudo. Podia-se morrer de fome com as mãos cheias de ouro. Aqui ocorria,
inclusive, uma contradição: com toda a poluição provocada ao meio ambiente,
quem se beneficiava do capital acumulado não era o garimpeiro, mas aquele
que se apropriava, em última instância, do metal ou da pedra extraídos,
naquela época, geralmente a Coroa portuguesa e outros que o contrabandeavam, restando para o Estado o quinto do ouro, na forma de imposto, e o
monopólio do diamante. O garimpeiro viria a morrer de fome, de doença. É
o que ainda ocorre hoje, o mais das vezes, nas zonas garimpeiras.

Ainda mais se tornavam conflituosas as zonas de garimpo, como no
caso histórico das Minas Gerais, quando uma grande massa de reinóis imigrou para o Brasil, justamente na segunda metade do século XVII, cerca de
1/3 da população de Portugal, próximo de 500 mil habitantes, em busca das
riquezas descobertas, acabando por tomar as minas dos bandeirantes paulistas que as tinham descoberto. Foi a chamada historicamente “Guerra dos
Emboabas”, cuja paz só foi restabelecida com o envio do emissário do rei, o
Visconde de Barbacena, quando foi chancelada a ocupação e a propriedade
das minas pelos portugueses, em detrimento dos bandeirantes paulistas
brasileiros.
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Hoje, além dos metais preciosos, ouro e diamante em especial, explora-se, em solo brasileiro, toda sorte de metais, desde o ferro, até minerais
radioativos, como o urânio, aumentando-se enormemente o grau de poluição
e dano ao meio ambiente, não só em terra, como também no mar, especialmente com a extração do petróleo offshore, na plataforma submarina, com
perspectivas de grandes desastres ecológicos, como já ocorreram em outras
áreas do globo, no golfo do México, em águas americanas, e no mar do Norte,
v.g., e na bacia de Campos, no litoral fluminense, pela multinacional Chevron,
que serão tratados em artigos futuros.

4 Contabilidade: danos ao meio ambiente versus
acumulação capitalista

Para efeitos didáticos, devemos, antes de passar à análise de outros
períodos da formação econômica do Brasil, contabilizar para quem ficaram
os danos ao meio ambiente, à ecologia, sobretudo em termos humanos, e os
ganhos do capital, especialmente na fase colonial, anteriormente à aquisição
da autonomia política do Brasil.
O ciclo do pau-brasil, a par de também produzir danos ao meio ambiente, em especial à Mata Atlântica, não constituiu propriamente um ciclo
econômico de monta, a ponto de gerar riquezas de valor, tanto para os portugueses, quando para os estrangeiros, geralmente franceses, que o exploravam. Nessa época, sobretudo no período anterior ao estabelecimento das
capitanias hereditárias, a mão de obra indígena necessária ao abastecimento
dos navios era angariada à base do “cunhadismo” (RIBEIRO, 2006, p. 72), da
recepção do explorador pela tribo indígena que o adotava no seu “temericó”
(RIBEIRO, 2006, p. 72), com a índia que, então, tinha a obrigação de ajudar
o alienígena, gratuitamente.

Entrementes, o próximo ciclo econômico, o da produção de açúcar, na
colônia açucareira, desenvolveu-se rapidamente, tendo alcançado, ao terminar o século XVI, provavelmente mais que dois milhões de arrobas, sobretudo
nas capitanias que tiveram êxito no ramo, especialmente Pernambuco, de
Duarte Coelho, no Nordeste. Tal quantia havia sido “vinte vezes maior que a
quota de produção que o governo português havia estabelecido, um século
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antes para as ilhas do Atlântico. A expansão foi particularmente intensa no
último quartel do século, durante o qual decuplicou (FURTADO, 1963, p. 53)11.

Uma das consequências principais da entrada da produção portuguesa no mercado fora a ruptura do monopólio que mantinham os
venezianos, do acesso às fontes de produção. Desde cedo a produção
portuguesa passa a ser encaminhada em proporção considerável para
Flandres. Quando, em 1496, o governo português, sob a pressão de
baixa de preços, decidiu restringir a produção, a terça parte desta já
se encaminhava para os portos flamengos.

A partir da metade do século XVI, a produção portuguesa de açúcar
passa a ser mais e mais uma empresa em comum com os flamengos,
inicialmente representados pelos interesses de Antuérpia e em seguida
pelos de Amsterdã. Os lusitanos se encarregavam da etapa produtiva,
os flamengos recolhiam o produto bruto em Lisboa, refinavam-no e
faziam a distribuição por toda a Europa, particularmente o Báltico, a
França e a Inglaterra.

A contribuição dos flamengos — particularmente dos holandeses —
para a grande expansão do mercado do açúcar na segunda metade do
século XVI constitui um fator fundamental do êxito da colonização do
Brasil (FURTADO, 1963, p. 13-14).

Com tanto capital investido na comercialização do açúcar e com grandes interesses na sua expansão, com fortes indícios de que haviam também
participado da instalação dos engenhos no Brasil e introdução da mão de
obra escrava africana, segundo o mesmo economista brasileiro citado, qual
não poderia ser a reação dos batavos a partir do momento em que a produção
açucareira de Portugal, do Brasil e das demais colônias lusitanas de África
e Ásia passou para as mãos da Coroa espanhola de Felipe II, contra o qual
tiveram de promover ingente guerra para o controle da comercialização e da
produção do açúcar. Daí a razão para ocupação dos engenhos de Pernambuco
por mais de um quarto de século, de l625 a l654, afora a tentativa realizada
na Bahia em período anterior.
Esteve, portanto, o Brasil, como Portugal, com todas as suas colônias
outras, sob as ordens da Espanha, de 1580 a 1640.
11

As cifras relativas à produção de açúcar na época colônia, que aparecem em obras de cronistas,
visitantes, informes oficiais portugueses e holandeses, bem como em trabalhos de estudiosos da
matéria, nacionais e estrangeiros, foram cuidadosamente escrutinadas por Roberto Simonsen.
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Anteriormente à trégua de 1609, os holandeses abriram grandes brechas no império português das índias orientais, ao mesmo tempo que
continuavam a recolher o açúcar em Lisboa usando vários subterfúgios,
principalmente a conivência dos próprios portugueses, que viam nos
flamengos o inimigo do espanhol ocupantes do seu país (FURTADO,
1963, p. 22).

Razão por que, na verdade, em 1654, já passado o domínio espanhol, os portugueses não tiveram interesse na expulsão dos holandeses, que
ocorreu por obra e graça dos brasileiros, simplesmente. Entretanto, é de se
relevar que, também os holandeses, durante essa ocupação de quarto de
século, aprenderam toda a técnica para a produção açucareira e mudaram
seus engenhos para produção nas suas colônias no Caribe, como também
o faziam os franceses, notadamente no Haiti, transformada em um grande
empreendimento açucareiro. Isto fez declinar enormemente a importância
da produção e o poder concorrencial dos engenhos brasileiros, sobretudo
tendo em vista a parte de comercialização realizada pelos flamengos.
Portanto, podemos dizer que a acumulação capitalista na fase do
açúcar foi grandemente favorável aos flamengos e holandeses mais que aos
portugueses, propriamente dito.
É de se acentuar, por outro lado, nesse período, a escravização da mão
de obra indígena, incentivada pelo próprio governo colonial, que, “entre os
privilégios dos donatários, incluía o da escravidão dos índios em número ilimitado e a autorização de exportar para Portugal, anualmente, certo número
de escravos indígenas [...]” (FURTADO, 1963, p. 51). Este foi o grande dano,
o maior de todos, o genocídio dos seres humanos, dos índios, dos donos da
terra, dos habitantes nativos das florestas e sua escravização, pura e simples,
da extirpação da sua cultura e costumes, como já referido anteriormente.
Por outro lado, também crescia a produção mineral no centro-sul, que
passou a interessar mais à metrópole, sobretudo na época do predomínio
das ideias econômicas do bulionismo, acentuando-se o declínio do ciclo do
açúcar, sobretudo decorrente da dominação espanhola, que foi até 1640.
Na fase colonial, logicamente a riqueza e a acumulação capitalista
eram dirigidas sobretudo à metrópole, sendo exclusividade da Coroa a obtenção dos diamantes, os impostos vindos da cobrança do quinto do ouro
e a remessa do restante para Portugal e outros países, em grande parte
contrabandeada.
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Pela quantidade calculada de ouro e diamantes suso referida, aqui
produzida, pode-se ter ideia do valor apropriado nesses tempos, seja pela
Coroa, seja por comerciantes ou por contrabandistas, que, já naquela época,
utilizavam-se de instrumentos conhecidos para enganar a pouca fiscalização existente, como os “santos de pau oco”, que eram enchidos dos metais
preciosos para ganhar o exterior, sobretudo a metrópole.
Entrementes, sabe-se, pelo desenrolar da história, que a grande maioria do ouro e de outras riquezas saídas do Brasil acabaram na Inglaterra e
em outros países europeus. Sobretudo em virtude do Tratado de Methuen,
assinado por Portugal com a Inglaterra, sua principal parceira comercial de
então, em 1703. Na ocasião, esse acordo
[...] desempenhou papel básico no curso tomado pelos acontecimentos.
Ele significou para Portugal renunciar a todo desenvolvimento manufatureiro e implicou transferir para a Inglaterra o impulso dinâmico
criado pela produção aurífera no Brasil. Graças a esse acordo, entretanto, Portugal, conservou uma sólida posição política numa etapa que
resultou ser fundamental para a consolidação definitiva do território de
sua colônia americana. O mesmo agente inglês que negociou o acordo
comercial de 1703 (John Methuen) também tratou das condições da
entrada de Portugal na guerra que lhe valeria uma sólida posição na
conferência de Utrech. Aí conseguiu o governo lusitano que a França
renunciasse a quaisquer reclamações sobre a foz do Amazonas e a
quaisquer direitos de navegação nesse rio. Igualmente nessa conferência, Portugal conseguiu da Espanha o reconhecimento de seus direitos
sobre a colônia do Sacramento. Ambos os acordos receberam a garantia
direta da Inglaterra e vieram a constituir fundamentos da estabilidade
territorial da América portuguesa.

Observada de uma perspectiva ampla, a economia luso-brasileira do
século XVIII se configura como uma articulação — e articulação fundamental — do sistema econômico em mais rápida expansão na época,
ou seja, a economia inglesa. O ciclo do ouro constitui um sistema mais
ou menos integrado, dentro do qual coube a Portugal a posição secundária de simples entreposto. Ao Brasil o ouro permitiu financiar uma
grande expansão demográfica, que trouxe alterações fundamentais à
estrutura de sua população, na qual os escravos passaram a constituir
minoria e o elemento de origem europeia, maioria. Para a Inglaterra o
ciclo do ouro brasileiro trouxe um forte estímulo ao desenvolvimento
manufatureiro, uma grande flexibilidade à sua capacidade para importar, e permitiu uma concentração de reservas que fizeram o sistema
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bancário inglês o principal centro financeiro da Europa. A Portugal,
entretanto, a economia do ouro proporcionou apenas uma aparência
de riqueza, repetindo o pequeno reino a experiência da Espanha no
século anterior (FURTADO, 1963, p. 42-44).

Se a ganância de Felipe II em apropriar-se da Coroa portuguesa, em
l580, sucedendo ao rei D. Sebastião e ao seu tio, o já provecto cardeal de Lisboa, redundando na submissão de Portugal e de todas as suas colônias ao rei
de Espanha, gerou toda uma sorte de guerras, inclusive com os holandeses,
motivando, como visto, a invasão dos engenhos de açúcar de Pernambuco e,
ao fim, a derrocada da produção açucareira, a partir da segunda metade do
século XVIII, por outro lado, este domínio de 60 anos, que iria durar até 1640,
gerou, para a colônia, dividendos políticos de acumulação capitalista, com a
ampliação do seu território inicial demarcado pelo Tratado das Tordesilhas.
Como o sol não se punha no reino de Felipe II, os bandeirantes paulistas, agora também considerados espanhóis, puderam adentrar o território
original da colônia portuguesa, estabelecendo incursões no antigo território
espanhol, onde iam prear índios e onde descobriram ouro, alargando as fronteiras portuguesas até os acidentes geográficos dos rios Paraguai e Guaporé,
no oeste da colônia. Razão pela qual foi criada a província de Mato Grosso,
destacada da província de S. Paulo, após a descoberta de ouro no Arraial da
Forquilha, Cuiabá.
Já após a retomada da sua autonomia da Espanha, em 1640, Portugal,
à vista da descoberta de ouro em Mato Grosso, em 1720, enviou seu primeiro
governador, Rolim de Moura, que, à frente de um grupo avantajado de negros, viajou até Cuiabá e ainda avançou 30 léguas para oeste, estabelecendo
a primeira capital da nova província em Vila Bela da Santíssima Trindade, às
margens do rio Guaporé. De lá partiram os construtores do Forte Príncipe
da Beira, que demarcaram a posse de Portugal na fronteira oeste com a Bolívia, em 1776, já agora sob as ordens do quarto governador de Mato Grosso,
capitão-general Luís de Albuquerque de Melo Pereira Cáceres, que, outrossim, mandara erigir o Forte Coimbra, no rio Paraguai, em 1775, próximo à
cidade de Albuquerque, que fundara, às margens da confluência daquele rio
com o rio Cuiabá, refundada mais tarde com o nome de Corumbá.
No Tratado de Madrid, celebrado em 13 de janeiro de 1750, sob
o princípio básico do uti possidetis12, com a presteza diplomática do luso12

“Uti possidetis”, princípio básico de direito que estabelece: “como possuís, continuai possuindo”.
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-brasileiro Alexandre de Gusmão, os castelhanos reconheceram a posse dos
portugueses naquela fronteira oeste, passando pelos vales dos rios Paraguai,
Jauru e Guaporé, descendo, rumo ao Amazonas, pelos vales dos rios Mamoré, Beni, Abunã e Madeira, no que resultou o traçado da atual fronteira do
Brasil com a Bolívia, com pequenas retificações após a compra do Acre no
Tratado de Petrópolis.
Aliás, as pedras, que Portugal já enviara desde 1754, depositadas na
confluência do rio Jauru com o Paraguai, por obra do referido tratado, estão
hoje instaladas em modesto monumento em frente à Catedral de S. Luís de
Cáceres/MT, cujo texto vai cravado em latim, naquelas lápides de mármore.
Ali, a guarnição local do Exército nacional tem o título de “Sentinelas do
Marco do Jauru”.
Também para o traçado daquela fronteira noroeste do Brasil, foi primordial a existência do marco português existente no núcleo do povoado
de S. Francisco Xavier de Tabatinga, localizado na margem esquerda do rio
Solimões, pouco acima da desembocadura do rio Javari, que
[...] remonta a um simples Registro, erguido a partir de 1766 por determinação do governador e capitão-general do Estado do Grão-Pará
e Maranhão, Fernão da Costa de Ataíde Teive Sousa Coutinho (17631772), destinado à inspeção das canoas que se dirigiam à povoação
espanhola de San Pablo de Loreto, no Peru. Para guarnição desse Registro para aí foi deslocado um destacamento militar do Rio Javari,
constituindo-se um posto de guarda de fronteira13,

onde foi erguido um forte que tomou o nome da povoação. Portanto, só ficou
de fora, na época da colonização, o atual estado do Acre, que, pelo Tratado
de Petrópolis, de 1903, com a vizinha República da Bolívia, veio a integrar
definitivamente a Federação brasileira, ampliando-se, portanto, ainda mais
um pouco aquela fronteira.
Para consolidar essa fronteira descrita pelo Tratado de Madrid de
1750, ainda neste século, após a compra do Acre, o Brasil tratou de construir
a linha férrea Madeira-Mamoré, para escoamento da produção da borracha
boliviana. Esta obra, aliás, estava prevista também no Tratado de Petrópolis,
ligando os portos estratégicos de Guayará-Merin/BO, Guajará-Mirim/MT –
BR e Santo Antônio do Porto Velho/AM, no entrocamento dos rios Mamoré13

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Forte_de_S%C3%A3o_Francisco_Xavier_de_Tabatinga>. Acesso em: 23 nov. 2012.
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-Madeira ou “das Madeiras”, originário de todos os caudais descendentes da
Amazônia boliviana e brasileira dos rios Guaporé, Mamoré, Beni, Madre de
Diós e Abunã. Iniciada em 1907, foi concluída em 1912, numa extensão de
366 km (CARTILHA, 2012).
Ainda para garantir a acumulação político-capitalista daquela fronteira, o presidente Getúlio Vargas, em 1941, entre outros, criou o território
do Guaporé, ex-território de Rondônia, atual estado de Rondônia, composto
da maior parte do território do estado de Mato Grosso e de uma pequena
parcela do Amazonas, especialmente o Porto Velho, no rio Madeira14.
Como suso referido, para conseguir ver-se livre da Espanha, ao recuperar a independência em 1640, bem como para chegar a um acordo com
os holandeses, Portugal teve de ceder privilégios aos comerciantes ingleses,
para manter sua soberania e continuar como potência colonial, especialmente sem perder grande parte da grande colônia americana, o Brasil. Assim
foram os acordos econômicos concluídos com a Inglaterra após espancar o
jugo espanhol, assinados em 1642, 54 e 61. No dizer de Alan K. Manchester
(1933, p. 9), “Portugal became virtually England’s commercial vassal”. Por
esses tratados, “Portugal fazia concessões econômicas e a Inglaterra pagava com promessas ou garantias políticas” (FURTADO, 1963, p. 41). Toda
essa situação desembocou no Tratado de Methuen, de 1703, acima referido:
Portugal importava todo produto manufaturado da Inglaterra para si e suas
colônias, com tarifas reduzidas, e a Inglaterra dava preferência à importação
dos vinhos portugueses. Isto durou até o seu tratado com a França, de 1786,
pelo qual pôs fim ao privilégio aduaneiro da era mercantilista com Portugal,
pois, então,
[...] a Inglaterra já havia entrado em plena revolução industrial e as
necessidades de mercados cada vez mais amplos para as indústrias
em processo de rápida mecanização impunham nesse país o abandono
progressivo dos princípios protecionistas (FURTADO, 1963, p. 44).

Afloravam os novos ideais liberais capitalistas. Ademais, a mineração
do ouro no Brasil minguava nos fins do século XVIII, minguando, outrossim,
14

Como cidade, destaca-se a seguinte curiosidade na capital do atual estado de Rondônia. O Hotel
Vila Rica, situado na Av. Carlos Gomes, 1616, Centro, onde foi realizada a II Jornada de Direito
Ambiental da Esmaf da 1ª Região, situava-se na parte do território pertencente ao estado de Mato
Grosso, enquanto o porto da cidade de Santo Antônio do Porto Velho integrava o estado do Amazonas.
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o mercado da economia luso-brasileira, “e já não se justificava manter um
privilégio que constituía um empecilho à ampla penetração no principal
mercado da Europa continental que era a França” (FURTADO, 1963, p. 45).
Por fim,

[...] a forma peculiar como se processou a independência da América
portuguesa teve consequências fundamentais no seu subsequente
desenvolvimento. Transferindo-se o governo português para o Brasil
sob a proteção inglesa e operando-se a independência sem descontinuidade na chefia do governo, os privilégios econômicos de que se
beneficiava a Inglaterra em Portugal se transferiram automaticamente
para o Brasil independente (FURTADO, 1963, p. 45).

Por isso que o “governo brasileiro, pelo tratado de 1827, reconheceu
à Inglaterra a situação de potência privilegiada, autolimitando sua própria
soberania no campo econômico, para conseguir o seu reconhecimento à
nossa independência” (FURTADO, 1963, p. 46-47).
Vê-se, portanto, por esse quadro, que, de uma forma ou de outra, Portugal foi um mero entreposto das riquezas que iam para a metrópole, sendo
a Inglaterra quem verdadeiramente se apropriou da acumulação capitalista
operada na colônia, sobre nosso ouro, entre outras riquezas.

O grande dano à ecologia, novamente, como ressaltado anteriormente, ficou por conta da secular degradação do meio ambiente da colônia, que,
inclusive, teve de subsistir à custa da mão de obra escrava, desta vez, com a
introdução do africano, em substituição àquela do nativo.

Nesse intermezzo, resta trazer a lume as advertências do jesuíta Padre
Antonio Vieira, de que Portugal deveria cessar a perseguição aos judeus,
pagando-lhes os capitais emprestados para a construção de navios e outras
empresas, e não simplesmente mandando-os para a fogueira da inquisição.
Assim, estariam expulsando os judeus, que, com suas riquezas, comerciantes
e banqueiros que eram, inclusive de ouro, iriam financiar os empreendimentos flamengos, ingleses, franceses e de demais países reformados. Era
chamado de pai-açu — grande pai, em tupi — pelos índios, que defendia,
como jesuíta, da escravidão. Pregava, também, a abolição da distinção entre
cristãos-novos (judeus convertidos) e cristãos-velhos (católicos tradicionais)
e a abolição da escravatura, inclusive do africano. Criticou severamente os
sacerdotes da sua época e a própria inquisição, à qual foi então submetido.
229

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Porém, por não acatar as advertências de Vieira, Portugal acabou por
perder a concorrência dos capitais dos judeus, que emigraram para terras
mais favoráveis ao exercício e à liberdade de profissão de sua religião, sobretudo, como vimos, Flandres, Inglaterra, França e estados germânicos.

5 Conclusão

De tudo que foi visto, verificou-se que o maior dano havido ficou
para a natureza, o meio ambiente do Brasil-Colônia, em especial verificado
sobre o mais precioso bem natural, que eram e são os povos autóctones,
habitantes das florestas nativas, cuja dizimação havida é incontestável, com
os dados apresentados.
A acumulação capitalista das riquezas minerais e vegetais produzidas na colônia, em sua quase totalidade, foi apropriada por outros países
europeus, especialmente Inglaterra, Flandres, Holanda, entre outros, como
retro explicado, via metrópole, Portugal e, em parte, Espanha, que, em pouco
tempo, passado o período bulionista, haviam-se empobrecido.
Portugal pagou alto preço à Inglaterra para conservar, durante algum tempo, seu império colonial, sobretudo na África, até o século XX. Foi
obrigado a desfazer-se do Brasil, que mais interessava àqueIe país, para garantia dos seus créditos e acordos comerciais com Portugal, como referido,
na passagem sua para a fase de autonomia política.
O Brasil, por isso mesmo, foi obrigado a assumir o encargo de Portugal com a Inglaterra para ter reconhecida sua independência pelos bretões.
Entrementes, apesar dos pesares, herdou da fase colonial os dividendos da acumulação político-capitalista representada pelos territórios
advindos dos tratados retro especificados, sobretudo o de Madrid, de 1750,
com a Espanha, que mais que duplicou suas fronteiras com as ex-colônias
espanholas da América do Sul.
Por fim, resta-nos, em trabalhos a serem produzidos no futuro, continuar o tema, da fase pós-independência, até os dias de hoje.
Em especial, podemos continuar, didaticamente, a seguir a ordem dos
ciclos econômicos traçados por Celso Furtado na obra citada diretiva deste
trabalho (FURTADO, 1963), qual seja, o ciclo do café.
Ante a imensa diversidade da exploração do meio ambiente, nas suas
mais variadas formas de riqueza, em nosso país, desde a independência,
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até hoje, e a acumulação capitalista mais sofisticada, em nível globalizante,
muitos serão os caminhos a seguir e os autores a serem consultados.
Sobreleva, só para citar uma exploração do meio ambiente atual,
mais agressiva, aquela dos combustíveis, da energia, entre elas a do petróleo,
em face das imensas riquezas de jazimentos offshore descobertos no Brasil.
Entretanto, merece também relevância citar, hodiernamente, a degradação
da ecologia, mesmo para obtenção de energia renovável com recursos naturais, especificamente a água, para geração de energia hidráulica, como tem
ocorrido no Brasil, nos últimos anos, pela abundância de meios existentes,
hoje, mais restritos à área amazônica, onde, no momento, se desenvolvem
construções de várias hidrelétricas de grande porte, para atender à demanda
do consumo.
Só para citar uma última palavra sobre a importância do meio ambiente e de seus recursos para a vida humana, queremos nos referir a um
produto, a uma madeira — poderíamos citar até duas, incluindo o famoso
jacarandá-da-baía, madeira de lei usada então para o mobiliário mais nobre
da época, em catedrais, palácios, etc., exportada para todo o mundo, sendo
consagrada a expressão já referida “roxo-jacarandá” —, queremos nos referir,
preferencialmente, ao pau-brasil, que deu nome a nossa terra. Explorado
desde os primórdios da descoberta da Terra de Santa Cruz, passou a indicar
o rincão, as matas de onde provinha aquela madeira, usada primordialmente
na época para tintura. Como vimos, todas as gentes da Europa vinham buscá-lo aos magotes, na Mata Atlântica, ao largo da costa, até que quase esgotou,
pela imensa procura e facilidade de extração, inclusive, contando com a mão
de obra gratuita do generoso indígena para cortá-lo e encher os navios dos
estrangeiros e portugueses. Sobretudo os franceses especializaram-se no
conhecimento das qualidades daquela madeira.
Assim é que músicos e artesãos de instrumentos musicais, especialmente archetários ou archeteiros, especialistas em fabricar arcos para
instrumentos de corda, sobretudo violinos e violoncelos, passaram a notar
a extrema maleabilidade daquela madeira para aquele mister. Com efeito,
notavam que, com arcos criados daquela madeira, os instrumentos produziam sons divinos, o que se pode comprovar com os testemunhos e ouvidos
dos entendidos em música. De fato, em programa levado ao ar pelo canal
Globo Sat, canal 502 Net-TV, no mês de outubro de 2012, nós, que não somos experts em música, pudemos sentir a excelência dos sons produzidos
por arcos fabricados com tais madeiras. O mesmo se aplica aos violinos
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estradivários, produzidos segundo procedimentos, técnicas e com madeiras
especiais, pelo italiano Stradivarius (séculos XVII-XVIII). Assim, já no século
XVII, os artesãos archeteiros dão notícia de arcos fabricados em França por
especialistas, com notável desempenho, por ser de pau-brasil.
A Associação Internacional dos Archetários, fabricantes de arcos para
instrumentos de corda, atestam tal excelência e pediram ao governo brasileiro que, através da Ceplac, órgão encarregado do implemento da política
do cacau no Brasil, na Bahia, em especial, se encarregasse de dedicar-se,
também, à preservação do pau-brasil, sobretudo naquelas plagas onde já
se dedica à cultura do cacau, no sul daquele estado, onde ainda restaram
trechos de Mata Atlântica, onde se preserva ainda, por necessidade da cultura cacaueira, grande quantidade de pau-brasil, o que já é feito com mudas
colhidas das árvores restantes e plantadas pelos mesmos fazendeiros de
cacau. Ali, no sul da Bahia, no município de Itamaraju, foi encontrada uma
árvore de pau-brasil com mais de quatro metros de diâmetro, calculando-se
sua idade com a do Brasil, em mais de 500 anos.

O pau-brasil é conhecido em inglês e em francês por “pernambuco”,
em face de que, naquela capitania, era extraída a maior quantidade daquela
madeira, em sua Mata Atlântica, hoje extinta pelo plantio dos canaviais, conhecida só como Zona da Mata.

Encerro o artigo com as palavras de um músico de Cambrai, França,
no documentário referido acima, de que “o pau-brasil, ‘pernambuco’, é o
ponto de encontro da natureza com a cultura, com a música e com a preservação do meio ambiente”.

Referências

AGNELO, Geraldo Majella. In: Concílio Vaticano 2, 1961-1965. A atividade
missionária da Igreja: liturgia diária. São Paulo: Paulus; Paulinas, 2012.
BUENO, Eduardo. In: _____. Brasil: terra à vista! A aventura ilustrada do descobrimento. Porto Alegre: L&PM, 2000.

BUENO, Silveira. Vocabulário tupi-guarani-português. 5. ed. rev. e aum. São
Paulo: Brasilivros, 1982.
232

II Jornada de Direito Ambiental

CAMPESTRINI, Hildebrando; GUIMARÃES, Acyr Vaz. História de Mato Grosso do Sul. 5. ed. Campo Grande: Gibim, 2002.

CARTILHA Cívica do centenário da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Porto Velho: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo, 2012.
FAUSTINO, Evandro. 500 anos: reflexões sobre a evangelização. São Paulo:
Quadrante, 2000.

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. Brasília: Universidade de
Brasília, 1963.
GRANDE, Humberto. Prefácio ao Dicionário de Francês-Português/Português-Francês. Brasília: MEC, Fundação Nacional de Material Escolar, 1975.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 4. ed. Brasília: Universidade
de Brasília, 1963.

LEONARDI, Victor. O Brasil nas três primeiras décadas do século XVI. Invenção do Brasil, Revista do Museu Aberto do Descobrimento, 1997.

MANCHESTER, Alan Krebs. British preeminence in Brazil, its rise and decline:
a study in European expansion. [S.l.]: University of North Caroline Pr., 1933.

MARTIN, F. Les mots grecs. Paris: Libr. Hachette, 1953.

MARX, Karl. Das Kapital: Kritik der politischen Oekonomie. Hamburg: Otto
Meissner, 1867.

PESSOA, Fernando. Mar Português: segunda parte. 1935. Disponível em:
<http://www.revista.agulha.nom.br/fpesso03.html>. Acesso em: 16 nov.
2012.

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Schwarcz, 2006.

233

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

______. Utopia brasileira: o mais difícil foi feito. Invenção do Brasil, Revista do
Museu Aberto do Descobrimento, 1997, p. 17-19.

RISÉRIO, Antônio. Sob o sol dos canibais. Invenção do Brasil, Revista do Museu Aberto do Descobrimento, 1997.
THEODORO, Janice. Descobrimentos e colonização. São Paulo: Ática, 1991.

TODOROV, Tzvetan. La conquista dell’America: il problema dell’altro. Turim:
G. Einaudi, 1992.
WATKINS, Ronald J. Por mares nunca dantes navegados: como Vasco da
Gama abriu caminho para o Oriente. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2004.
WEBER, Max. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: [s.n.], 1925.

234

Considerações a respeito da intervenção do Poder Judiciário
na implementação de políticas públicas ambientais
Hugo Sinvaldo Silva da Gama Filho1

1 Introdução
O ativismo judicial que irrompeu a partir da segunda metade do século XX ocasionou a redefinição do papel do Judiciário em sua relação com
os demais poderes do Estado e do próprio conceito de separação de poderes
cunhado durante as Revoluções Liberais do século XVIII.
Na atual quadra histórica, a função jurisdicional intervém fortemente
nos atos emanados do Legislativo e Executivo, invalidando-os, além de colmatar espaços vazios de poder, preenchendo lacunas deixadas pela inação
das demais funções estatais.
Assim, o Poder Judiciário tem atuado intensamente na concretização
de princípios constitucionais, inclusive para determinar a realização de políticas públicas necessárias à efetivação de tais valores, o que tem suscitado
acesas discussões doutrinárias sobre a legitimidade dessa atuação.
A corrente doutrinária favorável ao ativismo judicial arrima-se na
força normativa da Constituição, cuja concretização não poderia ficar ao
alvedrio da classe política. Por outro lado, aqueles que se opõem à tese argumentam, entre outras coisas, sobre a ilegitimidade democrática do Judiciário
e, ainda, acerca da falta de capacidade dos magistrados para resolverem
temas de grande complexidade técnica, para os quais os juízes não detêm
formação específica.
Em tema de meio ambiente, a polêmica recrudesce. Nessa seara, a
Constituição Federal de 1988 insculpiu inúmeras normas dirigentes, que
encerram obrigações ao Poder Público e à sociedade, a fim de assegurar a
higidez dos bens ambientais. Sucede que a Carta da República também tem
por objetivo a garantia do desenvolvimento nacional, cuja realização sempre
põe em risco o equilíbrio dos ecossistemas.
1

Juiz federal substituto.
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Nesse cenário, o presente estudo tem por objetivo investigar até que
ponto a implementação de políticas públicas ambientais pode ser efetivada
por intermédio do Poder Judiciário. E, outrossim, se é possível ao Judiciário
obviar projetos governamentais de desenvolvimento econômico que repercutam negativamente sobre o meio natural.
Para tanto, far-se-á, inicialmente, uma análise sobre o papel da jurisdição no Estado liberal em cotejo com a sua atuação a partir do advento
do Estado constitucional de direito, a fim de delimitar-se o contexto no qual
surgiu o ativismo judicial.
Em seguida, serão analisadas as argumentações favoráveis e contrárias a essa expansão da atividade jurisdicional, notadamente em matéria de
políticas públicas ambientais, para, ao final, aventar-se uma possível solução
para o problema em mote.

2 O papel da jurisdição desde o Estado liberal até o advento do
Estado constitucional de direito
2.1 Estado liberal

No Estado liberal ou legislativo, dominado pela filosofia positivista, a
lei foi erigida em expressão do racionalismo vigente. A dogmática jurídica se
separa de seus fins e a justiça, doravante, passa a ser algo que lhe é estranho.
O direito se transmuda em uma suposta ciência hermética e autossuficiente
(BARROSO, 2009a, p. 229).
É a era da supremacia parlamentar. “O legislador, assim, é tido como
infalível e sua atuação como insuscetível de controle” (BARROSO, 2009a, p.
244). A lei passa a ser vista como a projeção da vontade social, conforme a
lição de Jean-Jacques Rousseau que foi positivada no art. 6º da Declaração
de Direitos do Homem e do Cidadão, abaixo transcrito:
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Artigo 6º A Lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm
o direito de concorrer, pessoalmente ou através dos seus representantes, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, quer se
destine a proteger quer a punir. Todos os cidadãos são iguais a seus
olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e
empregos públicos, segundo a sua capacidade, e sem outra distinção
que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos [grifo nosso].
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Esse papel da jurisdição é tributário dos princípios norteadores da
Revolução Francesa, quais sejam, a igualdade formal, a liberdade individual
e a separação de poderes. O Judiciário, antigo aliado da nobreza e extremamente conservador, é visto com desconfiança pelos revolucionários. Era
necessário impor-lhe limites, a fim de assegurar a manutenção do novo regime estabelecido.
Nesse contexto, a interpretação jurídica resume-se a um processo
silogístico. Mera subsunção dos fatos ao comando legal. “O juiz é um revelador de verdades abrigadas no comando geral e abstrato da lei2. Refém da
separação de poderes, não lhe cabe qualquer [sic] papel criativo” (BARROSO,
2009a, p. 230).
A teoria crítica do direito irrompeu contra tal concepção. Advertira
que o direito não cuida de fenômenos que se possam extremar da atuação
subjetiva do intérprete. “Esse engajamento entre sujeito e objeto compromete a pretensão científica do direito e, como consequência, seu ideal de
objetividade, de um conhecimento que não seja contaminado por opiniões,
preferências, interesses e preconceitos” (BARROSO, 2009a, p. 231).
O discurso positivista de neutralidade do julgador não é possível de se
concretizar. É contrário à natureza das coisas. Logo, pode-se concordar com
aqueles que sustentam que o positivismo, sendo impraticável, transformou-se em discurso ideológico de manutenção do status quo. Nesse sentido,
Barroso (2009a, p. 241):
O positivismo pretendeu ser uma teoria do Direito [...] fundada em
juízos de fato. Mas acabou se convertendo em uma ideologia, movida
por juízos de valor. [...] A ideia de que o debate acerca da justiça se encerrava quando da positivação da norma tinha um caráter legitimador
da ordem estabelecida. Qualquer ordem.

No ponto, repise-se que o positivismo legitimou a ascensão das doutrinas nazifascistas, no que possibilitara o cometimento de atrocidades sob
o pálio de normas legais vigentes. Com o fim da Segunda Grande Guerra, o
modelo positivista foi revisitado e os valores sociais voltaram a ser considerados pela dogmática jurídica, fenômeno que ficou conhecido como virada
kantiana.
2

Montesquieu (1987, p. 176 apud BARROSO, 2009a, p. 230) dizia: “Mas os juízes da Nação [...] são
apenas a boca que pronuncia as palavras da lei; seres inanimados que não lhe podem moderar nem
a força, nem o rigor”.
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2.2 O Estado constitucional de direito
Com o advento da filosofia pós-positivista após o término da Segunda Guerra Mundial, houve a reaproximação entre direito e ética. Os valores
emergentes do tecido social passaram a ser acolhidos pelo ordenamento
jurídico, notadamente por meio dos princípios insculpidos nas constituições
que foram publicadas a partir da segunda metade do século XX.
Nessa senda, erigiu-se o princípio da força normativa da Constituição.
Esta passou a ser vista como um repertório de normas jurídicas, cogentes,
e não mais um documento apenas político, dotado de meras sugestões ao
Poder Público.
Criou-se, então, nova arquitetura institucional e se consolidou o postulado da supremacia da Constituição. Na sequência, expandiu-se o papel
da jurisdição constitucional, porquanto destinada a assegurar a higidez dos
comandos previstos na Lei Maior.
No que concerne à redemocratização brasileira, assinale-se que a
Constituição Federal de 1988 é extremamente analítica e prevê um sistema
de controle de constitucionalidade abrangente, que conjuga os modelos
difuso e concentrado e franqueia o direito de propositura a um grande número de instituições.
Tal conformação jurídica se revelou um ambiente fértil para o desenvolvimento do ativismo judicial no Brasil, de forma que, hoje, quase todos
os grandes temas políticos nacionais foram ou estão submetidos ao crivo do
Poder Judiciário (BARROSO, 2009b, p. 8).

3 Políticas públicas ambientais e o papel do Judiciário em sua
implementação

A maior parte da doutrina ambientalista propugna por um Judiciário
ativista em relação às demandas ambientais. Sustentam que a função jurisdicional deve assumir um papel de proeminência na efetivação de políticas
públicas necessárias à preservação dos ecossistemas.
Como fundamento para tais assertivas, os ambientalistas buscam supedâneo na norma do art. 225 da Carta da República. Esta, segundo alegam,
discrimina as formas de atuação estatal para a defesa do meio ambiente,
o que revelaria a desnecessidade de intermediação legislativa para a sua
aplicação.
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Destarte, a inação do Poder Executivo justificaria a intervenção do Judiciário, a fim de glosar essa omissão inconstitucional. Sob tal óptica, caberia
ao juiz determinar ao administrador público que realize as políticas públicas
reclamadas pela Carta Política de 1988, com o fito de defender e preservar
o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, confira-se o
escólio de Zenildo Bodnar (2009, p. 2276):
A função transformadora da jurisdição ambiental, baseada na necessidade de imputação de deveres fundamentais e na solidariedade,
deve nortear a implementação das normas ambientais, servindo, em
especial, como critério matriz para a imputação de deveres e responsabilidades ao Poder Público.

A garantia plena do acesso a uma ordem jurídica justa em matéria
ambiental e principalmente a sua efetividade social dependem fundamentalmente da aplicação e criação do Direito Ambiental por intermédio de um Poder Estatal independente e imparcial. Este Poder deve
atuar como o guardião dos direitos fundamentais e dos interesses mais
nobres da sociedade, inclusive contra, por intermédio ou mediante a
cooperação do Estado.

Deveras, cuida-se de posição defensável, à luz das normas constitucionais que versam sobre a proteção do meio ambiente, ex vi dos arts. 23,
III, VI e VII, e 225, ambos da CF/1988.
É que a dimensão objetiva dos direitos fundamentais germina o dever
de proteção, pelo Estado, dos valores condensados em tais normas. Logo, o
Estado deve impedir ou remediar quaisquer agressões a tais direitos, seja
do próprio Poder Público, seja de particulares (BRANCO, 2010, p. 344).
Nessa linha de intelecção, Hartmann (2009, p. 45) aduz que é a
Constituição Federal que impõe tais deveres ao Estado, o que legitimaria a
sindicância judicial das políticas públicas ambientais, sem que se cogite de
violação ao princípio da separação de poderes.
Sem embargo, a própria Hartmann (2009, p. 45) admite que, no Brasil, um país prenhe de miséria e distribuição desigual de renda, a proposta
desenvolvimentista detém forte apelo social e ofusca os sinais de degradação
ambiental que decorrem de sua efetivação. Isso porque a atividade econômica
não se realiza sem repercussões negativas no meio ambiente.
E aqui surge uma constatação relevante para o presente estudo: as
pessoas discordam quanto à política pública que deve ser prestigiada pelo
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Estado. Há desacordo moral na sociedade quanto às ações a serem adotadas
pelo representante popular.

No ponto, vale ressaltar os valores constitucionais que, nos casos
em mote, encontram-se em rota de colisão, quais sejam o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/1988) e o direito ao
desenvolvimento nacional e à erradicação da pobreza e da marginalização
(art. 3º, III, da CF/1988).
A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte pode ser tomada
como exemplo desse desacordo moral. Caso se consultem pesquisas realizadas na internet, constatar-se-á a enorme divergência de opiniões sobre
a legitimidade ou não desse empreendimento econômico3, considerados os
valores em conflito.

Nessa senda, indaga-se: “Uma vez que pessoas discordam sobre o que
a justiça requer e quais direitos temos, precisamos perguntar: quem deve
ter poder para tomar decisões?” (DIAS, 2011, p. 31).
A propósito, Waldron pontifica que não há nenhum locus público
capaz de resolver o desacordo, mas tão somente o órgão que decide com
autoridade (apud DIAS, 2011, p. 31). Nessa senda, não haveria diferença
ontológica entre a ação do administrador ou dos legisladores e o julgamento
feito pelo Judiciário. A distinção seria de representação, e não de justiça.

Isso porque não há nenhum paradigma de conhecimento humano que
sirva de arrimo para aferir o acerto ou o erro de uma dada decisão. Diante
dessa aporia intransponível, é preciso definir quem decide, pois tudo o que
existe são opiniões individuais e concorrentes a respeito do problema. Nesse
sentido é o magistério de Dias (2011, p. 33), abaixo transcrito:

3

O poder político soberano não pode ser impugnado pelo conteúdo.
Ele se define procedimentalmente. Supremacia da Constituição é um
nonsense, porque a supremacia não se define pelo apontamento de
restrições substantivas, mas pelo procedimento, pela indicação da autoridade que deve decidir. Há supremacia do Tribunal Constitucional,
não da Constituição. Não se deve descrever o controle de constituciona-

No sítio <http://noticias.r7.com/economia/enquetes/voce-e-a-favor-da-construcao-de-belo-monte-.html#enquete>, verifica-se que a maioria daqueles que responderam à pesquisa se disse a favor
da construção da hidrelétrica, mesmo conscientes dos impactos socioambientais que o empreendimento ocasionará.
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lidade de maneira idealista, pois ele não tem como assegurar a proteção
da Constituição ou dos direitos. Simplesmente decide por último. [...].

[...] Não haveria nada de ofensivo nos limites substantivos. A razão é
que, fora da especificação procedimental de um soberano, as pessoas
vão discordar sobre o significado do bem e do mal, do certo e do errado.

Logo, precisa-se debater sobre quem deve ter a autoridade para decidir acerca da implementação de políticas públicas desenvolvimentistas e
ambientais dentro do Estado e qual seria o papel do Judiciário nessa seara.
Neste trabalho, entende-se que tal autoridade deve recair preponderantemente sobre o Executivo e o Legislativo. Para se chegar a tal conclusão,
parte-se da premissa já assinalada de que não se tem como diferenciar, em
termos de justiça, a decisão tomada pelo administrador ou pelo parlamento
daqueloutra adotada pelo juiz nos chamados hard cases.
Por conseguinte, ao Judiciário compete aferir a legalidade ou não de
determinado empreendimento, se estão sendo observadas as normas de
proteção ambiental específicas para o caso, tais como as que dizem respeito
ao licenciamento ambiental e seus consectários. Ultrapassado esse limiar,
há ingerência indevida na atuação dos demais poderes, além de ser questionável a utilidade dessa intervenção, haja vista os limites que conformam
a atividade jurisdicional.
Com efeito, existem vários obstáculos que vão de encontro à ideia
de que o Judiciário deve intervir intensamente na realização de políticas
públicas ambientais, a saber: a) a “judicialização” do conflito não prediz um
resultado favorável ao meio ambiente; b) princípio democrático, dificuldade
contramajoritária e limitação do debate; c) perspectiva de cumprimento das
decisões e d) menor capacidade institucional do Judiciário para resolver
questões de grande complexidade técnico-científica.
3.1 A “judicialização” do conflito não prediz um resultado favorável
ao meio ambiente

A teoria que justifica o ativismo judicial é a de que a Constituição
imporia limites substanciais ao legislador e ao Executivo e, por conseguinte,
caberia ao Judiciário balizar os atos emanados dos demais poderes, a fim de
conformá-los aos valores hospedados na Lei Maior.
Não obstante, deve-se atentar para as divergências que surgem na
interpretação da própria Carta Política. Esta protege valores que, não raro,
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se opõem. O próprio significado dos princípios também é objeto de acesas
controvérsias.
A verdade é que, conforme leciona Dias (2011, p. 32-33), “Não há
um repositório de conhecimento humano que sirva de base para a decisão
correta e verdadeira”. Logo, a revisão judicial não tem meios de garantir
nada além do procedimento. “Não há arranjo político que necessariamente
produza decisões justas” (DIAS, 2011, p. 33).
Em semelhante raciocínio, Barroso (2009b, p. 22) afirma que a “supremacia judicial quanto à determinação do que é o direito envolve, por
evidente, o exercício de um poder político, com todas as suas implicações
para a legitimidade democrática”.
Destarte, não há como sustentar que a “judicialização” do conflito
ambiental seja um meio de assegurar, no caso concreto, a prevalência das
normas de proteção do meio ambiente quando em conflito com outros valores constitucionais. Repise-se que o ativismo judicial, em sua origem na
Suprema Corte norte-americana, era extremamente conservador.
No Brasil, também se colhem exemplos na jurisprudência de casos
em que prevaleceu uma interpretação constitucional menos favorável à proteção da natureza. Confira-se a ementa do acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a ADI-MC 3540/FD:

242

MEIO AMBIENTE – DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE
(CF, ART. 225) – PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE
METAINDIVIDUALIDADE – DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE
NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA SOLIDARIEDADE – NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A TRANSGRESSÃO A ESSE
DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA COLETIVIDADE, CONFLITOS
INTERGENERACIONAIS – ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE
PROTEGIDOS (CF, ART. 225, § 1º, III) – ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO
DO REGIME JURÍDICO A ELES PERTINENTE – MEDIDAS SUJEITAS AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI – SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, AUTORIZAR, LICENCIAR OU PERMITIR OBRAS E/OU
ATIVIDADES NOS ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS, DESDE QUE
RESPEITADA, QUANTO A ESTES, A INTEGRIDADE DOS ATRIBUTOS
JUSTIFICADORES DO REGIME DE PROTEÇÃO ESPECIAL – RELAÇÕES
ENTRE ECONOMIA (CF, ART. 3º, II, C/C O ART. 170, VI) E ECOLOGIA
(CF, ART. 225) – COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRITÉ-
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RIOS DE SUPERAÇÃO DESSE ESTADO DE TENSÃO ENTRE VALORES
CONSTITUCIONAIS RELEVANTES – OS DIREITOS BÁSICOS DA PESSOA
HUMANA E AS SUCESSIVAS GERAÇÕES (FASES OU DIMENSÕES) DE
DIREITOS (RTJ 164/158, 160-161) – A QUESTÃO DA PRECEDÊNCIA
DO DIREITO À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: UMA LIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA À ATIVIDADE ECONÔMICA (CF, ART.
170, VI) – DECISÃO NÃO REFERENDADA - CONSEQUENTE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. A PRESERVAÇÃO DA
INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE: EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL
DE UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE
DAS PESSOAS.
[...]

O ART. 4º DO CÓDIGO FLORESTAL E A MEDIDA PROVISÓRIA Nº
2.166-67/2001: UM AVANÇO EXPRESSIVO NA TUTELA DAS ÁREAS
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. – A Medida Provisória nº 2.166-67,
de 24/08/2001, na parte em que introduziu significativas alterações
no art. 4º do Código Florestal, longe de comprometer os valores constitucionais consagrados no art. 225 da Lei Fundamental, estabeleceu,
ao contrário, mecanismos que permitem um real controle, pelo Estado,
das atividades desenvolvidas no âmbito das áreas de preservação permanente, em ordem a impedir ações predatórias e lesivas ao patrimônio ambiental, cuja situação de maior vulnerabilidade reclama proteção
mais intensa, agora propiciada, de modo adequado e compatível com
o texto constitucional, pelo diploma normativo em questão. – Somente
a alteração e a supressão do regime jurídico pertinente aos espaços territoriais especialmente protegidos qualificam-se, por efeito da cláusula
inscrita no art. 225, § 1º, III, da Constituição, como matérias sujeitas
ao princípio da reserva legal. – É lícito ao Poder Público — qualquer
que seja a dimensão institucional em que se posicione na estrutura
federativa (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) —
autorizar, licenciar ou permitir a execução de obras e/ou a realização
de serviços no âmbito dos espaços territoriais especialmente protegidos,
desde que, além de observadas as restrições, limitações e exigências
abstratamente estabelecidas em lei, não resulte comprometida a integridade dos atributos que justificaram, quanto a tais territórios, a
instituição de regime jurídico de proteção especial (CF, art. 225, § 1º,
III). [Grifo nosso.]

Note-se que a Corte Suprema definiu que a norma hospedada no art.
225, § 1º, III, da CF/1988 não impede a supressão, por ato administrativo,
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da vegetação contida em área de preservação permanente. Entendeu que
somente a alteração ou glosa do regime jurídico atinente aos espaços territoriais especialmente protegidos é que se sujeitaria ao princípio da reserva
legal.

Sem embargo, a decisão da Excelsa Corte poderia ser outra, uma vez
que o preceito constitucional em mote não alude textualmente à supressão
de regime jurídico. Sua dicção aduz que a supressão e a alteração dos espaços
territoriais e seus componentes especialmente protegidos somente pode
ocorrer por intermédio de lei.
Logo, o STF, diante de um conflito de valores constitucionais e ante a
variedade de soluções jurídicas possíveis, optou legitimamente por restringir
o alcance da norma constitucional protetora do meio ambiente em prol do
desenvolvimento de atividades caracterizadas pela nota da utilidade pública
ou do interesse social.

Com efeito, vale lembrar que o risco é inerente ao processo judicial.
Não há como antever o resultado da solução do conflito que é trazido ao Judiciário. Tal constatação sinaliza que a proteção dos ecossistemas não será
mais abrangente com a transferência do Poder Executivo para o Estado-juiz.
3.2 Princípio democrático, dificuldade contramajoritária e limitação
do debate

Dada a inevitabilidade do desacordo moral razoável existente para
a solução dos casos difíceis — ou seja: aqueles que envolvem valores constitucionais em conflito — e a impossibilidade lógica de supor que os juízes
estão em melhores condições de decidir os conflitos ambientais do que os
representantes eleitos, conclui-se que o poder de decidir deve repousar
nestes últimos, a fim de que se prestigie o princípio democrático.

Com efeito, a sociedade tem mais condições de participar da tomada
de decisões político-ambientais se o foro de debate for situado na arena
política. Tem, ainda, a possibilidade de exercer pressão sobre o chefe do
Executivo, a fim de implementar ou obviar determinada política pública.

Transferido o debate para o Judiciário, a discussão se elitiza e, por
conseguinte, tem-se a exclusão daqueles que não dominam a linguagem
nem os formalismos que permeiam o processo judicial, além de não terem
acesso a esse ambiente restrito de dialética jurídica. “Surge, assim, o perigo
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de se produzir uma apatia nas forças sociais que passariam a ficar à espera
de juízes providenciais” (BARROSO, 2009b, p. 14).
Ademais, note-se que a realização de políticas públicas em defesa
do meio ambiente, tais como a contratação de novos servidores públicos
e a estruturação do órgão ambiental de controle, envolve o dispêndio de
recursos orçamentários, naturalmente escassos.
O administrador público terá de fazer opções entre escolhas possíveis
para a alocação de tais verbas. E, ao decidir pela realização de dada política
pública, acaba por prestigiar um bem jurídico em detrimento de outro e, por
conseguinte, os anseios de um segmento da população. Essa circunstância
reclama o batismo popular da autoridade, até porque o representante eleito
atua a partir de um plano de governo que foi sufragado nas urnas (BRANCO,
2010, p. 338).
3.3 Perspectiva de cumprimento das decisões

Será que o juiz pode determinar, numa ACP, que o Ibama faça concurso público e nomeie mais 1.000 fiscais para atuarem na proteção do meio
ambiente, com base no art. 225 da CF?  Será que o juiz pode determinar ao
Poder Executivo que crie tais e quais unidades de conservação da natureza
ou que não construa hidrelétricas, rodovias, ferrovias, etc., para manter incólume o meio ambiente?
Ainda que a resposta seja positiva, haveria grande dificuldade para
o cumprimento de tais decisões. O obstáculo inicial descansa no fato de que,
conforme leciona Luís Roberto Barroso (2009b, p. 35), “Tribunais não têm
tropas nem a chave do cofre. Em muitas situações, precisarão do Executivo, do Congresso ou mesmo da aceitação social para que suas deliberações
sejam cumpridas”.
Exemplo disso é o caso do Parque Nacional do Iguaçu, criado em
1939, que foi invadido para reabrir-se a Estrada do Colono, interditada em
1986. Conforme noticia Herman Benjamin, “mesmo com decisões judiciais
determinando o fechamento da estrada, permaneceu ela sendo usada e ampliada” (2003, p. 50). O referido autor cita ainda situações em que sequer a
decisão do STF foi respeitada (2003, p. 51)4.
4

Confira-se a citação, in verbis: “Poucos meses após a decisão do STF, tratando da Farra do Boi catarinense, a Folha de São Paulo tinha a seguinte manchete: ‘Começa temporada da Farra do Boi em
SC’. Segundo o jornal, ‘Mais de 5.000 pessoas compareceram no último fim de semana à Barrafest,
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Há, ainda, outras circunstâncias que limitam o poder dos magistrados de dotarem as suas decisões de eficácia, tais como a não previsão legal
do crime de desobediência culposo e a impossibilidade de intervenção na
própria União.
3.4 Capacidade institucional

Conforme a lição de Barroso (2009b, p. 13), capacidade institucional
é um conceito criado por constitucionalistas e que traduz a definição de qual
Poder está mais preparado para decidir sobre dada matéria.
À luz de tal parâmetro, Barroso (2009b, p. 13) afirma que “Temas
envolvendo aspectos técnicos ou científicos de grande complexidade podem
não ter no juiz de direito o árbitro mais qualificado, por falta de informação
ou conhecimento específico”.

De fato, trata-se de objeção ponderável ao ativismo judicial. Note-se
que conflitos envolvendo, por exemplo, a construção de hidrelétricas ou a
transposição de rios, onde existem estudos científicos multidisciplinares de
grande complexidade realizados por experts, põem em xeque a ideia de que
o magistrado seria o melhor árbitro para resolver o problema, uma vez que
não detém formação acadêmica específica para tanto.

4 Considerações finais

O ativismo judicial é uma realidade brasileira e decorre do perfil e
da força normativa da nossa Constituição Federal, notadamente em tema de
proteção ao meio ambiente. O Poder Judiciário é copartícipe na construção
do direito. Não existe norma antes da sua interpretação pelo juiz. Isso é um
fato. O discurso do positivismo revelou-se idealista. Na prática, é impossível
de se realizar.
evento realizado em Barra do Sul (SC), cuja principal atração é a Farra do Boi. O festival marcou o
início da temporada da Farra do Boi no litoral catarinense, que, apesar de proibida por decisão do
Supremo Tribunal Federal em junho, continua sendo praticada abertamente no Estado, e ocorre
até a Páscoa. A Farra do Boi é o equivalente açoriano às touradas espanholas. A tradição foi introduzida em Santa Catarina o século 18, quando chegaram as primeiras famílias vindas dos Açores
para colonizar a região. A regra é soltar o boi em uma área aberta, no meio de uma multidão, que
tenta, usando paus, chicotes e objetos cortantes, vencer o animal pelo cansaço ou feri-lo mortalmente’”. (Folha de São Paulo, 30/12/1997, caderno cotidiano, p. 6).
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Deveras, o juiz cria o direito, por exemplo, quando atribui sentido
aos conceitos jurídicos indeterminados ou quando, valendo-se da técnica
da ponderação de valores, cria regras para solucionar os casos concretos
de colisão de princípios constitucionais.

Não se está aqui a contestar a legitimidade do ativismo judicial, mas
sim a assinalar que, nos casos difíceis, em que prevalece o desacordo moral
na sociedade e existe mais de uma proposta possível e correta para a solução
do problema, o poder de decidir deve repousar nos representantes eleitos.
Sem embargo, caso a decisão adotada pelos representantes do povo
não se enquadre entre aquelas legitimamente possíveis à luz da Constituição Federal, o Judiciário deve intervir para assegurar o respeito às normas
constitucionais.

É dizer: o Judiciário deverá atuar nos casos em que haja relativo
consenso sobre a necessidade de certa política pública ambiental como corolário inafastável das normas constitucionais, bem como naqueles em que
a ação administrativa implicar vilipêndio às normas de proteção ambiental.

Não obstante, nas hipóteses em que os valores constitucionais em
conflito não permitirem ao conhecimento humano discernir acerca da melhor solução a ser adotada para o caso concreto, o Estado-juiz deve adotar
uma política de autocontenção, a fim de prestigiar as decisões tomadas pelos
poderes Legislativo e Executivo, resguardando-se, assim, o próprio princípio
democrático.
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Sanções ambientais administrativas: eficácia como
instrumento de preservação do meio ambiente;
tipificação integrativa por ato administrativo;
controle de legalidade sobre o mérito
da pena aplicada
Itelmar Raydan Evangelista1

1 Introdução
A Constituição Federal de 1988, com normatização inovadora e coerente com valores inerentes à nova realidade, interna e internacional, verificada ao tempo de sua promulgação, trouxe também, em relação à disciplina
do meio ambiente, preocupação similar aos demais institutos destinados à
proteção social, buscando alcançar efetiva e melhor condição de vida para
as gerações atuais e futuras.
Dispôs, por isto, em seu 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”.
A abordagem do tema em referência se justifica em razão do alto índice de infrações ambientais percebidas, seja através da mídia, seja através
dos órgãos de policiamento ambiental ou pelas frequentes ações judiciais
sobre esta questão.
Com o propósito de examinar as disposições normativas em face da
finalidade a que se destinam, bem como a juridicidade dos atos que lhe dão
materialidade, será abordada a eficácia das sanções administrativas ambientais como instrumento de preservação do meio ambiente, a legitimidade de
sua tipificação integrativa por meio de ato administrativo e a admissibilidade
de controle de legalidade quanto ao mérito da pena aplicada.
1

Juiz federal.
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2 Eficácia das sanções administrativas como instrumento de
preservação do meio ambiente
A Constituição Federal de 1988 trouxe, como princípio essencial e
orientador da ordem social, a disposição de que
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.

Tão relevante quanto a valoração em norma de status constitucional
para o modelo de meio ambiente desejado, como bem imaterial de utilidade
indispensável à existência da vida, é também a adoção de práticas que sejam
eficientes na consecução do propósito eleito pela norma constitucional.

A melhor maneira de se alcançar um contexto social em que haja
respeito à ordem jurídica e aos princípios morais, como alicerces indispensáveis ao convívio harmônico entre as pessoas, bem como para com todos os
valores que lhes são caros, é a consciência de cada um acerca da necessidade
de se construir um ambiente coerente com os anseios da própria sociedade e o compromisso de se priorizarem atitudes que convirjam para a sua
concretude. Este cenário somente se alcança, de forma eficiente, através da
educação, razão pela qual não é ociosa a norma do § 1º, VI, do art. 225, ao
estabelecer: “§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Público: [...] VI – promover a educação ambiental em todos os níveis
de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”.

Porém, educação é processo contínuo, cujos resultados decorrem de
ação planejada, de caráter universal, e cujos reflexos somente podem ser
percebidos através do comportamento de gerações futuras. Em um país cuja
história do seu povo é de atraso e de exploração; um país de dimensões continentais caracterizado por uma heterogeneidade geográfica, social, cultural,
econômica; um país com visíveis atos de acelerada degradação ambiental seja
em relação à fauna, pelo ainda existente comércio de animais, seja em relação
à flora, com a destruição do que resta de suas florestas, ou pela poluição das
águas, o tempo é elemento de singular relevância para que outras medidas
se apresentem como eficientes e de eficácia mais célere como forma de pôr
em prática o desejo constitucional inspirador da norma que o art. 225 traz
de forma expressa.
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Neste contexto, o policiamento administrativo, efetivo e eficiente,
impõe-se como instrumento necessário para a defesa dos valores constitucionais voltados para a proteção do meio ambiente na dimensão preceituada
pela norma constitucional do citado art. 225.
Assim, sem prejuízo do investimento em políticas educativas que
tenham por propósito a formação de uma sociedade diferente, consciente
e comprometida com a importância do meio ambiente para a própria sobrevivência humana e com sua preservação, o objetivo das sanções merece
especial valoração até que se evolua para um modelo de sociedade formada
de consciência e comprometimento com a nobreza que deve existir na relação
homem/meio ambiente.
Para a finalidade de se prevenirem e de se reprimirem condutas nocivas ao meio ambiente e caminhar no sentido de preservá-lo na dimensão
que a norma constitucional do art. 225 preceituou, a Lei 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, fez introduzir comportamentos que qualificou de ilícitos,
prescrevendo responsabilização de cunho penal e administrativo, bem como
cominando as sanções respectivas.
Trata-se de um amplo repertório de fatos, tipificados nos arts. 29
a 69-A da Lei 9.605/1998, caracterizadores de infração criminal contra a
fauna, a flora, a poluição, o ordenamento urbano, o patrimônio cultural e a
administração ambiental e para os quais cominam-se penas privativas de
liberdade e restritivas de direitos, além de outros fatos, de amplitude mais
elevada, caracterizadores de infrações administrativas, tal como dispõe o art.
70, e cujas sanções, coerentes com a sua natureza, são cominadas no art. 72.
Releva considerar, ademais, que as sanções cominadas são elevadas
ainda que em face de comportamentos aparentemente de pequena nocividade, como, por exemplo, se verifica nos dispositivos seguintes do Decreto
6.514, de 22 de julho de 2008:
Art. 24. Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes
da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo
com a obtida:
Multa de:
[...]

II – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivíduo de espécie constante
de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da
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Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna
Selvagens em Perigo de Extinção – CITES.

Art. 27. Praticar caça profissional no País:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de:
I – R$ 500,00 (quinhentos reais), por indivíduo capturado; ou
II – R$ 10.000,00 (dez mil reais), por indivíduo de espécie constante
de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive
da CITES.

Em se tratando de polícia administrativa destinada à proteção do
meio ambiente, o critério de proteção normativa não se esteia na valoração
do fato, considerado em sua unicidade de ocorrência, em si mesma, senão
na valoração dos efeitos que ele pode provocar, considerada a natureza do
bem objeto da lesão.
Tem-se por objeto de proteção um bem de cunho imaterial e cuja
preservação revela-se em face do interesse de um universo desconhecido e
imensurável de pessoas. Neste aspecto, ainda que, sob o exame puramente
fático, possa parecer pequena a infração, como a caça ou comércio de um
espécime da fauna silvestre, este fato pode se revelar de relevância considerável, se contextualizado no âmbito do valor considerado pelo art. 225
da CF/1988. Sob este prisma, por presumir a possibilidade de ofensa e seu
alcance na dimensão em que as práticas nocivas ao meio ambiente podem
propiciar, a legislação já traz em seu âmbito os critérios necessários para a
força da proteção que pretende estabelecer e alcançar.
Ante esta assertiva, para fins de um juízo de compatibilidade normativa, ainda que a prática infracional possa parecer insignificante, o bem
tutelado não se resume nem se exaure no aspecto material do fato praticado
ou no dano que ele pode direta e individualmente provocar. O juízo de compatibilidade do fato e sua valoração pela norma transcendem os limites de
sua ocorrência, no desiderato de realizar proteção maior, sem a preocupação
de mensurar a ocorrência de dano ou de sua extensão restritas à proporção
do fato em si, bastando a possibilidade de que a nocividade possa alcançar efeitos mais amplos, coerentes com o conceito constitucional de meio
ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida.
Seja pelos fatos tipificadores de infração criminal ou administrativa,
seja pela qualidade, graduação e efeitos jurídicos consequentes das pena252
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lidades cominadas para as respectivas infrações, hábeis ao desestímulo de
condutas nocivas ao meio ambiente, tem-se que a Lei 9.605/1998 presta-se
como instrumento imediato de considerável eficácia, se aliada ao necessário
aparelhamento da atuação administrativa, ao propósito de realizar o precioso
interesse valorado pelo art. 225 da Constituição Federal.

3 Tipificação integrativa por ato administrativo

A atuação policial administrativa requer harmonia com o Texto Constitucional, em especial observância ao Estado Democrático de Direito e aos
Princípios Constitucionais que o inspiram, destacando-se, por pertinência ao
tema em foco voltada para as sanções administrativas, o princípio da legalidade. Este, ensejador da justificativa e dos limites da atuação administrativa
no implemento de práticas voltadas para a preservação coercitiva do meio
ambiente nos termos em que eleito pela meta constitucional a ser alcançada.
A Constituição Federal, no art. 5º, II, estabelece que:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei.

Em que pese minudenciar os fatos ensejadores de infração criminal,
a Lei 9.605/1998, relativamente às infrações de caráter administrativo, não
desceu ao mesmo grau de especificidade. No seu art. 70, limitou-se a dispor,
de forma genérica, acerca do objeto de proteção ambiental, sem precisar as
condutas que motivariam a repressão policial administrativa e seus efeitos
sancionatórios, estes cominados no art. 72: “Art. 70. Considera-se infração
administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas
de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”.
Este dispositivo legal tem seu sentido material complementado pelo
Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008, que atualmente lhe serve de regulamento. É neste Decreto que foram especificados os fatos ilícitos administrativos em face do interesse na preservação do meio ambiente: contra a fauna
(arts. 24 a 42); contra a flora (arts. 43 a 60-A); relativos à poluição e outras
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infrações ambientais (arts. 61 a 71-A); contra o ordenamento urbano e o
patrimônio cultural (arts. 72 a 75); contra a administração ambiental (arts.
76 a 83) e as infrações praticadas em unidades de conservação.
Acerca do princípio constitucional da legalidade, leciona José Afonso
da Silva (2005, p. 83) que
A doutrina não raro confunde ou não distingue suficientemente o princípio da legalidade e o princípio da reserva de lei. O primeiro significa a
submissão e o respeito à lei, ou a atuação dentro da esfera estabelecida
pelo legislador. O segundo consiste em estatuir que a regulamentação
de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal. Embora às vezes se diga que o princípio da legalidade se revela
como um caso de reserva relativa, ainda assim é de reconhecer-se
diferença entre ambos, pois que o legislador, no caso de reserva de
lei, deve ditar uma disciplina mais específica do que é necessário para
satisfazer o princípio da legalidade.
Em verdade, o problema das relações entre os princípios da legalidade
e da reserva de lei resolve-se com base no direito constitucional positivo, à vista do poder que a Constituição outorga ao Poder Legislativo.
Quando essa outorga consiste no poder amplo e geral sobre qualquer
espécie de relações, como vimos antes, tem-se o princípio da legalidade.
Quando a Constituição reserva conteúdo específico, caso a caso, à lei,
encontramo-nos diante do princípio da reserva legal.

Para autorizar a repressão de condutas nocivas ao meio ambiente,
dispõe o § 3º do art. 225 da CF/1988:

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.

Se, em relação às sanções puramente penais, a observância da reserva de lei se impõe por força do que dispõe o art. 5º, XXXIX, quanto às
sanções de cunho administrativo, porque não dizem de perto com valores de
relevância consideravelmente maior a ser tutelado ou não implicam, como
efeito jurídico, o cerceamento da liberdade, a Constituição não dispensa o
mesmo rigor normativo.
Não obstante a genérica disposição acerca das infrações administrativas, previstas no art. 70 da Lei 9.605/1998, trata-se de regramento suficiente para autorizar a convicção de que o objeto de repressão pretendido
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pela citada Lei, enquanto fonte formal primária, compreende “toda ação ou
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e
recuperação do meio ambiente”.
Está reservado à Administração, cuja responsabilidade para a proteção ambiental já é delegada pela própria Constituição Federal e com a mesma
amplitude (arts. 23, VI e VII, e 225, da CF/1988), delinear, na vastidão de
ações possivelmente nocivas ao meio ambiente que se pretende preservar,
em coerência com a dicção constitucional do art. 225, aquelas ações que
reclamem repressão igualmente de cunho administrativo. Assim, trata-se de
tipo administrativo penal aberto, ou norma administrativa penal em branco,
assim motivada por não caber no estrito âmbito da reserva legal formal e
material o universo de condutas que possam caracterizar-se como ofensivas
ao meio ambiente, enquanto objeto de proteção constitucional em sua amplitude. No caso, bem imaterial de contornos não precisos por compreender
um universo de valores, relacionados à fauna, flora, poluição de águas, ar e
tudo mais que evidencie a necessidade de uma melhor condição de vida para
as gerações atuais e futuras. Hipótese em que a norma legal, coerente com o
valor constitucional que pretende regular, descreve objeto de proteção, cuja
natureza é incompatível com especificações pormenorizadas, ficando para o
campo da razoabilidade da ação administrativa avaliar e reprimir práticas
que julgue ofensivas ao bem constitucional que direciona sua atuação.
Assim, muito embora o decreto, enquanto ato normativo, não goze da
condição jurídica de fonte formal primária para as relações jurídicas, senão
de fonte formal secundária e própria à função regulamentar, não padece o
Decreto 6.514/2008, bem como os demais que o antecederam para a mesma
finalidade, de vício de inconstitucionalidade por veicular matéria destinada
à reserva legal.
Neste contexto, a atuação administrativa normativa exerce função
integrativa da disposição legal na medida em que, sem implicar inovações
no elemento objetivamente definido quando a ser objeto de proteção por
parte do Estado, o Decreto se limita a prescrever fatos que denotam, por sua
natureza e por seus efeitos, nocividade em face do valor objeto de proteção
que a Constituição ou a lei expressamente já atribuíram singular valoração.
Ademais, conquanto não inove em relação aos limites que se pode
inferir do propósito constitucional, ou legal, para a proteção ao meio ambiente, o Decreto não cuidou de cominar penalidades. Estas já estão cominadas
e delimitadas pela lei.
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4 Admissibilidade do controle de legalidade sobre o mérito da
sanção administrativa aplicada
As penalidades, em especial as de caráter administrativo, são instrumentos de que a Administração Pública dispõe para prevenir e/ou reprimir
práticas infracionais que, embora de menor potencialidade lesiva, representam significativos óbices à dinâmica e eficiente atuação administrativa.
São, assim, medidas administrativas excepcionais e tanto mais eficientes se
suficientes a contribuir para evitar a prática de infrações.
O juízo de valor acerca da penalidade cabível e de sua graduação
dentro dos limites em que cominada tem relação com o seu objetivo de
prevenir e/ou reprimir comportamentos ilícitos e o grau de reprovabilidade
que a conduta evidencia.
Assim, impõe-se apreciar com razoabilidade a definição da penalidade
que o ato infracional recomenda seja aplicada, sob pena de, além do propósito
sancionador, minimizar-se, sem justa causa, o patrimônio do administrado
na hipótese de penalidades pecuniárias, ou se mostrarem notoriamente
desproporcionais em face do próprio objeto de proteção, em se tratando de
penalidades outras, restritivas de direitos.
Além da descrição infracional, integra também o âmbito do princípio
da legalidade a prescrição sancionatória, a adequação da pena ao fato punível
e a sua fixação em graduação mínima e máxima.
A Lei 9.605/1998, a um só tempo, tipifica as infrações administrativas, estas com um elevado grau de abertura à regulamentação, consoante já
ressaltado, e estabelece diretrizes para a aplicação das sanções que comina,
sendo oportuno relembrar o quanto dispõem os arts. 72 e 6º:
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes
sanções, observado o disposto no art. 6º:
I – advertência;

II – multa simples;
III – multa diária;

IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
V – destruição ou inutilização do produto;
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VII – embargo de obra ou atividade;
VIII – demolição de obra;

IX – suspensão parcial ou total de atividades;
X – (VETADO)

XI – restritiva de direitos.

Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I – a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas
consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;
II – os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação
de interesse ambiental;
III – a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Ante estas premissas legais, tenho por equivocada a compreensão
de que não caberia ao Poder Judiciário exercitar o controle de legalidade
relativamente à modalidade da sanção aplicada ou, se pecuniária, ao valor
da multa aplicada, sob a justificativa de que tema afeto ao mérito do ato
administrativo, mormente quando dimensionada a sanção dentro de limites
legais preestabelecidos.
Nos termos do art. 75 da Lei 9.605/1998, o valor da multa, que será
fixado no regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos
índices estabelecidos na legislação pertinente, varia entre o mínimo de R$
50,00 (cinquenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais).
A consideração do mínimo ou do máximo ou de qualquer outro valor
intermediário entre os dois extremos previamente ditados pela Lei, para
aplicação da sanção, é competência do agente administrativo.
Porém, seja qual for o valor estabelecido como sanção, estará igualmente sujeito à estrita legalidade relativamente à motivação que o justifique, em face das circunstâncias legais e expressamente eleitas de aplicação
cogente para a atividade policial administrativa.
Não se está, com este raciocínio, a adentrar no juízo de valor se a penalidade aplicada é desproporcional aos efeitos provocados pela infração e
por isto desarrazoada. Mas a enfatizar que os critérios de fixação da sanção
também são temas afetos à legalidade e devem ser demonstrados no caso
concreto.
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A prescrição gradativa da sanção pecuniária e a fixação de critérios
objetivos para seu dimensionamento em razão de circunstâncias legalmente
eleitas retiram da atuação administrativa qualquer margem de liberdade
ou discricionarismo na definição da sanção específica, se aplicada além do
mínimo legal. E a compreensão que melhor se subsume ao propósito normativo, e que, aliás, é de elementar racionalidade, é partir-se da pena mínima
cominada, porquanto já suficientemente definida pelo legislador para os fins
repressivos decorrentes da só prática infracional, e exacerbar sua dimensão
na proporção direta em que se manifestem as circunstâncias nominadas pelo
art. 6º, I, II e III, da Lei 9.605/1998.
Aplicar a penalidade em grau maior do que o mínimo cominado,
sem a necessária motivação que evidencie a necessidade de sua elevação,
embora não comprometa a validade do auto de infração, compromete a
validade da sanção por ele imposta, sendo autorizada a convicção de que,
ante a ausência dos motivos prescritos no art. 6º da Lei 9.605/1998, únicos autorizadores para a gradação da sanção além do mínimo legalmente
cominado, está autorizado o Poder Judiciário, no exercício do controle de
legalidade, a declarar a ilegalidade da penalidade aplicada e reduzi-la ao
nível de proporcionalidade compatível com as circunstâncias nominadas
pelo art. 6º da Lei 9.605/1998.

5 Conclusão

O direito ambiental não é uma solução milagrosa, mas é uma ferramenta a mais na proteção do meio ambiente.
Enquanto não se possa afirmar ser a educação ambiental, que nem
sequer integra os currículos escolares, o caminho necessariamente mais
rápido, útil e eficaz à realização da finalidade explicitada pelo art. 225 da
CF/1988, sua realização tem, no exercício do poder de polícia ambiental, o
mais eficiente, senão o único, instrumento imediato para se evitar a irreversível destruição do bem imaterial a que a norma constitucional atribui
singular relevância.
A Lei 9.605/1998 — e sua regulamentação pelo Decreto 6.514/2008
— disciplina, de forma ampla, condutas ilícitas suficientes para implicar
considerável grau de preservação ambiental, seja pela sua força repressiva,
seja pela sua força preventiva, considerada a intensidade das sanções que
comina, notadamente se aliadas a uma eficiente atuação administrativa.
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Neste propósito, ao lado da sempre e necessária educação ambiental,
as sanções administrativas, porque mais céleres em seus efeitos, se considerada a identificação da infração, a competência administrativa para sua
aplicação, o processo administrativo mais simplificado em suas fases e o
efeito preventivo e repressivo a que se prestam de forma cogente, são instrumentos que devem merecer maior atenção da administração ambiental.
Atenção quanto ao melhor aparelhamento de seus órgãos; atenção quanto à
melhor profissionalização e orientação jurídica dos seus agentes, de forma
que sua atuação não possa merecer a censura de nulidade se submetida ao
controle judicial de legalidade.
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Os crimes ambientais e o problema da imputação penal
da pessoa jurídica
Márcio José de Aguiar Barbosa1

1 Introdução
A Constituição de 1988 inovou ao admitir, no seu art. 225, § 3º, a
possibilidade da aplicação de sanções penais às pessoas jurídicas, o que
até então era rejeitado, até mesmo como hipótese teórica, pela doutrina
juscriminalista.
A Lei 9.605, de 12/02/1998, deu efetividade a essa norma programática, estabelecendo no art. 3º a punibilidade das pessoas jurídicas por
infrações ambientais, de modo genérico, e enunciando nos arts. 21 a 23 as
penas que lhes são aplicáveis, também de forma genérica, inovando também
nesse aspecto, já que, no nosso sistema, em regra, as penas são estabelecidas
de modo concreto, limites mínimos e máximos, especificamente para cada
crime.
O art. 3º, parágrafo único2, da lei prevê a possibilidade de incriminação também da pessoa natural pelo mesmo fato, o que, a princípio, pode
parecer indicar que seria possível hipótese de incriminação/punição apenas
da pessoa jurídica por fato típico ambiental. Outro problema surgido na
leitura desse dispositivo é o da coautoria da pessoa natural: seria daquele
que pratica o fato típico ao lado da pessoa jurídica ou seria do representante
da pessoa jurídica, considerado como pessoa natural sujeito de direitos e
obrigações?
Essa discussão chegou aos tribunais e tem tido soluções diversas.
Estes são os problemas a serem enfocados neste trabalho: haveria
possibilidade de imputação unicamente da pessoa jurídica por crime ambiental, considerando-se as teorias do crime e da pessoa jurídica mais aceitas no
1
2

Juiz federal.

“Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.”
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presente? Na hipótese de imputação da pessoa jurídica e de pessoa natural
coautora ou partícipe do fato típico, o representante da pessoa jurídica poderia ser penalizado como pessoa natural, se praticou o ato na qualidade de
representante da pessoa jurídica, e não por si mesmo?

2 Teoria do crime: tipo penal, dolo e culpa

Segundo Nucci (2010, p. 123), podemos identificar pelo menos três
conceitos de crime na doutrina. O conceito “material”, que enfoca, de um
ponto de vista mais antropológico, aquilo que, em determinada sociedade
ou cultura, se entende como conduta gravemente ofensiva e que merece
a aplicação das sanções mais graves; o conceito “formal”, que enfoca, pelo
prisma do direito positivado, aquelas condutas que legalmente são proibidas
e cuja infringência enseja a aplicação da pena, e o conceito “analítico”, que
é aquele originado dos estudos da doutrina juscriminalista, qual seja, a dos
fatos definidos pela lei como típicos, ilícitos e culpáveis. Aqui nos interessa
sobremodo o último conceito, principalmente o seu primeiro elemento: o
tipo3, que é o único ponto de consenso absoluto em todas as conceituações
analíticas de crime.
O tipo penal é a conduta hipoteticamente prevista na lei penal como
contrária ao direito e que tem como consequência jurídica de sua concretização a aplicação da pena. Pelo conceito material de crime, o tipo penal
protege os bens jurídicos mais relevantes em dada cultura pelo induzimento
à não efetivação de condutas que lhes sejam contrárias.
O dolo e a culpa, que têm conceituação formal no nosso CP (art. 18),
são os elementos finalísticos da ação típica: o dolo é a vontade dirigida direta
ou eventualmente ao resultado previsto no tipo penal e a culpa é a voluntária
e concreta ausência de compromisso com um dever de cuidado que concorre diretamente para o resultado hipoteticamente previsto no tipo penal e
provável na realidade concreta.
A partir dessa conceituação, identificamos tipos dolosos como sendo
aqueles em que se exige a vontade dirigida direta ou eventualmente ao resultado e tipos culposos como sendo aqueles em que não se exige a vontade di3

No âmbito resumido deste escrito, não vale a pena nos determos nas outras conceituações, causalistas, finalistas ou constitucionalistas, que podem ir desde a visão bipartida à quadripartida, mas
o importante de todas as conceituações é que elas concordam em um aspecto: para ser criminoso,
o fato tem de ser típico. Para um excelente resumo, vide quadro sintético em NUCCI, 2010, p. 127.
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rigida ao resultado, mas a negligência de um dever de cuidado de que resulta,
concretamente, o resultado típico. Por aí se vê que os tipos penais culposos
são aqueles cujos resultados são considerados mais danosos à coletividade,
de modo que a proteção ao bem jurídico penalmente relevante se faz de
forma mais completa, incriminando-se não somente a conduta diretamente
dirigida ao resultado que se busca evitar como também aquela que concorre
para sua ocorrência, por negligência ao dever de cuidado.
Conforme nosso CP (art. 18, parágrafo único), são culposos apenas
os tipos penais em que a culpa seja expressa no tipo penal. Entre os crimes
ambientais da Lei 9.605/1998, 12 deles admitem a figura culposa — de um
total de 45 tipos penais ambientais.
As duas principais linhas doutrinárias — causalismo e finalismo —
diferem na chamada “teoria da ação”, principalmente na conceituação do
que seria uma “ação ou conduta típica”: para o causalismo, o conceito de
conduta é naturalístico, a exteriorização (ação) ou não (omissão) de movimentos corpóreos voluntária e conscientemente, de modo que a finalidade
ou objetivo penalmente relevante dessa conduta, o dolo ou a culpa, integra o
conceito de culpabilidade; para o finalismo, doutrina dominante, oriunda dos
trabalhos de Hans Welzel e que foi acolhida pelo nosso atual Código Penal
com a reforma de 1984, não é possível dissociar a conduta naturalística da
vontade e da finalidade do agente, isto é, a conduta típica é a ação ou omissão (no mesmo sentido causalista) voltada para determinada finalidade ou
objetivo penalmente relevante (dolo ou culpa).
Isto é, na doutrina dominante — finalista —, o tipo penal contém o
dolo e a culpa (a finalidade da conduta típica), retirando da culpabilidade
esse aspecto volitivo e finalístico do crime. Porém, ao fazê-lo, a doutrina de
Welzel também retira da finalidade da ação/omissão a consciência concreta
da ilicitude — que passa a integrar a culpabilidade.
Não há inovação alguma na teoria do crime quando aplicada aos tipos
penais ambientais. Também para esses crimes o conceito analítico é o mesmo
e, especialmente no caso das pessoas jurídicas, problematizam-se dois dos
elementos do crime ambiental quando aplicados às condutas realizadas por
pessoas jurídicas: a tipicidade e a culpabilidade.
É que em ambas há necessidade de algo que é imanente ao homem
e suas ações: a vontade dirigida a um fim (finalidade da conduta típica) e
a consciência concreta da ilicitude com capacidade de autodeterminação a
partir dessa consciência (culpabilidade).
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3 Pessoas jurídicas: teorias
Entre as searas do direito civil em que a proliferação de teorias foi
mais fecunda, assume especial relevo a doutrina acerca das pessoas jurídicas, com inúmeras teorias que buscam explicar sua natureza e a gênese da
personalidade jurídica dessas pessoas, desde muito consideradas sujeitos
de direito em igualdade de condições com as pessoas naturais.

No direito positivado, as pessoas jurídicas são previstas nos arts.
40-44 do CC/2002, de forma dogmática, apenas se preocupando o código
em classificá-las e elencá-las em róis restritos, estabelecendo o art. 45 que o
início da personalidade das pessoas jurídicas de direito privado se dá com o
registro de seus atos constitutivos no registro público específico.
Há as teorias “negativistas” e as teorias “afirmativas”, sendo estas
subdivididas em subjetivistas e objetivistas, de acordo com a aceitação ou
não de direitos subjetivos titularizados pelas pessoas jurídicas. As teorias
negativistas são de pouca ou nenhuma utilidade atual. Um breve resumo
dessas teorias se apresenta a seguir.
Entre as negativistas, temos:

Teoria da Ficção Dogmática (Ihering e Bolze): as pessoas jurídicas
seriam ficções dogmáticas construídas com o objetivo de facilitar o tratamento jurídico de interesses de um conjunto de pessoas reunidas em função de
determinados fins: somente os indivíduos, pessoas naturais, são, realmente,
verdadeiros sujeitos de direito.

Teoria da Equiparação (Windscheid, Bekker e Brinz): a pessoa jurídica é um patrimônio equiparado no seu tratamento jurídico às pessoas
naturais. Tem o inconveniente de elevar uma coisa (o patrimônio) a sujeito
de direitos e obrigações.

Teoria da Propriedade Coletiva (Planiol, Berthelémy): a pessoa jurídica nada mais seria do que uma forma de propriedade coletiva a que o
direito concede a possibilidade de ser sujeito de direitos de modo a ressaltar
o caráter coletivo, não individual, dessa propriedade.
As teorias negativistas foram suplantadas pelos fatos. A negação da
existência de direitos subjetivos das pessoas jurídicas, como se fossem mera
imagem ou emanação dos direitos das pessoas naturais que as compõem, não
consegue explicar a realidade concreta da vida cotidiana, da vida forense, em
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que os atos negociais e as disputas jurídicas envolvendo pessoas jurídicas
suplantam, em muito, aqueles envolvendo apenas pessoas naturais.
Entre as teorias afirmativas, mais modernas, temos, no campo subjetivista:
Teoria da Ficção Legal (Savigny): a primeira teoria afirmativa, muito
próxima das teorias negativistas, ensina que só o homem é capaz de ser
sujeito de direito. A pessoa jurídica tem existência por uma ficção legal, criação artificial da lei para exercer direitos patrimoniais e facilitar a função de
certas entidades. É uma teoria inaceitável, como as negativistas, pois coloca
no plano fictício o Estado e diversos outros entes coletivos imprescindíveis
à compreensão do direito.
Teoria Orgânica ou da Realidade Objetiva (Giorgi, Fadda e Bensa,
Gierke e Zittelmann): uma das mais importantes e utilizadas teorias acerca
das pessoas jurídicas, supõe a existência de organismos sociais e organismos
físicos. Tais organismos sociais são as pessoas jurídicas, que têm vontade
própria, distinta da de seus membros e objetivando alcançar determinados
fins sociais. A externalização dessa vontade das pessoas jurídicas se dá por
meio de seus órgãos, isto é, as pessoas naturais investidas nos cargos indicados nos seus estatutos e com atribuições ali definidas. Ao atuar nessa
condição, tais órgãos expressam a vontade da pessoa jurídica, e não sua
própria vontade (enquanto pessoa natural).
Ao colocar a volitividade como característica das pessoas jurídicas,
essa teoria descamba para a irrealidade, pois a vontade é atributo humano.
A teoria orgânica radicaliza ao praticamente equiparar as pessoas jurídicas
às naturais, mas tem importância teórica e histórica por afirmar, sem meias
palavras, a importância e realidade concreta das pessoas jurídicas e, na prática jurídica, por dar especial relevo ao papel dos representantes da pessoa
jurídica na exteriorização de suas finalidades sociais.
Teoria da Realidade das Instituições Jurídicas (Saleilles, Geny, Michoud, Ferrara): para essa teoria, a personalidade jurídica deriva do direito,
positiva ou negativamente, tanto que esse já privou homens de personalidade, como na escravidão ou nas hipóteses de morte civil do direito antigo.
Assim, o direito concede personalidade a agrupamentos de pessoas ou bens
que tenham por escopo a realização de interesses humanos relevantes. A
personalidade jurídica é atributo que o direito outorga a entes que o merecem. Assim, a pessoa jurídica é uma realidade jurídica ou técnica. É a teoria
mais aceita.
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Teoria da Instituição (Hauriou): as pessoas jurídicas são instituições
sociais destinadas à obtenção de um fim juridicamente relevante e aceito
pela ordem jurídica. É mais importante no âmbito do direito administrativo,
onde nasceu.
As teorias afirmativas objetivistas negam a existência de “direitos
subjetivos” e, portanto, a noção de “pessoa” é distinta. Sem muito interesse
para o direito privado, mas de grande importância na teoria geral do direito,
dão especial relevo ao dever jurídico em contraposição aos direitos subjetivos
e sua titularidade. Entre essas, as mais relevantes:
Teoria de Duguit (Léon Duguit): a pessoa jurídica é um mero artifício
para proteger situações em que determinada riqueza se vincula a objetivos
lícitos.
Teoria Kelseniana (Hans Kelsen): para Kelsen, tanto as “pessoas naturais” quanto as “pessoas jurídicas” são “centros” de deveres e faculdades reconhecidos pelo direito objetivo e que permitem a aplicação do ordenamento
jurídico (a individualização de sanções e a atribuição de competências).
Entre todas essas teorias, por sua importância e aceitação, as mais
relevantes são as da realidade das instituições e a kelseniana, mas também
a teoria orgânica, muito utilizada quando se estuda a atuação concreta das
pessoas jurídicas, por meio de seus “presentantes”.
O ponto mais importante (e mais criticado) da teoria orgânica, como
citado acima, é a “volitividade”. Por outro lado, como vimos no tópico anterior, não existe tipicidade sem finalidade, sem vontade dirigida a um fim. E
não há crime sem tipicidade.
Isto é, ao equipararmos as pessoas jurídicas às pessoas naturais no que
diz respeito à prática de crimes ambientais, estamos afirmando implicitamente
que as pessoas jurídicas também têm vontade dirigida a um resultado: condutas tipificáveis penalmente. E não apenas isso: estamos também dizendo
que as pessoas jurídicas são culpáveis, isto é, têm consciência concreta da
ilicitude de suas condutas e podem se autodeterminar para obedecer sua
consciência e evitar a conduta ilícita ou não.
Dizer que as pessoas jurídicas praticam crimes equivale a utilizar
implicitamente a versão mais radical das teorias afirmativas da realidade das
pessoas jurídicas: a teoria orgânica ou da realidade objetiva. Isso é de suma
importância para a imputabilidade penal da pessoa jurídica e sua estreita
relação com a imputabilidade de seus “presentantes”.
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4 Presentação de pessoas jurídicas
Conforme nos ensina Pontes de Miranda (apud CAMATA, 2005), não
é apropriado falar em “representação” no caso das pessoas jurídicas.
Ao contrário das pessoas naturais, que exprimem sua vontade de
modo natural e autônomo, pela palavra oral ou escrita, gestos, imagens e
outras formas de comunicação inteligíveis para os demais sujeitos, a pessoa
jurídica não prescinde de outras pessoas naturais para se manifestar. Ilustra
bem Camata (2005):

A exemplo da prática autônoma de atos jurídicos, pela pessoa humana
capaz ao exercício de direitos, a pessoa jurídica também goza desta
aptidão, desde que a vontade dos sócios se formalize em documento
escrito que deverá ser registrado em órgão específico. Este ato publicizatório determina o nascimento legal da pessoa jurídica, necessário
à outorga do atributo da capacidade de exercício: a personalidade jurídica. A partir de então, e como pessoa que é, a pessoa jurídica tem
capacidade de direito que lhe autoriza a celebração negocial, à prática
de atos jurídicos stricto sensu, de atos-fatos jurídicos e de atos ilícitos.

Enquanto a pessoa humana capaz expressa sua vontade de forma
natural, a pessoa jurídica o faz através de órgãos que, ao contrário
de representá-la, a fazem presente na relação jurídica. É assim que a
pessoa jurídica não é representada ou assistida, como acontece com a
pessoa humana incapaz absoluta ou parcialmente. Sua existência legal
presume a existência de órgãos de presentação que resguardam poder
de discernimento sobre o certo e errado. São os órgãos que exprimem
a vontade, que dirigem, e que resolvem conflitos de qualquer espécie
[grifo nosso].

Isto é, os presentantes da pessoa jurídica — os órgãos que exprimem
sua vontade — diferem muito dos representantes e assistentes dos incapazes absoluta ou relativamente ou dos representantes usualmente admitidos
nas figuras do mandatário ou do gestor de negócios: não existe uma outra
possibilidade de manifestação da vontade da pessoa jurídica que não aquela
feita por seus presentantes. Daí não haver “re”-“presentação” (outra “presentação” ou nova “presentação”), mas tão somente “presentação”. A pessoa
jurídica se faz presente unicamente por meio de seus órgãos. Não há outra
possibilidade.
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Isso é ainda mais importante quando comparamos a presentação de
pessoas jurídicas com a representação de pessoas capazes — a representação
judicial por advogado e outras hipóteses, como a substituição processual.
Eis o que diz Pontes de Miranda (apud CARNEIRO, 1998, p. 36, 127130) sobre esse tópico:
Também inconfundíveis substituição processual e presentação. O órgão mediante o qual a pessoa jurídica se faz presente e expressa sua
vontade não é substituto processual e nem representante legal: “A
pessoa jurídica não é incapaz. O poder de presentação, que ela tem,
provém da capacidade mesma da pessoa jurídica [...]

A presentação é extrajudicial e judicial (art. 17); processualmente, a
pessoa jurídica não é incapaz. Nem o é, materialmente [...] O que a vida
nos apresenta é exatamente a atividade das pessoas jurídicas através
de seus órgãos: os atos são seus, praticados por pessoas físicas” (Pontes
de Miranda, Tratado de direito privado, t. 1, § 97, n. 1).

Esses órgãos de presentação das pessoas jurídicas, por sua vez, obedecem ao que disposto nos seus atos de constituição, isto é, às leis ou aos atos
particulares registrados que lhes dão existência. Estando o presentante da
pessoa jurídica investido regularmente dos poderes de presentação conforme
seus estatutos e praticados atos ínsitos ao objeto social da pessoa jurídica,
seus atos nessa qualidade não são seus: são unicamente da pessoa jurídica.
Não se podem confundir os direitos e deveres oriundos de atos de
presentação de pessoas jurídicas com os direitos e deveres de seus presentantes. Se a presentação foi regular — tanto no que diz respeito à investidura
quanto aos limites do objeto social e da lei —, os atos do presentante não
são seus, mas da pessoa jurídica.
Se os atos do presentante não são regulares, aí entramos em outro
campo, que é o da responsabilização pessoal do presentante. O caso mais
comum e importante é o da irregularidade no que diz respeito às finalidades
sociais (desvio ou abuso da finalidade social) e a inobservância dolosa da
lei — atos contrários à lei.
Porém, ainda aí há que se problematizar: quando um presentante
de uma pessoa jurídica pratica um ato ilícito, dentro ou não dos limites do
objeto social, quem pratica o ato ilícito: o presentante ou a pessoa jurídica?
Isso é de suma importância para se saber de quem será a responsabilidade
pelos ônus do ilícito, como as penalidades, as indenizações, etc.
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O problema é antigo e já no Código Civil surgia a necessidade de se
penalizar o empregador pelos atos de seus prepostos e empregados (hoje,
prevista no art. 932, III, do CC/2002), independentemente de se perquirir
se houve ou não observância dos limites do objeto social. Disposições semelhantes encontram-se em praticamente todas as legislações modernas nas
diversas áreas (direito do consumidor, direito tributário, responsabilidade
civil objetiva no direito administrativo, etc.).
Isto é, no campo da ilicitude, em regra, a pessoa jurídica não pode se
livrar da penalidade pela responsabilização unicamente do seu presentante
que atuou além dos limites estatutários ou legais. A maior parte das legislações modernas prevê hipóteses de responsabilização da pessoa jurídica
com ação regressiva contra o presentante e/ou solidariedade da responsabilização deste nas hipóteses de desvio de finalidade social ou infração à lei.
Foi a forma encontrada para impedir que a pessoa jurídica fosse utilizada
como uma muralha protetora para práticas ilícitas.
Para os atos contrários à lei, a vontade (no sentido naturalístico)
do presentante é ainda a vontade (no sentido jurídico) da pessoa jurídica,
mesmo que destoante do estatuto. No caso dos atos ilícitos, o moderno desenvolvimento do direito levou a um resultado que vai bem além do que
previa inicialmente a teoria: os órgãos de presentação da pessoa jurídica
falam sempre em seu nome, mesmo que tenham ido além dos poderes de
presentação recebidos.

5 Conduta típica da pessoa jurídica e a imputação penal

Um corolário do que se disse acima é que a pessoa jurídica poderá ser
responsabilizada pelos atos de seus presentantes, mesmo que contrários à
lei ou estatutos. A vontade dirigida à prática do ato ilícito do presentante —
independentemente dos motivos e da observância de limites — é também
a vontade dirigida à prática do ato ilícito da pessoa jurídica.
Mas o contrário seria possível? Poderia haver vontade dirigida à prática do ato ilícito por parte da pessoa jurídica sem que houvesse a vontade
do presentante também dirigida à mesma prática? Creio que não.
Essa hipótese colocaria as pessoas jurídicas não apenas como uma
realidade objetiva (a mais radical das teorias afirmativas da pessoa jurídica,
como vimos). As pessoas jurídicas, nesse caso, existiriam e se apresentariam
por si mesmas, como zumbis sem carne e sem alma. Equivaleria a poder
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a pessoa jurídica se manifestar sem presentantes, o que é impossível por
qualquer teoria e qualquer evidência fática.
Portanto, pelo conceito finalista de fato típico, a vontade dirigida à
prática do fato típico e obtenção do resultado, no caso das pessoas jurídicas,
exige que exista uma vontade humana, natural, dirigida ao mesmo resultado: a vontade do presentante. O mesmo se diga quanto à culpabilidade: a
consciência concreta da ilicitude com capacidade de autodeterminação a
partir dessa consciência da pessoa jurídica é a mesma de seu presentante.

O que o parágrafo do art. 3º da Lei 9.605/1998 prevê não é a hipótese de penalização somente da pessoa jurídica — o que implicaria vontade
da pessoa jurídica sem presentação —, mas a possibilidade de penalização
também do presentante sem que isso constitua bis in idem.

É que o fato concreto é um só, praticado por uma pessoa humana
apenas (o presentante da pessoa jurídica), mas que, nesse momento, expressa duas vontades: a dele (presentante) e a da pessoa jurídica (presentada).
Esse é o alcance do parágrafo do art. 3º da Lei 9.605/1998. A coautoria ali
prevista (do presentante em coautoria com a presentada pessoa jurídica) é
muito especial, pois é ficta: há apenas um autor humano praticando o fato
típico, mas ele o faz enquanto presentante de uma pessoa jurídica, portanto,
ele expressa sua vontade e a vontade da pessoa jurídica dirigida ao resultado
típico, do que resulta que esta também é autora.

Caso não existisse a previsão legal expressa de que as pessoas naturais podem ser também penalizadas em coautoria ou participação com as
pessoas jurídicas, pelos idênticos fatos, pelas idênticas condutas, haveria que
se aplicar a pena apenas a uma delas, à pessoa jurídica ou a seu presentante, jamais a ambos, para se evitar o bis in idem. E como os fatos sempre são
praticados pelo presentante, seria somente deste a responsabilização e as
pessoas jurídicas se livrariam de toda e qualquer penalização.

6 Conclusão

Pelo exposto, concluo que não é possível a penalização somente da
pessoa jurídica nos crimes ambientais, na esteira da jurisprudência dominante atualmente no egrégio TRF14.
4

Pessoa jurídica. Responsabilidade. Crime ambiental.
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Para que haja manifestação de vontade da pessoa jurídica, é necessário sempre um presentante, pessoa natural. É dessa forma que a pessoa
jurídica se apresenta ao mundo e participa dos atos e fatos jurídicos.
Como a prática do fato típico pressupõe a vontade do autor dirigida à
prática e ao resultado previsto no tipo penal, há sempre uma vontade humana — a vontade do presentante — no caso dos crimes ambientais praticados
por pessoas jurídicas.

O disposto no parágrafo do art. 3º da Lei 9.605/1998 apenas estabelece uma hipótese de coautoria ficta, afastando a possibilidade de bis in
idem, da pessoa jurídica com aqueles que atuam em seu nome, pela prática
dos mesmos fatos, possibilitando a punição de ambos.

Doutrinariamente, essa coautoria ficta se justifica, pois, ainda que
no plano naturalístico o fato seja único e praticado apenas pela pessoa natural que presenta a pessoa jurídica, essa pessoa natural o faz na condição
também de presentante e, portanto, veicula também a vontade da pessoa
jurídica, além da sua própria. São duas vontades dirigidas à prática do fato
típico, ainda que por meio de uma só pessoa natural.
Nos crimes ambientais, esse concurso de pessoas não é apenas ficto:
é necessário.
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Inversão do ônus da prova no processo ambiental
Marcio Sá Araújo1

1 Introdução
A exigência de meio ambiente ecologicamente equilibrado é consagrada na própria Constituição Federal. Trata-se de um direito humano de
terceira geração. Nesse sentido, reza o art. 225 da Constituição Federal que
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as
presentes e futuras gerações”.
A incolumidade do meio ambiente deve ser preservada em face da
atividade econômica. Destarte, a Carta Magna dispõe, no seu art. 170, que a
ordem econômica é orientada pelo princípio da defesa do meio ambiente,
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
Tais comandos constitucionais possuem inúmeras repercussões.
Revelam que a relação jurídica ambiental envolve diversos sujeitos2, fato
corroborado empiricamente na análise dos pólos de múltiplas ações civis
públicas em curso atinentes a tal ramo do direito.
Cabe às normas processuais o grande desafio de atuar a vontade
concreta que decorre das normas constitucionais mencionadas.
O recrudescimento dos litígios judiciais que envolvem matéria ambiental é fenômeno relativamente recente. Nada obstante já enseja a criação
do chamado direito processual ambiental (DIAS, 2012, p. 228-229), orientado, entre outros princípios, pelo cânone que exige efetividade jurisdicional.
Tais lides são caracterizadas por peculiaridades na formação dos
juízos de convencimento do juízo, decorrência da principiologia do direito
1
2

Juiz federal.

Em face dessa assertiva, é comum afirmar-se que a relação jurídica ambiental é multilateral.
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ambiental. Em outras palavras, a prova no processo ambiental possui aspectos próprios, ínsitos a processos coletivos.
Tendo em vista a grandiosidade e riqueza do estudo acerca da prova
no processo ambiental, é necessário um corte metodológico, de molde que
se garanta um desenvolvimento adequado do presente estudo.
À luz de tal prisma, verifica-se a necessidade de estudo acerca do
exercício da prova no processo ambiental, concernente, especificamente,
ao ônus da prova.
Será feita uma análise que aferirá a possibilidade de inversão do
ônus da prova nos processos ambientais, com os detalhamentos pertinentes.

2 Conceito de prova

O estudo adequado do presente tema requer o desenvolvimento de
alguns rudimentos da teoria geral da prova.
O julgador não pode decidir sem critérios e parâmetros. A formação
do seu convencimento ocorre através da prova — categoria jurídica que
assegura segurança e dialeticidade aos participantes da relação processual.
A prova é o objeto do processo de conhecimento.
O indeferimento de produção de prova admissível constitui violação a
um direito fundamental. Nesse sentido, as lições de Luís Guilherme Marinoni
e Daniel Mitidiero (2008, p. 334):
Ao afirmar que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por
meios ilícitos” (art. 5º, LVI), nossa Constituição assevera que, desde
que admissíveis, há direito fundamental à prova no processo civil. A
admissibilidade da prova prende-se às qualidades da alegação de fato
a provar: sendo controversa, pertinente e relevante, há direito à produção da prova, constituindo o seu indeferimento evidente violação
a direito fundamental.

Não é tarefa banal a busca de um conceito de prova. À moda de outros
institutos jurídicos, cuida-se de categoria jurídica que possui várias conotações. Moacyr Amaral Santos (apud OYA, 2008) averba que:
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[...] na sua acepção jurídica, o vocábulo prova é utilizado com três
diferentes sentidos: (1) produção dos atos ou dos meios com os quais
as partes ou o juiz entendem afirmar a verdade dos fatos alegados
(ação de provar, de fazer provar); nessa acepção se diz “a quem alega
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cabe fazer a prova do alegado”; (2) meio de prova considerado em
si mesmo; nessa acepção se diz “prova testemunhal”, “prova documental” [...]; (3) o resultado dos atos ou dos meios produzidos na
apuração da verdade; nessa acepção se diz “o autor fez a prova da
sua intenção [...]”.

Como não é escopo do presente estudo aprofundamento em tal vereda doutrinária, iremos utilizar, como ferramenta de estudo, o conceito de
prova do professor Alexandre Freitas Câmara. Ensina o ilustre processualista
que prova é todo elemento que contribui para a formação da convicção do
juiz a respeito da existência de determinado fato (CÂMARA, 2010, v. 1, p.
401).
Firmada a noção supra, o passo seguinte consiste justamente em
algumas considerações específicas sobre ônus da prova.

3 Inversão do ônus da prova

A importância do estudo sobre ônus da prova é evidenciada pela
própria localização do respectivo dispositivo no Código de Processo Civil.
Logo no início do capítulo que trata sobre provas (mais precisamente no
art. 333), o legislador apressa-se em disciplinar tal matéria, consagrando a
chamada distribuição fixa (ou estática) do ônus da prova.
Kisch apud THEDORO JUNIOR, 2008, v. 1, p. 429) averba que o
ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer
a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de
ordem processual.
O já citado art. 333 do Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 333.  O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

Em face de tal comando legislativo, que foi inspirado no princípio
dispositivo, é possível afirmar que, em regra, cabe à parte provar as suas
próprias alegações.
Como já foi observado, os processualistas afirmam que o Código de
Processo Civil consagrou a divisão estática (ou fixa) do ônus da prova. É
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importante registrar que tal regra é aplicável aos processos individuais, não
tendo adequada pertinência aos processos coletivos, notadamente àqueles
que envolvem matéria ambiental, em face da sua indisponibilidade.
Consoante Cristiane Rodrigues Araújo da Silva (2012, p. 244), quanto
ao direito ambiental, a matéria que regerá é a da Lei da Ação Civil Pública
(Lei 7.347/1985) e o Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de ação
civil coletiva.
Impõe-se fazer citação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério
do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências.

Tal dispositivo não se aplica apenas ao caso em que a relação jurídica deduzida no processo envolve matéria consumerista. Incide também
nas lides ambientais, por força do disposto no art. 21 da Lei da Ação Civil
Pública:

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos
e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que
instituiu o Código de Defesa do Consumidor.

Apesar de o art. 6º, VIII, não se localizar no Título III do Código de
Defesa do Consumidor, a doutrina admite sua aplicação nas ações civis públicas, por entender que há um plexo de normas processuais (formando um
todo unitário) entre o aludido diploma e a Lei da Ação Civil Pública.
Naturalmente, como exigência de segurança jurídica das partes,
tal inversão não pode ser realizada de qualquer forma. Os requisitos para
que tal ocorra são hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança da
alegação.
Tal inversão garante a paridade de armas entre os litigantes, em prestígio ao princípio da igualdade processual.
Um ponto que merece atenção consiste em se estabelecer o momento
processual em que tal inversão pode ocorrer. Prevalece o entendimento de
que a inversão do ônus da prova consiste em regra de procedimento, devendo
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ocorrer no momento do saneamento do processo (SILVA, 2012, p. 248). É
dizer, o juiz não pode inverter o ônus da prova apenas no momento em que
vai sentenciar. Deve realizar tal ato processual quando for sanear a relação
processual, de molde que a parte que recebeu o ônus possa se desincumbir
dessa providência.
A inversão do ônus da prova em processos ambientais pode encontrar
supedâneo, também, na chamada teoria dinâmica da distribuição do ônus
da prova. Nascida na Argentina, trata-se de uma proposição teórica que
sustenta que nem sempre o ônus da prova é de quem fez a alegação do fato.
O ônus da prova pode incidir sobre quem tem mais condições de provar o
fato, tendo em vista a ideia de que deve prevalecer a colaboração entre as
partes do processo.
Humberto Theodoro Júnior (2008, v. 1, p. 431) faz precisa descrição
de tal teoria:

Fala-se em distribuição dinâmica do ônus probatório, por meio da qual
seria, no caso concreto, conforme a evolução do processo, atribuído
pelo juiz o encargo de prova à parte que detivesse conhecimentos
técnicos ou informações específicas sobre os fatos discutidas na causa,
ou, simplesmente, tivesse maior facilidade na sua demonstração. Com
isso, a parte encarregada de esclarecer os fatos controvertidos poderia
não ser aquela que, de regra, teria de fazê-lo. É necessário, todavia, que
os elementos já disponíveis no processo tornem verossímil a versão
afirmada por um dos contendores e que o juiz, na fase de saneamento,
ao determinar as provas necessárias (art. 331, § 2º), defina também a
nova responsabilidade pela respectiva produção.

Segue-se que a inversão do ônus da prova nas ações ambientais é
questão plenamente admissível, com fundamento tanto no art. 6º, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor quanto na chamada teoria da divisão dinâmica do ônus da prova.
Tal se justifica pela natureza indisponível do bem envolvido na lide.

4 Conclusão

A indisponibilidade do bem envolvido nas ações ambientais exige a
incidência do princípio inquisitivo no campo das provas.
A inversão do ônus da prova em ações ambientais é medida que se
justifica para garantir a efetividade do direito processual ambiental.
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O direito à prova e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado são direitos fundamentais a serem respeitados por todos os protagonistas processuais.
Trata-se de medida judicial que se justifica tanto pelo art. 6º, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor quanto pela teoria da distribuição dinâmica
do ônus da prova.
O magistrado deve estar sensível a essa realidade, de molde que se
garanta o processo como instrumento de realização de justiça.
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Relação entre ética e direito ambiental
Marco Antônio Barros Guimarães1

Num momento histórico em que se mostra relevante a discussão
sobre a matéria objeto do direito ambiental, seja pela sua importância como
instrumento de modificação da relação do homem com o mundo, buscando
viabilizar a preservação do meio ambiente, seja pela sua relativa incipiência,
a reclamar adoção de postura condizente dos atores do cenário jurídico, com
vistas à real concretização de suas finalidades, evidencia-se a pertinência de
se refletir acerca da relação estabelecida entre o direito ambiental e a ética,
como ciência da praxis ou do agir humano.
É orientada por essa necessidade, e com olhos postos na busca por
uma visada que proporcione noção mais abrangente da empreitada humana
lançada, com a positivação das normas relativas ao meio ambiente, que a
presente reflexão propõe a contextualização do direito ambiental no horizonte do agir humano, com a finalidade de auxiliar na construção de um
norte balizador da aplicação das normas respectivas.
O percurso estabelecido tem início pela rememoração do surgimento
das três principais formas de razão, na concepção platônico-aristotélica,
passando-se pela exposição da circularidade do ethos como movimento fundador da reflexão ética, do qual se extraem as normas e princípios de natureza moral. Na sequência é feita uma breve referência ao desenvolvimento
das razões teórica e prática, na contemporaneidade, em que a segunda não
logra atingir o estágio de universalização alcançado pela primeira, o que tem
ocasionado consequências maléficas do mau uso das conquistas tecnológico-científicas e econômicas, a impor a necessidade de se pensar uma ética da
responsabilidade que supere os paradigmas teleológicos e deontológicos
prevalecentes, em sua limitação até então estabelecida às relações intersubjetivas, para alcançar uma responsabilidade universal pelas consequências
planetárias das conquistas iniciadas na modernidade.
Menciona-se então o advento de novo marco teórico representado pela ética do discurso, com tal pretensão de universalidade, mais como
1

Juiz federal substituto.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

registro histórico de uma proposta de resposta ao desafio imposto ao
pensamento filosófico do que propriamente com a finalidade de estabelecer
uma crítica a tal modelo ético.

Passa-se então à consideração do papel do direito ambiental no
enfrentamento do desafio posto, estabelecendo sua relação com a ética, o
que resultará na conclusão de que se trata, numa primeira aproximação, de
atuação voltada para indução de mudança na praxis para, refundando os
hábitos, restabelecer uma nova circularidade do ethos que permita a necessária correção de rumo no curso da história.
Conclui-se ainda, e por outro lado, que a própria positivação das normas relativas ao meio ambiente, no que se denomina direito ambiental, é
resultado inexorável de uma opção ética, porque resultado do agir voltado
para a eleição de um modelo de vida mais humano, o que se traduz em escolha de valor que, como tal, está conformado numa opção moral.

Assim é que a relação dialógica entre ética e direito ambiental, aqui
exposta sem pretensão espetaculosa ou mesmo de revelação de qualquer
novidade, mas, antes, com o intuito apenas de trazer para debate um enfoque racional explicitador daquilo que já se concebe implicitamente, como
pré-compreensão de algo existente no mundo da vida, proporciona àqueles
incumbidos de dar efetividade ao direito ambiental uma visão de perspectiva
histórica que lhes dá a verdadeira dimensão de sua responsabilidade.

1 Breves considerações sobre ética

Remonta a Platão e Aristóteles a classificação básica da razão em
três espécies distintas: razão poiética, razão prática e razão teórica. A mais
básica — poiética — tem como objetivo a produção e utilização de objetos
e desenvolveu-se, primeiramente, nos primórdios da história do homem, a
partir da necessidade de fabricação dos instrumentos de caça, das armas e
utensílios.

Reunidos os homens em grupamentos que possibilitavam a soma de
forças, necessária à própria sobrevivência em um meio natural hostil, foram
constituindo um molde social, desenvolvendo então uma forma diversa de
razão para viabilizar a manutenção desse convívio, prevenindo e solucionando os conflitos naturalmente surgidos: nascia a razão prática. Só mais tarde
viria a razão teórica, voltada para a investigação e explicação do mundo.
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Dessa distinção, clássica, cabe salientar a necessidade da utilização
de diferentes tipos de razão para abordagem de objetos diversos. Assim é
que a razão poiética, que se esgota no objeto, se satisfaz com uma abordagem
mais primária, enquanto o agir humano — como ato complexo exercitado
num universo de relações mundanas e interpessoais, e sempre voltado para
o outro, pressupondo um reconhecimento recíproco desse outro, em seu
contexto próprio e em suas particularidades individuais — precisa referir-se
a uma razão igualmente mais complexa, como a hoje conhecida razão prática.

Não por outro motivo, a razão prática, desde então e ao longo dos
séculos que testemunham a evolução do pensamento ocidental, tornou-se
objeto da ciência ética, reconhecida no âmbito filosófico como a adequada
para referir o agir ético do ser humano.
Cabe aqui uma referência à etimologia do vocábulo ética, que, em
sua origem grega (ethos), ostenta dupla significação, ora para referir-se aos
costumes verificados numa determinada realidade histórico-social, como
princípios e normas determinantes dos atos dos indivíduos inseridos naquela
realidade, ora como hábito construído pela repetição individual dos atos
daqueles mesmos indivíduos, em conformidade com os princípios e normas
constitutivos do ethos como costume.

Assim é que a prática (praxis) humana exerce papel fundamental
de mediação entre os momentos constitutivos do ethos como costume e
hábito, num movimento de circularidade causal que funda a reflexão ética:
o ethos como costume estabelece as normas e princípios de convivência,
que, observados concretamente pelos indivíduos em sua praxis cotidiana,
induz à formação do ethos como hábito, que, uma vez estabelecido, reforça
o ethos como costume.

Essa circularidade institui valores, expressos em princípios e normas,
que são transmitidos às futuras gerações, e não raras vezes influenciam culturas outras, formando assim a historicidade do homem. Evidente que tal
movimento não se revela estático, mas integrado à dinâmica que permeia
a própria evolução humana. Estruturalmente aberto e livre, o homem é o
ser que pode sempre ser mais do que é, e sua evolução repercutirá, necessariamente, na mudança de sua praxis, ainda que tal mudança represente
rompimento com o ethos estabelecido como costume. Tendo a alteração da
praxis, em casos que tais, a força de arrebatamento das multidões, levará à
transformação do ethos como hábito, alterando consequentemente o ethos
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como costume, restabelecendo-se assim a circularidade aparentemente rompida, mas em novo patamar, na hipótese aqui dada, mais elevado.
Não é outra a história da evolução dos costumes na humanidade. Foi
sempre necessário que vozes se levantassem contra princípios e normas
ultrapassadas e contra eles reagissem, para que, arrebanhando adeptos do
novo pensamento, possibilitassem a instituição de novas práticas que, transformadas em hábito, estabelecessem novos princípios e normas.
Importante salientar que os princípios e as normas até então referidos, como constitutivos do ethos, são de natureza moral, despidas do caráter
prescritivo próprio das normas jurídicas. Mas são também
[...] mais do que expectativas de comportamento generalizadas numa
sociedade. Se o comportamento de um filho, de um pai, de um médico,
de um cidadão, até de um estranho fosse totalmente imprevisível, a
vida cotidiana seria simplesmente impossível. As sociedades subsistem
porque nelas existem regularidades nos comportamentos. As normas
são, pois, regularidades sociais que possibilitam às pessoas e às instituições viver e organizar a sua vida, porque todos esperamos um
determinado comportamento dos outros (HERRERO, 2006, p. 21-40).

Evidencia-se assim, de forma quase intuitiva, que a obediência a
normas e princípios de natureza moral, sem força coercitiva, é, no mínimo,
conveniente, porque se traduz em benefícios a quem, como o homem, vive
em comunidade, espaço indispensável ao exercício da própria autonomia
individual. Trata-se de cumprir as normas estabelecidas, ainda que não
propriamente em decorrência de um senso moral, no mínimo visando à
satisfação do interesse próprio.

2 Cenário contemporâneo

A cultura ocidental é marcadamente logocêntrica, tendo a ciência
moderna surgido no século das luzes, como projeto de iluminação do que se
tinha como as trevas da então incipiente razão humana. Foi com o advento
do Iluminismo que o homem se propôs a saída de seu estado de imaturidade intelectual, utilizando-se da razão científico-técnica, que objetiva todo o
mundo, inclusive a natureza, visando à superação de todos os seus males.
Essa objetivação do mundo consiste mais especificamente no estabelecimento da dualidade de sujeito e objeto, de forma a permitir ao sujeito
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que manipule, destrua, reconstrua e transforme o objeto conforme entenda
conveniente.

É o que tem feito o homem desde o advento da razão moderna, com
a intervenção da ciência em todos os campos possíveis e imagináveis. Mas,
na medida em que a ciência adota esta perspectiva em nível universal, abre
a probabilidade de se impor como única via de sentido para a existência
humana.
Como consequência, verifica-se o alcance, pela razão teórica, de um
grau de universalidade que não foi atingido pela razão prática, já que frustradas foram as tentativas de estabelecimento de um modelo ético que satisfizesse às suas pretensões — legítimas — de universalidade.  

E, numa sociedade que assume ainda um preponderante perfil econômico, com o crescimento vertiginoso de uma cultura consumista, em que
prevalece forte tendência à individualidade, tal desafio revela-se de dificílimo
enfrentamento.

Não se pode, em absoluto, objetar que inúmeras foram as conquistas
decorrentes da ciência, as quais são inalienáveis, mas impõe-se como imprescindível a verificação de que muitos foram, igualmente, os males causados,
como, em emblemático exemplo do contexto da Segunda Grande Guerra, o
extermínio de milhões de vidas humanas por meio da apropriação da teoria
eugênica, no holocausto, e pelo desenvolvimento e uso da bomba atômica.

Não menos relevante tem sido o impacto negativo causado pela forma como se tem lidado com os efeitos da utilização das novas tecnologias e
as consequências do consumo de larga escala, incentivado pela perspectiva
econômica, sobre o meio-ambiente. São notórios os prognósticos de risco
de escassez de recursos naturais não renováveis para as futuras gerações, a
sinalizar para a possibilidade futura de inviabilidade da própria existência
humana em nosso planeta.

Evidenciado esse caráter sombrio de nossa época, impõe-se à filosofia, em sua vertente ética, enfrentar tal desafio, no desempenho do papel
simbolizado pela coruja de Minerva, que, no dizer de Hegel, alça seu voo
no anoitecer. Assim como a coruja — detentora de atributos naturais que a
tornam símbolo da vigilância e da capacidade de transitar e sobreviver na
noite — antecipa-se aos perigos da escuridão, traçando rumos seguros para
seu voo e suas conquistas, cabe ao homem, no exercício de sua razão prática,
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e com ampla visão do todo, antecipar-se ao futuro, propondo soluções que
conjurem os riscos que se prenunciam.

Nesse contexto é que surge a conclusão acerca da necessidade de
uma ética da responsabilidade, que se lance além daquela praxis limitada
às relações meramente interpessoais, para alcançar a responsabilidade universal ante as consequências causadas pela interferência humana, em escala
planetária, numa quadra histórica em que a globalização traz a repercussão
da intervenção do homem numa dimensão espaço-temporal que a tecnologia
cuidou, se não de eliminar, de reduzir drasticamente.
Esta a proposta da ética do discurso, idealizada no pensamento de
Karl-Otto Apel e Jürgen Habermas, que, valendo-se da virada linguística que
reconhece na linguagem o medium intransponível de toda reflexão teórica
e prática, busca instituir novo marco teórico que reconstrói o modelo deontológico da ética kantiana, cujos contornos e objetivos podem ser assim
resumidos:

A ética do discurso, que parte do discurso e nele encontra a situação
que supõe, exige e possibilita a participação discursiva e responsável
de todo ser humano como ser livre e solidário na solução racional dos
problemas da vida, oferece a fundamentação de uma ética pós-convencional e a possibilidade de uma organização da responsabilidade
solidária, capaz de enfrentar os grandes desafios nacionais e mundiais
que a condição humana atual nos coloca. Ela mostra um alcance universal, porque descobre na instituição do discurso a instância última
ou metainstituição de todas as instituições culturais, que exige que
todas estas tenham que legitimar-se, diante de nossos discursos, por
argumentos. Esta é a dimensão moral por excelência que garante a
dignidade de todo ser humano e a participação na construção de uma
história, de resto sempre dolorosa e penosa, que mereça o nome de
história humana (HERRERO, 2000, p. 163-192).

Trata-se, no entanto, de modelo que não revela compatibilidade, a
priori, com o paradigma teleológico da ética ocidental, concepção de Aristóteles (1973, p. 245-436) alicerçada nas virtudes e na eudaimonia como fim
último de uma existência humana.
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3 Diálogo entre ética e direito ambiental
Como já dito, as normas morais carecem do poder coercitivo, próprio
das normas jurídicas. Parece não haver controvérsia, igualmente, quanto ao
fato de que à regulação pelas normas jurídicas devem submeter-se apenas
questões tocadas por um caráter de essencialidade para o bom convívio
social, notadamente na preservação da dignidade da pessoa humana, em
seus múltiplos aspectos.
A tendência consolidada pela praxis mais recente, não apenas de positivar normas de proteção ao meio ambiente, mas de fazê-lo com estatura constitucional, leva então à conclusão de seu caráter de essencialidade,
qualificada pela privilegiada posição topológica de tais normas, assentadas
que estão — particularmente no Brasil — no contexto da carta fundante de
todo o arcabouço jurídico.
Como consequência potencial da positivação de tais normas, tem-se, notadamente pela estatura constitucional e pelo grau de efetividade
contido nas disposições específicas, um efeito resultante da interferência na
circularidade do ethos. Na medida em que se impõe uma alteração da praxis,
relativamente ao modo humano de relacionar-se com o meio ambiente, e tal
alteração é coercitiva, sob pena de imposição de multas pecuniárias, interdição de atividades e até mesmo restrição da liberdade pela imposição de
sanções de natureza penal, novos hábitos vão-se formando, e em decorrência
desses novos hábitos, surge um novo ethos, conformado às necessidades
advindas dos desafios que inspiraram a positivação das normas respectivas.
A expectativa ética, num horizonte histórico, é a de que um dia tais
prescrições, hoje candentes e de indispensável observância, tornem-se ultrapassadas e desnecessárias, uma vez finalizado o processo de restabelecimento do ethos num patamar mais elevado, que permita ao homem conviver com
o meio ambiente numa perspectiva que o identifique, e todo o seu conteúdo,
como sujeito de direitos, como o é o próprio homem.
Evidente que, em se tratando de verdadeiro processo de transformação histórica, do qual é característico o movimento pendular, há uma
tendência natural ao surgimento, especialmente no seu início, de movimentos
extremistas que adotam um discurso de supervalorização dos males que
inspiraram a mudança do curso histórico. Como corolário, surgem resistências fundadas em discursos igualmente extremados, com argumentação
contrária, emergindo o embate entre tais discursos como medium intrans285
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ponível ao alcance do equilíbrio que, ao fim e ao cabo, há de prevalecer na
praxis respectiva.
Daí se pode extrair uma primeira relação fundamental do direito
ambiental com a ética, consistente no papel de pretenso indutor, pela força
coercitiva, da alteração do ethos e, na medida em que satisfaz tal pretensão,
por meio da efetivação das normas respectivas no plano da realidade, altera os rumos da história, tornando-a mais humana, numa acepção ética e
antropológico-filosófica.
Mas, na medida em que a própria positivação jurídica de um determinado tema, como, no caso, o respeito ao meio ambiente, constitui um agir
humano, não estaria ele — ainda que coletivo — também contemplado pela
ciência da praxis? Em outras palavras, não seria um agir ético, que fundamentaria o próprio direito posto?
Sobre a justificação das escolhas, relativamente ao agir humano, instiga à reflexão o seguinte pensamento:

Enquanto os homens, diferentemente dos outros seres, continuarmos
a nos ver como obrigados a justificar nossas escolhas, porque o ajuste
à realidade não nos é dado; enquanto continuarmos qualificando determinadas justificações como “justas” ou “boas” em comparação com
outras, não importando agora quais sejam umas e outras e se em tempos
diferentes e em lugares distintos podemos qualificar de modo diverso
justificações semelhantes; enquanto “isto é justo” ou “isto é bom” continuar significando algo diferente de “aprovo isto, faça você o mesmo”
ou de “isto me agrada”; enquanto as formas de vida continuarem a nos
parecer mais humanas que outras, continuará havendo uma dimensão do
homem, de sua consciência e de sua linguagem, que merecerá, por sua
especificidade, o nome de “moral”. E ela será necessária para legitimar
o direito e a política, que não são autossuficientes no que diz respeito
à legitimidade (CORTINA, 2010, p. 21).

De fato, a positivação das normas do direito ambiental, conquanto
voltadas para a disciplina da relação do homem com as demais formas de vida
e com o mundo que habita, inspirada pela necessidade ética de responsabilização pelas consequências decorrentes das escolhas científico-tecnológicas
e econômicas, parece legitimada por um imperativo de ordem moral, na
medida em que busca não apenas a salvaguarda da sobrevivência da espécie,
mas, sobretudo, um modo de vida mais humano, sob as perspectivas ético-filosóficas objetiva e intersubjetiva.
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Na linha de tal raciocínio, pode-se afirmar, numa primeira aproximação, que a segunda relação extraída entre a ética e o direito ambiental
é a de uma fundamentação legitimadora do segundo pela primeira, o que
revela uma relação dialógica entre ambos. Isso porque o direito ambiental
assume a pretensão de instaurar o processo de evolução da circularidade
do ethos, para possibilitar a mudança do status quo, ao mesmo tempo que é
o próprio ethos, ao revelar uma forma alternativa de relação humana com o
mundo, que legitima a instauração do direito ambiental como meio de tornar
forçada e, portanto, efetiva a transformação almejada.
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Geração doméstica de energia elétrica com fonte solar
Paulo Ricardo de Souza Cruz1

Uma das questões mais pungentes na busca da garantia de um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, como preconizado pelo art. 225 da
Constituição da República, é a busca de formas de geração de energia elétrica
que sejam menos nocivas ao meio ambiente.
Partindo da premissa de que a energia elétrica é absolutamente indispensável na vida moderna, o mundo inteiro tem buscado formas de geração
de energia que sejam menos danosas ao meio ambiente.
As alternativas mais favoráveis ao meio ambiente que têm sido apresentadas são a energia eólica e a energia solar.
Essas formas de geração de energia elétrica, embora não possam ser
consideradas uma panaceia universal, já que, por dependerem da disponibilidade de ventos e do sol, jamais poderão ser as únicas fontes de energia,
podem ser importantes fatores para a diminuição da utilização de formas
de energia mais poluidoras.
Em tese, havendo ampla utilização da energia solar e da energia eólica, outras formas de geração, como a geração baseada em combustíveis
fósseis, a hidroelétrica ou nuclear, poderiam ser utilizadas apenas para suprir
as necessidades decorrentes dos períodos de indisponibilidade daquelas
fontes mais amigáveis ao meio ambiente.
No que tange à utilização da energia solar para a geração de energia
elétrica, diversos países têm desenvolvido programas de incentivo a essa
utilização, destacando-se a Alemanha, primeira colocada no ranking internacional de utilização dessa forma de energia.
Em segundo lugar no ranking internacional, atualmente, temos a
Itália, mas a expectativa é que essa em breve seja ultrapassada pelo Japão,
tendo em vista um amplo programa de ampliação de incentivos já existentes
há alguns anos, lançado este ano pelo governo para incentivar a produção de
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energia de forma alternativa2, de modo a suprir a energia que era fornecida
naquele país por usinas nucleares (30% do consumo até o ano de 2011),
usinas essas que passaram a sofrer sérias restrições por parte da população
após o desastre que vitimou a usina nuclear de Fukushima.

A geração de energia solar pode ser feita de forma empresarial, mediante a instalação de parques de geração de energia com coletores ocupando médios ou grandes espaços (as chamadas solar farms ou “fazendas
solares”), mas também pode ser feita de forma mais singela, nas residências
da população.
No Brasil, a primeira forma de geração, ou seja, a geração industrial,
pode ser chamada de incipiente, uma vez que a primeira unidade de produção
de energia solar de forma comercial, a MPX Tauá3, foi inaugurada apenas
em julho de 2011, com capacidade inicial de 1 MW, gerados através de 4.680
painéis fotovoltaicos instalados em 12.000 m2 de área em Tauá, no Ceará.

A segunda forma, então, ainda pode ser considerada inexistente, mas
começam a ser dados os primeiros passos para sua implantação.
No Brasil, desde algumas décadas, são bem conhecidos os painéis
de captação de energia solar instalados nos tetos das casas, mas aí, embora
tenhamos uma forma de aproveitamento de energia solar, não temos geração
de energia elétrica a partir do sol.

De fato, nessa modalidade já bem conhecida da população brasileira,
temos apenas a utilização da energia solar para o aquecimento de água.

Todavia, existe também a possibilidade de instalação de papéis solares fotovoltaicos para a geração de energia, ou seja, painéis que captarão
energia do sol e que dispositivos especializados transformarão em energia
elétrica que poderá suprir todas as necessidades da residência e até mesmo
gerar excedentes a serem utilizados externamente.

A tecnologia necessária para tanto já está plenamente dominada,
restando, a par da questão cultural da difusão da possibilidade, a questão
do custo.
2
3

Disponível em: <http://www.nytimes.com/2012/06/19/business/global/japan-poised-to-become-second-biggest-market-for-solar-power.html>. Acesso em: 23 nov. 2012.
Disponível em: <http://www.mpx.com.br/pt/nossos-negocios/geracao-de-energia/usinas-em-operacao/Paginas/solar-taua.aspx>. Acesso em: 23 nov. 2012.
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Quanto ao custo, já temos um fator de diminuição, que é a expansão
da produção de células solares em diversos países e, em especial, a produção
em massa dessas células em indústrias chinesas, que tem gerado tamanha
redução de valores, que tem ocasionado falências em indústrias de outros
países, além de acusações de dumping.
A esse fator, todavia, diversos países têm optado por acrescentar
programas de incentivos, entre os quais a obrigatoriedade de as concessionárias de energia elétrica adquirirem os excedentes gerados pelas instalações
domésticas.
Sem essa espécie de incentivo, quando o cidadão instala painéis solares em sua residência, ele passa a contar apenas com a possibilidade de
diminuir as suas despesas mensais, através da diminuição da sua conta de
energia elétrica, pois não haveria completa eliminação da conta, uma vez que,
nos períodos em que não há luz solar, ele continuaria obrigado a utilizar a
energia suprida pela concessionária.
Com a obrigatoriedade da compra da energia excedente pela concessionária, a conta mensal poderia ser totalmente eliminada, pois os gastos noturnos poderiam ser pagos pela venda de excedentes durante o dia,
havendo até mesmo a possibilidade de um resultado positivo, ou seja, de o
consumidor receber da concessionária no final do mês.
Dessa forma, naturalmente, o período necessário para os gastos com
a instalação solar serem amortizados pode ser sensivelmente diminuído,
incentivando o consumidor a fazer essa opção.
E, além da obrigatoriedade de as concessionárias comprarem os excedentes domésticos, alguns países têm adotado uma forma adicional de
incentivo, consistindo em fixar uma tarifa artificialmente elevada para o
pagamento ao produtor doméstico.
Assim, por exemplo, a partir deste ano, o Japão está obrigando as suas
empresas de fornecimento de energia elétrica a pagarem pelos excedentes
da produção doméstica uma tarifa três vezes superior àquela que usuários
industriais pagam pela energia convencional.
Esse custo, naturalmente, tem de ser repassado a alguém e esse alguém é a coletividade dos usuários de energia elétrica, mediante uma sobretarifa.
Dessa maneira, parte dos custos decorrentes da criação de instalações
de energia solar é coletivizada, gerando incentivo para que um número cada
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vez maior de consumidores opte por essa modalidade de geração, que seria
de interesse público.

No Brasil, ainda estamos bastante atrasados na implantação desse
tipo de programa, mas, neste ano, um primeiro passo foi dado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, mediante a edição da Resolução
Normativa 482, de 17 de abril de 20124, que estabelece as condições gerais
para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de
distribuição de energia elétrica.

Pela referida instrução normativa, é criado o conceito de microgerador, definido como aquele com capacidade de geração de até 100 kW de
potência (art. 2º, I), permitindo que o consumidor instale pequenos geradores em sua residência (de qualquer tio de energia, não necessariamente
solar, embora a probabilidade maior de utilização residencial seja da energia
solar) e troque energia com a distribuidora que o atende.

O consumidor residencial, assim, poderá suprir suas necessidades e
injetar o excedente na rede da distribuidora, obtendo créditos que poderão
ser aproveitados em um prazo de até 36 meses.
A resolução prevê que aquele que aderir ao sistema será responsável
pelos custos de adequação do sistema de medição para implantar o sistema
de compensação, mas, uma vez adaptado o sistema, sua manutenção passa
a ser ônus da distribuidora.

A resolução previu um prazo de 240 dias para as distribuidoras se
adaptarem, devendo, após esse prazo, passar a atender os interessados em
aderir ao sistema.
Confiram-se os dispositivos essenciais da resolução:

4

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
– ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, no art. 4º, inciso XX, Anexo I, do Decreto nº 2.335,
de 6 de outubro de 1997, na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, na
Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, no Decreto nº 5.163, de 30 de
julho de 2004, o que consta no Processo nº 48500.004924/2010-51
e considerando:

Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2012.
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as contribuições recebidas na Consulta Pública nº 15/2010, realizada
por intercâmbio documental no período de 10 de setembro a 9 de
novembro de 2010 e

as contribuições recebidas na Audiência Pública nº 42/2011, realizadas
no período de 11 de agosto a 14 de outubro de 2011, resolve:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração
e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia
elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.
Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

I – microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica,
com potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes
com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede
de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras5;
II – minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com
potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para
fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada
na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras;

III – sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a
energia ativa gerada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração distribuída compense o consumo de energia
elétrica ativa.
[...]

CAPÍTULO III

DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Art. 6º O consumidor poderá aderir ao sistema de compensação de
energia elétrica, observadas as disposições desta Resolução.

5

Art. 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica deverão ser observados os
seguintes procedimentos:

Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade
=5457&id_area=90>. Acesso em: 23 nov. 2012.
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I – deverá ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou da demanda contratada
para o consumidor do grupo A, conforme o caso.
II – o consumo a ser faturado, referente à energia elétrica ativa, é a
diferença entre a energia consumida e a injetada, por posto horário,
quando for o caso, devendo a distribuidora utilizar o excedente que
não tenha sido compensado no ciclo de faturamento corrente para
abater o consumo medido em meses subsequentes.

III – caso a energia ativa injetada em um determinado posto horário
seja superior à energia ativa consumida, a diferença deverá ser utilizada, preferencialmente, para compensação em outros postos horários
dentro do mesmo ciclo de faturamento, devendo, ainda, ser observada
a relação entre os valores das tarifas de energia, se houver.
IV – os montantes de energia ativa injetada que não tenham sido compensados na própria unidade consumidora poderão ser utilizados para
compensar o consumo de outras unidades previamente cadastradas
para este fim e atendidas pela mesma distribuidora, cujo titular seja o
mesmo da unidade com sistema de compensação de energia elétrica,
ou cujas unidades consumidoras forem reunidas por comunhão de
interesses de fato ou de direito.
V – o consumidor deverá definir a ordem de prioridade das unidades
consumidoras participantes do sistema de compensação de energia
elétrica.
VI – os créditos de energia ativa gerada por meio do sistema de compensação de energia elétrica expirarão 36 (trinta e seis) meses após a
data do faturamento, não fazendo jus o consumidor a qualquer forma
de compensação após o seu vencimento, e serão revertidos em prol
da modicidade tarifária.

VII – a fatura deverá conter a informação de eventual saldo positivo
de energia ativa para o ciclo subsequente, em quilowatt-hora (kWh),
por posto horário, quando for o caso, e também o total de créditos que
expirarão no próximo ciclo.
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VIII – os montantes líquidos apurados no sistema de compensação de
energia serão considerados no cálculo da sobrecontratação de energia
para efeitos tarifários, sem reflexos na Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica – CCEE, devendo ser registrados contabilmente,
pela distribuidora, conforme disposto no Manual de Contabilidade do
Serviço Público de Energia Elétrica.
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Parágrafo único. Aplica-se de forma complementar as disposições da
Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, relativas aos
procedimentos para faturamento.
CAPÍTULO IV

DA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Art. 8º Os custos referentes à adequação do sistema de medição, necessário para implantar o sistema de compensação de energia elétrica,
são de responsabilidade do interessado.
§ 1º O custo de adequação a que se refere o caput é a diferença entre o custo dos componentes do sistema de medição requerido para
o sistema de compensação de energia elétrica e o custo do medidor
convencional utilizado em unidades consumidoras do mesmo nível de
tensão.

§ 2º Os equipamentos de medição instalados nos termos do caput deverão atender às especificações técnicas do PRODIST e da distribuidora.

§ 3º Os equipamentos de que trata o caput deverão ser cedidos sem
ônus às respectivas Concessionárias e Permissionárias de Distribuição,
as quais farão o registro contábil no Ativo Imobilizado, tendo como
contrapartida Obrigações Vinculadas à Concessão de Serviço Público
de Energia Elétrica.
Art. 9º Após a adequação do sistema de medição, a distribuidora será
responsável pela sua operação e manutenção, incluindo os custos de
eventual substituição ou adequação.

Como se vê, um primeiro passo foi dado para que o Brasil se junte aos
países mais desenvolvidos na geração doméstica de energia solar.
Para que se obtenha uma adesão significativa, porém, provavelmente
se mostrarão necessários outros incentivos, sob a forma de incentivos fiscais que diminuam o custo das instalações, ou, principalmente, sob a forma
do pagamento de uma tarifa mais favorável pela energia produzida pelo
microgerador ou ainda pela possibilidade de ele, na hipótese de geração
superavitária, poder receber pela energia gerada e não apenas receber créditos para abatimento de despesas futuras, como no modelo ora adotado.
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A política ambiental brasileira e a aprovação do novo
Código Florestal: a necessidade de uma coerência
no âmbito da proteção dos recursos naturais
Rafael Araújo Torres1

Introdução
A nova ordem constitucional, instaurada com o advento da Constituição da República de 1988, estabeleceu, de forma clara, a necessidade de
proteção do meio ambiente enquanto elemento essencial para o desenvolvimento da vida no planeta.
Em seu art. 225, o texto constitucional dispôs de maneira expressa
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.

As Constituições anteriores não instituíram uma proteção direta ao
meio ambiente; disciplinavam apenas aspectos referentes à competência
legislativa acerca da matéria. Predominava, nessa época, a ideia de que os
recursos naturais eram renováveis, sendo inconcebível a discussão em torno
de sua possível escassez. A normatização existente buscava apenas acompanhar o processo de industrialização, sem grandes preocupações com os
impactos ambientais.
Apenas durante as décadas de 70 e 80, com a mudança de consciência
sobre a importância da tutela ambiental, especialmente diante da constatação
da relevância do direito à vida enquanto essência dos demais direitos, é que
a proteção ao meio ambiente foi elevada a direito fundamental.
1

Juiz federal substituto.
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A manutenção da vida depende da preservação dos recursos naturais
e por isso o texto constitucional de 1988 fixou as condicionantes para o seu
uso sustentável.
Frise-se que essa preocupação com a preservação da natureza não
ocorreu apenas internamente, tratando-se, na verdade, de uma mudança de
paradigmas em todo o planeta.

A comunidade internacional, diante das inúmeras catástrofes mundiais, passou a perceber que as consequências decorrentes da degradação
ambiental são graves e ultrapassam as fronteiras, atingindo territórios distantes. Tal constatação levou a uma mudança de consciência no âmbito internacional, ensejando a conclusão de que a preservação da vida no planeta
depende não apenas da adoção de medidas internas a cada país, mas também
de ações e compromissos assumidos em âmbito internacional.

É nessa senda que a Constituição da República de 1988, igualmente
preocupada com a proteção do meio ambiente em seu aspecto global, fixou a
necessidade da cooperação internacional para o progresso da humanidade.
A cooperação internacional viabiliza a discussão de inúmeras questões e, especialmente no que tange ao meio ambiente, permite a unificação
de diretrizes, o que é essencial para a resolução de um problema com dimensão planetária.
O Brasil, em suas relações externas, vem buscando a concretização
de um desenvolvimento plenamente sustentável, mediante a aplicação do
princípio de cooperação entre os povos com vistas a garantir a solidariedade
entre as presentes e futuras gerações. Segundo Balbino e Machado (2011,
p. 11-46), o Brasil

[...] desde o começo tornou-se um ator importante no processo de
determinação das diretrizes ambientais em termos internacionais,
seja pelas suas condições e riquezas naturais [...], seja pela presença
diplomática em foros internacionais, a atuação brasileira tem sido
decisiva [...].

Assim, no âmbito internacional, o Brasil ganhou destaque diante de sua
postura em relação às questões ambientais, sempre assumindo uma posição
em defesa do meio ambiente, tendo, inclusive, sediado importantes conferências que discutiram aspectos referentes à conservação dos recursos naturais
e da própria vida no planeta, como a Rio 92 e, recentemente, a Rio +20.
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Dessa forma, a atuação internacional brasileira referente ao meio ambiente consiste numa política protetiva que assumiu diversos compromissos
em inúmeras conferências e tratados celebrados, resguardando uma conciliação entre o desenvolvimento econômico e a tutela eficiente da natureza.
Portanto, soa incompatível com a posição brasileira perante a comunidade internacional a adoção de uma legislação interna conflitante com a
preservação dos recursos naturais.
Poderia o Brasil instituir uma normatização interna contrária aos
compromissos e condutas praticadas perante a comunidade internacional?
Não constitui um paradoxo a aprovação de um novo Código Florestal, mais
comprometido com a produção agrícola em detrimento da preservação dos
recursos naturais, em um país que se preocupa, em âmbito internacional,
com um desenvolvimento sustentável?
A flexibilização das normas no novo Código Florestal não ofenderiam
diretamente o art. 225 da Constituição da República de 1988, dispositivo que
acompanha a posição protecionista adotada pelo Brasil?
São essas inquietações que serão expostas a partir de agora.

2 A tutela ambiental no cenário internacional e o posicionamento
do Brasil como um importante ator

O homem, em sua constante luta pela sobrevivência e pelo desenvolvimento, sempre retirou da natureza os elementos necessários para a
manutenção de sua vida.
Incialmente, não havia a preocupação com a escassez dos recursos
naturais, até porque a população não era numerosa como hoje e a matéria-prima era abundante. Posteriormente, com a industrialização e o surgimento
de inovações que viabilizaram o conforto e uma maior qualidade de vida,
priorizou-se o desenvolvimento em prejuízo do meio ambiente, pois, além
da busca pelo progresso, não se acreditava na limitação desses recursos
(BALBINO; MACHADO, 2011).
Contudo, a intensa atividade industrial aliada ao vertiginoso crescimento populacional produziu efeitos devastadores sobre o planeta. O
progresso trazido pela industrialização ocorreu de forma desassociada da
proteção ambiental e o crescimento dos núcleos populacionais aconteceu
sem nenhum planejamento, com grandes impactos na natureza.
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Somente a partir da década de 70 do século passado, houve uma
mudança de consciência em toda a sociedade internacional acerca da importância da proteção do meio ambiente como elemento essencial da preservação da vida humana.
Os inúmeros desastres naturais ocorridos em todo o planeta levaram
a humanidade a perceber a importância de um desenvolvimento acompanhado pela sustentabilidade. E mais: que as questões ambientais devem ser
tratadas de forma conjunta, multilateral, por todos os países do globo, pois
a emissão de poluentes em um continente altera as condições climáticas de
todo o planeta.
O Brasil tem ocupado posição de destaque nas discussões internacionais envolvendo a proteção ambiental. Desde a primeira Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo
em 1972, o país vem consolidando sua importância internacional no debate
sobre a tutela do meio ambiente (BALBINO; MACHADO, 2011).
Desde que modificou sua política de desenvolvimento — antes pautada num processo de industrialização altamente degradante e poluente
— para um modelo de produção mais sustentável — preocupado com a
escassez dos recursos naturais —, o Brasil ganhou a confiança da sociedade
internacional, marcando sua presença no cenário mundial. Além de participar
de inúmeros tratados internacionais envolvendo a matéria ambiental, o país
passou a sediar uma série de conferências e fóruns de discussão, como a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – Rio 92, em 1992; o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, realizado
em junho de 2000; e, recentemente, a Conferência das Nações Unidas em
Desenvolvimento Sustentável – Rio +20, em 2012.
Dessa forma, o Brasil passou a ser um importante ator no cenário
internacional envolvendo a matéria ambiental, não apenas por participar
de importantes acordos multilaterais, mas também por sediar grandes discussões que abarcam o desenvolvimento sustentável como condição para a
manutenção da vida no planeta.

3 Os reflexos da proteção ambiental internacional no
ordenamento interno brasileiro

O destaque do Brasil no cenário internacional produziu reflexos na
ordem jurídica interna, especialmente a partir de 1988, com a promulgação
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da Constituição da República, que elevou ao topo da hierarquia normativa a
tutela do meio ambiente como elemento essencial para uma sadia qualidade
de vida das presentes e futuras gerações.
A Constituição de 1988 reservou um capítulo para a proteção do
meio ambiente, estabelecendo, em seu art. 225, obrigações ao poder público
e à sociedade, além de prever a responsabilização por danos ambientais e
instituir instrumentos para a preservação dos recursos naturais, como o
estudo de impacto ambiental.
A maioria das normas expressas no art. 225 não demanda integração
legislativa, sendo aplicáveis de imediato. Apenas uma pequena parte exige
uma regulação infraconstitucional, o que já foi, em grande parte, feito pelas
Leis 4.771/1965 (Código Florestal); 6.938/1981 (Política Nacional do Meio
Ambiente); 9.605/1998 (Crimes Ambientais); 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação), além de inúmeras portarias e resoluções
editadas pelo Ministério do Meio Ambiente.
Até os anos 60, portanto, era incipiente a normatização existente
acerca da tutela do meio ambiente. Os avanços começaram a surgir apenas
em 1965, com a edição do Código Florestal, quando este passou a tutelar,
de forma específica, as áreas de floresta.
Em 1981, surgiu a Política Nacional do Meio Ambiente, tornando-o
um bem jurídico passível de proteção, abrindo o caminho para que, em 1988,
fosse elevado ao status de direito fundamental.
Nesses termos, seguindo a diretriz traçada na seara internacional, a
legislação interna, com o passar dos tempos, ampliou os mecanismos de tutela do meio ambiente, consciente da importância da conservação dos recursos
naturais para a construção de uma sociedade mais próspera e solidária.
Todavia, nessa virada de século, especialmente nos últimos anos,
intensificaram-se as discussões em torno da necessidade de aprovação de
um novo Código Florestal em razão da pressão realizada pelos ruralistas
que desejavam aumentar suas áreas de plantio e pecuária.
Os defensores do novo Código sustentam que a flexibilização das
normas ambientais é fundamental para a continuidade do crescimento brasileiro, especialmente diante da carência de novas terras produtivas e pela
consolidação da agricultura em áreas que, em tese, deveriam ser protegidas.
Por sua vez, os ambientalistas afirmam que a aprovação do novo
Código configura um dos maiores retrocessos normativos da história do
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Brasil, com a destruição de um enorme arcabouço legal para a proteção
das florestas, construído em mais de 30 anos (BALBINO; MACHADO, 2011),
além de configurar um verdadeiro contrassenso diante dos compromissos
brasileiros assumidos em âmbito internacional.
Não obstante todas as manifestações contrárias à edição de um novo
diploma, recentemente foi promulgada a Lei 12.651/2012, denominada de
novo Código Florestal, revogando por completo a Lei 4.771/1965.
O texto inicial aprovado pelo Congresso Nacional apresentou inúmeras modificações em relação ao Código então existente. Entre elas, concedeu
anistia aos desmatamentos em áreas de preservação permanente praticados até 22 de julho de 2008, sendo despicienda qualquer recuperação da
vegetação nativa. Reduziu também a proteção da vegetação nas margens
dos rios com menos de 10 (dez) metros de largura, de 30 (trinta) para 15
(quinze) metros, e autorizou o pequeno proprietário que exerce a agricultura familiar a desmatar áreas de proteção para a realização de atividades
de baixo impacto.
As inovações apresentadas pelo Poder Legislativo produziram intensas discussões na sociedade civil, o que resultou em grande pressão sobre o
chefe do Executivo para vetar parte do projeto que era considerada extremamente prejudicial à tutela do meio ambiente.
Cedendo aos anseios dos ambientalistas, o novo Código Florestal foi
sancionado com significativos vetos, ocorrendo, na verdade, a manutenção
das diretrizes do diploma anterior, produzindo, apenas, mudanças pontuais
na tutela ambiental.
Em razão dos cortes realizados em seu texto, houve a necessidade de
complementação do Código por medida provisória, o que demonstra que o
Poder Executivo, seguindo sua pauta de atuação acerca da tutela ambiental
nos últimos anos, manteve seu caráter protecionista em equilíbrio com a
busca do desenvolvimento sustentável.

4 O projeto do novo Código Florestal e as diretrizes ambientais
brasileiras: a importância do veto presidencial como elemento
de coerência lógica

O projeto final do novo Código Florestal aprovado pelo Congresso
Nacional acatou grande parte das propostas da bancada ruralista, restringin302
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do o âmbito da tutela ambiental então existente. O texto passou a permitir
a consolidação de áreas degradadas, bem como diminuiu a amplitude de
espaços especiais de proteção, como as áreas de proteção permanente em
torno dos pequenos rios, além de possibilitar a redução da reserva legal de
80% para 50% nos estados que possuem mais de 65% do território afeto a
unidades de conservação ou terras indígenas.
Dessa forma, parte significativa dos espaços atualmente protegidos
seria destinada à agricultura e pecuária, resultando numa diminuição institucionalizada das áreas de floresta. Novamente o patrimônio natural cederia
aos anseios do desenvolvimento econômico, sob a chancela da lei, e o meio
ambiente arcaria com o preço.
Segundo constava no projeto, os produtores que desmataram ou
degradaram áreas de preservação permanente (topos de morro, encostas,
beiras de rio etc.) até 22 de julho de 2008 estariam dispensados de recuperá-las, ficando isentos de multas. Eram as denominadas áreas rurais consolidadas, onde, mesmo tendo ocorrido ofensas ao meio ambiente, a atividade
agropastoril poderia continuar.

Conforme bem explicitado nas razões do veto ao artigo que autorizava
essas áreas consolidadas, sua instituição impediria a recuperação de uma
porção relevante da vegetação do país, além de consistir, na verdade, numa
anistia àqueles que desrespeitaram a legislação ambiental, o que configura
evidente ofensa ao princípio da isonomia diante do restante da sociedade
que sempre observou as normas de proteção do meio ambiente.

Além de legalizar grande parte dos desmatamentos, o projeto enviado pelo Legislativo também reduzia o espaço de proteção às margens dos
rios com 10 metros de largura, de 30 para 15 metros, permitindo, assim, o
aumento de espaço para a agricultura.

Contudo, é sabido que as margens dos cursos d´água são locais que
merecem proteção especial, não apenas em razão do número de seres vivos
que ali habitam, mas também porque ajudam na manutenção da umidade e
na fixação do solo, evitando, dessa maneira, a erosão. Assim, a diminuição
da vegetação das margens dos leitos de água agrava o seu risco de extinção.
O texto do Congresso também dispensava a pequena propriedade
(com até quatro módulos fiscais) de qualquer forma de recuperação das áreas
degradadas e, no pertinente à recomposição da reserva legal, permitia aos
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estados sua redução de 80% do território para 50%, desde que observadas
algumas condicionantes.
Contudo, comprometido com os acordos internacionais e em obediência à própria ordem constitucional, o Executivo vetou essas modificações
e aprovou o novo Código com alterações que buscaram a manutenção da
preservação do meio ambiente. Como as mudanças foram significativas em
relação ao projeto enviado pelo Congresso, foi necessária a edição de uma
medida provisória (MP 571/2012) para regular as lacunas que passaram a
existir com o veto, situação que irá perdurar até a conversão do instrumento
de urgência em lei.
Em detrimento da consolidação das áreas degradadas, através da
medida provisória, o governo estabeleceu a obrigação dos proprietários de
recuperá-las. Ainda que não de forma integral, foi determinado que, conforme
o tamanho da propriedade, é necessário restaurar a mata nativa, ainda que
numa metragem inferior à regra geral. Por exemplo, nos imóveis rurais com
tamanho entre quatro e dez módulos fiscais, é obrigatória a recomposição
de 20 metros nas faixas marginais dos rios com até 10 metros de largura.
Por mais que não se aplique a regra geral de 30 metros nas faixas
marginais para a proteção desses rios, o fato de se ter instituído a preservação de 20 metros já é significativamente melhor do que a antiga proposta
que dispensava a recuperação.
Da mesma forma, as pequenas propriedades, independentemente do
tamanho, também devem recuperar as áreas de preservação degradadas, o
que evidencia o caráter protecionista adotado pelo Executivo com o veto.
Igualmente, o texto sancionado manteve os tradicionais patamares
da reserva legal — 80% na Amazônia Legal, 30% no cerrado e 20% no restante do país —, excluindo a possibilidade de redução para 50% naqueles
estados que possuíssem mais de 65% do território preenchido por unidades
de conservação ou terras indígenas.
Nesse contexto, malgrado a vontade do Congresso de estabelecer um
novo Código comprometido com os anseios econômicos em detrimento da
preservação dos recursos naturais, o veto ao projeto reafirmou a postura
brasileira ante a preservação do meio ambiente, empenhado com a manutenção de condições ambientais para uma vida digna.
Tanto é que, mediante a edição da medida provisória, foram inseridos
no art. 1º do novo Código os princípios básicos da tutela ambiental, como o
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reconhecimento das florestas como bem de interesse comum e a afirmação
do compromisso soberano do Brasil de preservação de suas florestas e da
biodiversidade, entre outros.
Portanto, o texto final da Lei 12.651/2012, integrado pelos dispositivos da MP 571/2012, evidencia a posição de respeito tomada pelo Brasil
diante de seus compromissos internacionais e, especialmente, diante da
própria ordem constitucional.

5 Conclusão

A percepção de que os recursos naturais eram escassos e que a continuidade da degradação conduziria a alterações climáticas significativas,
podendo comprometer a própria vida no planeta, ocasionou uma mudança
de paradigmas na ordem internacional.
A partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972, passou a ser denominador comum
entre os Estados a busca do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico
e a proteção ambiental.
O Brasil ganhou papel de destaque na comunidade internacional, pois,
detentor de enormes recursos naturais, participou de importantes acordos
que buscam tutelar o meio ambiente, além de ter sediado relevantes fóruns
de discussão.
Essa preocupação com a proteção do meio ambiente em âmbito mundial produziu reflexos na ordem interna, especialmente, com a promulgação
da Constituição da República de 1988, que elevou ao patamar de direitos
fundamentais a preservação dos recursos naturais como condição para uma
vida sadia (art. 225).
Nesta senda, por coerência lógica, toda a atuação política ambiental
no ordenamento interno brasileiro deve seguir o modelo protecionista adotado não apenas pela ordem constitucional interna, mas também em termos
internacionais.
Por isso, é incompatível a aprovação de qualquer projeto de lei que
busque restringir a proteção ambiental já consolidada, sob pena, inclusive,
de ofensa à proibição do retrocesso.
Configura um verdadeiro paradoxo adotar um novo modelo de regulação ambiental que permita a consolidação de áreas degradas e a dimi305
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nuição dos espaços protegidos diante da premente necessidade mundial de
conservação dos recursos naturais e, especialmente, ante o posicionamento
ambiental brasileiro, tanto internamente quanto externamente.
Portanto, o veto do Executivo de parte do projeto do novo Código Florestal foi coerente com as diretrizes já traçadas, sendo certo que ainda permanece pendente a votação pelo Congresso da Medida Provisória 571/2012,
cuja edição foi necessária para a manutenção da proteção ambiental adotada
pelo Brasil já há algum tempo.
Temos a certeza de que o Congresso irá modificar sua postura diante
das questões ambientais e aprovará referida MP, consciente do equívoco que
foi a aprovação inicial do projeto do novo Código. E, assim, irá consolidar seu
entendimento no mesmo sentido das diretrizes já traçadas há muito pelo governo brasileiro, tanto em nível internacional como no ordenamento interno.
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licenciamento ambiental e a lei Complementar 140/2011
Sávio Soares Klein1

1 Introdução
O presente artigo visa concluir etapa da II Jornada de Direito Ambiental, organizada pela Escola de Magistratura Federal da 1ª Região, realizada
durante os dias 9 a 11 de maio de 2012, em Porto Velho, Rondônia.
Serão abordados os seguintes temas: o instituto do licenciamento
ambiental, a previsão constitucional de atribuição, as principais modificações instituídas pela edição da Lei Complementar 140/2011 e seus aspectos
positivos e negativos.

2 licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional do
Meio Ambiente, conforme determina o art. 9º, IV, da Lei 6.938/1981.
A Constituição da República de 1988 prescreve que é livre o exercício
de atividade econômica, independentemente de prévia autorização do Poder
Público, salvo nos casos previstos em lei.
A legislação (Lei 6.938/1981) exige que as ações humanas causadoras
de potencial ou efetivo dano na natureza dependam de prévio licenciamento
ambiental. Nota-se que o licenciamento é um dos diferentes procedimentos
de controle ambiental.
A nomenclatura é criticada pelos doutrinadores ambientalistas tendo
em vista que a expressão “licença” no direito administrativo está relacionada
à prática de ato administrativo de natureza vinculada e definitiva, enquanto
a “autorização” depende de juízo discricionário do administrador público e
é concedida a título precário.
O “licenciamento ambiental” exige discricionariedade por parte da
Administração Pública e deve ser concedido a título precário. Exige-se que o
1
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administrado preencha uma série de requisitos para a sua outorga, podendo,
inclusive, ser negada a sua concessão inicial ou sua renovação.

A Resolução 237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama
estabelece a existência de tipos de licenciamento, a saber: a) Licença Prévia
(LP) — concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção —; b) Licença de
Instalação (LI) — autoriza a instalação do empreendimento ou atividade
— e c) Licença de Operação (LO) — autoriza a operação da atividade ou
empreendimento.

3 Competência constitucional

A Lei Complementar 140/2011 regulamenta os incisos III, VI e VII do
caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição da República de 1988.
As referidas normas prescrevem:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
[...]

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico,
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e
os sítios arqueológicos;
[...]

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
[...]

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em
âmbito nacional.

Importante salientar que, antes da edição da Lei Complementar
140/2011, havia a seguinte situação jurídica:

a) a Constituição exigia a edição de Lei Complementar para regulamentar as matérias de competência comum estabelecidas no art. 23 (entre
elas está o licenciamento ambiental);
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téria;

b) não havia a publicação de lei complementar que tratasse da ma-

c) parte da doutrina sustentava que o art. 10 da Lei 6.938/1981 havia
sido recepcionado pela Constituição com status de lei complementar.
Ocorre que o art. 10 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei
6.938) determinava que a atuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis – Ibama era de maneira supletiva em matéria
de licenciamento ambiental.
Em outras palavras: a União só teria atribuição para licenciar um
empreendimento ou atividade causadora, potencial ou efetiva, ao meio ambiente nas hipóteses de omissão do Poder Público estadual ou municipal.
Por outro lado, a Resolução 237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama estabelece a atribuição para licenciamento por meio do
critério de abrangência do impacto ambiental: se local, cabe aos municípios;
se extrapola mais de um município dentro de um mesmo estado, cabe a este
o licenciamento e, se ultrapassa as fronteiras do estado ou do país, cabe ao
Ente Federal.
Em relação à Lei 6.938, a Resolução 237 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente – Conama amplia consideravelmente a atribuição da União,
por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – Ibama, para a tarefa de licenciar empreendimentos e atividades
causadoras de dano ambiental.
De fácil constatação a instabilidade causadora da insegurança jurídica
para as atividades empreendedoras. Nota-se que havia dupla exigência de
licenciamento, imposições de multas cumulativas e até mesmo omissão na
fiscalização em razão da ausência de definição específica acerca da atribuição
constitucional.
Destaca-se que já houve a declaração de inconstitucionalidade da Resolução 237 do Conama, conforme se verifica no julgado a seguir transcrito:

Processo AC 200480000010296 AC – Apelação Cível – 430543
Relator(a) Desembargador Federal Edílson Nobre Sigla do órgão TRF5
Órgão julgador Quarta Turma Fonte DJE – Data: 28/10/2010 – Página:
780 Decisão UNÂNIME Ementa ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL
DIREITO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. – Defende a apelante
que a competência para o licenciamento no sítio Costa dos Corais/AL
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não seria do órgão federal, in casu, o IBAMA, mas sim do órgão administrativo estadual, ao fundamento de que o art. 10 da Lei 6.938/81
teria sido recebido como Lei Complementar, não podendo subsistir,
por inconstitucionalidade, os arts. 4º e 6º da Resolução 237/97 do
CONAMA, havendo, outrossim, vício de ilegalidade por contrariedade
à Lei 6.938/91.– Intuitivo que a procedência da pretensão recursal
implicará, por imperativo lógico, na discussão acerca da constitucionalidade das disposições legais que atribuíram competência ao IBAMA
para o licenciamento sem o respaldo em lei complementar, qual a que
decorre, in casu, do art. 4º, I, da Resolução CONAMA 237/97, editada
com fundamento no parágrafo 4º do art. 10 da Lei 6.938/81, na redação atribuída pela Lei 7.804/89.– Arguição de inconstitucionalidade
que se acolhe.

Como também já se decidiu por sua constitucionalidade, provocando
a citada instabilidade jurídica:

Processo AC 200272080031198 AC – APELAÇÃO CÍVEL Relator(a)
VALDEMAR CAPELETTI Sigla do órgão TRF4 Órgão julgador QUARTA
TURMA Fonte DJ 28/09/2005 PÁGINA: 889 Decisão A TURMA, POR
UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR. Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OBRAS DE DRAGAGEM E BOTA-FORA DA FOZ DO RIO CAMBORIÚ. LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO. – O fato de o bem afetado pertencer
à União não implica a necessidade de licenciamento ou fiscalização ser
realizado pelo órgão federal competente. O que interessa, segundo a
lei, é a magnitude do dano (§ 4º, do artigo 10, da Lei nº 6.938/81).
– O licenciamento deferido pela FATMA, órgão estadual de controle
ambiental, não exclui a possibilidade de que o IBAMA, no exercício da
competência prevista no artigo 23, VI, da CF/88, impeça a realização
da obra, uma vez constatada a degradação ao meio ambiente. – Não
se vislumbra inconstitucionalidade impingida na Resolução 237 do
CONAMA, tendo-se em vista que foi expedida em harmonia com a
Constituição da República e com a legislação federal, sendo, portanto,
meio legislativo idôneo para esmiuçar e regulamentar o comando legal que, por sua natureza geral, não se ocupa de questões específicas
e particulares.

Destaca-se que a Lei Complementar 140/2011 preenche a lacuna legislativa exigida pelo parágrafo único do art. 23 da Constituição da República.
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4	Lei Complementar 140/2011
A Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011, disciplina normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os estados, o
Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do
exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer
de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.
A nova sistemática legal adotou, para o licenciamento ambiental,
regramento similar ao estabelecido na Resolução 237 do Conselho Nacional
do Meio Ambiente – Conama.

A Lei Complementar 140/2011 estabelece atribuição para licenciamento por meio do critério de abrangência do impacto ambiental: se local,
cabe aos municípios; se extrapola mais de um município dentro de um mesmo
estado, cabe a este o licenciamento e, se ultrapassa as fronteiras do estado
ou do país, cabe ao Ente Federal.

O seu art. 7º, XIV, determina a atribuição da União sobre licenciamentos que envolvam atividades de empreendimentos: a) localizados no
Brasil com país limítrofe; b) localizados no mar territorial, na plataforma
continental ou na zona econômica exclusiva; c) localizados em terras indígenas; d) localizados em unidades de conservação instituídas pela União,
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e) situados em dois ou mais
estados; f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos
termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego
das Forças Armadas; g) que utilizem material rodioativo e energia; h) que
atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo.
Os estados possuem atribuição residual, ou seja, aquelas não abrangidas pelas atuações da União e dos municípios. Além do controle do licenciamento nas áreas de unidade de conservação instituídas pelo Estado, exceto
áreas de proteção ambiental (APAs).
Já os municípios possuem atribuição para as atividades e empreendimentos que possuem impacto ambiental no âmbito local, nos termos da
tipologia definida pelos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente. Também
podem atuar nas unidades de conservação ambiental criadas pelo município,
ressalvadas as áreas de proteção ambiental (APAs) (art. 9º da LC 140/2011).
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O Distrito Federal possui atribuição cumulativa dos estados e municípios tendo em vista que, em sua divisão político-administrativa, não há
previsão de divisão em municípios.
Uma inovação trazida pela Lei Complementar 140/2011 é a previsão
de licenciamento uno (art. 13 da LC 140). Tal regramento impede o licenciamento simultâneo e cumulativo, visando criar critérios objetivos e facilitar
o procedimento administrativo de licenciamento ambiental.
Importante salientar que os demais entes federados poderão auxiliar
a concessão ou renovação do licenciamento, sempre de maneira não vinculante, até mesmo porque a nova legislação visa à cooperação entre a União,
os estados, o Distrito Federal e os municípios nas questões administrativas
ambientais.
Ressalta-se que há previsão de atuação supletiva e subsidiária dos
entes públicos, sendo que, na primeira, há uma substituição em razão da
omissão do ente originário com atribuição legal para conceder o licenciamento. Já na atribuição subsidiária, há uma conduta no sentido de auxiliar
no desempenho das atribuições comuns estabelecidas na lei complementar.
Foi estabelecida a possibilidade de delegação, mediante convênio,
do licenciamento, desde que o destinatário disponha de órgão ambiental
que possua técnicos próprios ou em consórcio habilitados e em números
suficientes para atender as demandas.
A Lei Complementar 140 criou a Comissão Tripartite Nacional, a ser
formada por representantes dos Poderes Executivos da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios, como instrumento de cooperação, para
incrementar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada. Previu a
necessidade de observância dos prazos de tramitação dos procedimentos
de licenciamento estabelecidos na legislação (Resolução 237 do Conama) e
a relação de proporcionalidade entre os valores das taxas com o custo e a
complexidade dos serviços prestados. Disciplinou expressamente a inexistência de licenciamento tácito ou por decurso do prazo na medida em que o
decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão de licença ambiental,
instaura a atribuição supletiva.
Uma preocupação surgida é a capacidade de estruturação e cumprimento das exigências legais pelos municípios. A constante falta de estrutura
dos órgãos municipais pode dificultar o licenciamento e a fiscalização para
as atividades com impacto ambiental no âmbito de interesse local.
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5 Conclusões
Posto isso, é possível concluir que a Lei Complementar 140/2011:

a) veio preencher lacuna legal e disciplinar, de forma objetiva, a competência comum estabelecida no art. 23 da Constituição da República
de 1988 em matéria ambiental;
b) possui como objetivo implementar a cooperação e atuação conjunta
entre o Poder Público federal, estadual e municipal;
c) estabeleceu, de forma objetiva, a atribuição para o procedimento
administrativo do licenciamento;
d) disciplina a forma de atuação supletiva e subsidiária;
e) busca conceder segurança jurídica aos administrados ao determinar de maneira mais objetiva as regras para o exercício do poder de
polícia ambiental;
f) cria uma preocupação acerca da capacidade técnica e operacional de
fiscalizar e licenciar as atividades potenciais ou causadoras de dano
ambiental de impacto local pelos municípios.

Referências consultadas

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 9. ed. rev., ampl. e atual. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2006.

COSTA, Sandro. Licenciamento ambiental no Brasil depois da LC
140/2011. Disponível em: <http://www.infonet.com.br/sandrocosta/ler.
asp?id=123245>. Acesso em: 26 nov. 2012.

FINK, Daniel R. Licenciamento ambiental: as alterações da LC 140/2011.
In: XII Congresso do Ministério Público e do meio ambiente. 2012. Disponível em: <http://www.abrampa.org.br/congresso_brasilia/resultados/doc/
fink.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2012.

GOMES, Mariana Evangelista de Holanda. Breve análise da lei federal complementar 140/2011: a regulamentação da competência ambiental comum.
Disponível em: <http://afaunanatal.wordpress.com/2012/02/16/breve-analise-da-lei-federal-complementar-no-1402011-a-regulamentacao-da-competencia-ambiental-comum/>. Acesso em: 26 nov. 2012.
313

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 17. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2009.

MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 5. ed. ref., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
OURIVES, Ana Lúcia; MIRANDA, Svetlana. Os efeitos da lei complementar
n. 140/11. Disponível em: <http://www.azevedosette.com.br/sustentabilidade-ambiental/artigos/exibir/2069>. Acesso em: 26 nov. 2012.

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 7. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Saraiva, 2009.

314

Princípios de direito ambiental
Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes1

Introdução
Preliminarmente, verifica-se que o conceito legal de meio ambiente
consta do art. 3º, I, da Lei 6.938/1981, como sendo o “conjunto de condições,
leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
A Constituição Federal de 1988 prescreveu, no seu art. 225, caput,
que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações”. Além de explicitar o caráter difuso do direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Carta Política o consagrou,
conforme se verá, entre os direitos fundamentais.
Assinala Antônio F. G. Beltrão (2011, p. 20-26) que o direito ao meio
ambiente se trata de um típico direito de terceira geração, transindividual,
de natureza difusa e titularidade indeterminada, classificando-o, ainda, como
natural ou físico, artificial e cultural, havendo ainda o meio ambiente do trabalho, bem assim apresenta o seguinte conceito de direito ambiental: “[...] o
direito ambiental consiste no conjunto de princípios e normas jurídicas que
buscam regular os efeitos diretos e indiretos da ação humana no meio, no
intuito de garantir à humanidade, presente e futura, o direito fundamental
a um ambiente sadio”.
O referido autor também informa que o Supremo Tribunal já reconheceu, na sua jurisprudência, que o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, consiste em um dos direitos
fundamentais de nosso ordenamento constitucional (BELTRÃO, 2011, p. 67).
1
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Preleciona Édis Milaré (2005, p. 155) que “Direito do Ambiente” é
“o complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente
em sua dimensão global, visando à sua sustentabilidade paras as presentes
e futuras gerações”.

Dessa feita, constata-se, em face dos conceitos transcritos, que o
direito ambiental é informado por um conjunto de princípios. A propósito,
de acordo com consabida lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2006,
p. 902-903), princípio é o “mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes
normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata
compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido
harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das
diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema
jurídico positivo”.
Tal como as regras, os princípios também são normas. Contudo,
infere-se da lição de Robert Alexy (2008, p. 90) que os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro
das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, sendo mandamentos de
otimização, os quais se caracterizam pela possibilidade de satisfação em
graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não
depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas.

Luís Roberto Barroso (2009, p. 317-320) ensina que os princípios
jurídicos, especialmente os de natureza constitucional, ascenderam de
fonte subsidiária do direito, nas hipóteses de lacuna legal, ao centro do
sistema jurídico, sendo, pois, dotados de eficácia jurídica, que pode ser:
direta, quando é fundamento direto de uma decisão, incidindo na realidade
à semelhança de uma regra; interpretativa, quando o sentido e alcance das
normas jurídicas devem ser fixados considerando os valores e fins abrigados nos princípios constitucionais, e negativa, que significa a paralisação
de qualquer norma ou ato jurídico que esteja em contrariedade com o
princípio constitucional.

Vejamos especificamente os princípios que informam o direito ambiental.
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2 Princípios de direito ambiental
2.1 Princípio da prevenção
Este princípio, a rigor, implica a adoção de medidas que evitem os
danos ambientais certos ou de grande previsibilidade.
Segundo Antônio F. G. Beltrão (2011, p. 34), trata-se de princípio
basilar do direito ambiental, pois é mais eficiente e barato prevenir danos
ambientais do que repará-los. Nesse mesmo sentido, ensina Édis Milaré (2005, p. 166) que tal princípio concerne à prioridade que deve ser
dada às medidas que evitem o nascimento de atentados ao ambiente, de
maneira a reduzir ou eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar
sua qualidade.
Nota-se que o princípio ora em apreço está consagrado no art. 225,
§ 1º, IV, da CF, ao prescrever que incumbe ao Poder Público exigir, na forma
da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental.
Igualmente, este princípio informa o art. 10 da Lei 6.938, de
31/08/1981, ao dispor que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais,
considerados efetiva e potencialmente poluidores bem como capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio
licenciamento.
O princípio em exame está ainda previsto expressamente no art. 6º,
parágrafo único, da Lei 11.428, de 22/12/2006, cujo teor é o seguinte:

Na proteção e na utilização do Bioma Mata Atlântica, serão observados
os princípios da função socioambiental da propriedade, da equidade
intergeracional, da prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da
transparência das informações e atos, da gestão democrática, da celeridade procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos
prestados ao pequeno produtor rural e às populações tradicionais e
do respeito ao direito de propriedade (destacamos).

2.2 Princípio da precaução

É possível afirmar que o princípio da precaução se refere às medidas
preventivas em face de um dano potencial e incerto.
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Sustenta Antônio F. G. Beltrão (2011, p. 36-37) que, conquanto comumente confundido com o princípio da prevenção, a precaução representa
um passo adiante na evolução do direito ambiental, porquanto a prevenção
pressupõe razoável previsibilidade dos danos, sendo o dano certo, enquanto
a precaução pressupõe a imprevisibilidade dos danos que poderão ocorrer
dada a incerteza científica dos processos ecológicos envolvidos, relacionando-se com o controle de riscos que empreendimentos e atividades em geral
podem acarretar para a qualidade da vida humana e para o meio ambiente.

Paulo Affonso Leme Machado (2005, p. 72-77), por sua vez, assevera
que, havendo certeza do dano ambiental, este deve ser prevenido, como
preconiza o princípio da prevenção, e, em caso de dúvida ou de incerteza,
também se deve agir prevenindo, sendo esta a grande inovação do princípio
da prevenção. Aduz ainda que a incerteza do dano é uma das características
desse princípio, como também: a) a tipologia do risco ou da ameaça, pelo
que o risco ou a ameaça devem ser analisados conforme o setor que puder
ser afetado pela atividade ou obra projetada; b) a obrigatoriedade do controle do risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, conforme
disposto no art. 225, § 1º, V, da CF; c) o custo das medidas de prevenção; d)
a implementação imediata das medidas de prevenção (o não adiamento),
de modo que a precaução também possa atuar como prevenção oportuna
do prejuízo ambiental, ainda que incerto; e) implementação pela Administração Pública, no cumprimento dos princípios expostos no art. 37, caput,
da CF, em razão de convenções internacionais, do art. 225 da CF e do art. 54,
§ 3º, da Lei 9.605, de 12/02/1998; f) inversão do ônus da prova, em face da
incerteza científica, presumindo-se a relação de causalidade, invertendo-se
o ônus normal da prova para que o autor potencial prove, anteriormente,
que a ação não causará impacto.
O princípio em análise está implícito no art. 225, § 1º, V, da CF, segundo o qual incumbe ao Poder Público controlar a produção, a comercialização
e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Além disso, esse princípio também está consagrado em outros diplomas normativos, como no já citado art.
6º, parágrafo único, da Lei 11.428, de 22/12/2006, e no art. 1º da Lei 11.105,
de 14/03/2005, que estabelece a Política Nacional de Biossegurança, assim
como no Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro em Meio Ambiente e
Desenvolvimento de 1992.
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2.3 Princípio da informação
O princípio em epígrafe diz respeito ao acesso às informações pertinentes à matéria ambiental, à publicidade do estudo prévio de impacto
ambiental, à educação ambiental e à formação da consciência ambiental
para efeito de participação.

A Declaração do Rio de Janeiro de 1992, em trecho do Princípio 10,
dispõe que, “no nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a
informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades
públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades perigosas em
suas comunidades”.

O direito à informação está no rol dos direitos e garantias fundamentais do art. 5º da CF, conforme o inciso XIV, que assegura o acesso à
informação, e o inciso XXXIII, segundo o qual todos têm direito de receber
dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança
da sociedade e do Estado.

Nesse sentido, o princípio ora em análise também consta do art. 225,
§ 1º, IV, que prevê a publicidade do estudo prévio de impacto ambiental, e
do inciso VI desse artigo, que, por sua vez, dispõe acerca da promoção de
educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública
para preservação do meio ambiente.
Conforme sustenta Antônio F. G. Beltrão (2011, p. 39), o direito à
informação impõe transparência e moralidade aos atos da Administração,
bem assim garante que a participação pública seja efetiva, assegurando-se
previamente ao público em geral o direito de acesso a todas as informações
pertinentes à matéria ambiental. Igualmente, Paulo Affonso Leme Machado
(2005, p. 88) defende que a informação ambiental, além de formar a opinião
pública, forma consciência ambiental, com canais próprios, administrativos e
judiciais, para manifestação, sendo destinatário o povo, bem assim preleciona
que a informação ambiental deve ser transmitida à sociedade, ressalvada
matéria que envolva comprovado sigilo industrial ou do Estado, de forma
sistemática, e não só nos acidentes ambientais, e ainda com tempo hábil para
os informados analisarem a matéria e poderem agir diante da Administração
Pública e do Poder Judiciário.
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No nosso ordenamento infraconstitucional, há vários diplomas que
prescrevem normas relativas ao princípio da informação, como, por exemplo,
a Lei 6.938/1981, no art. 2º, X, que dispõe ser a educação ambiental um dos
princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, e no art. 4º, V, que prescreve ser um dos objetivos dessa política nacional a divulgação de dados e a
formação de uma consciência pública sobre necessidade de preservação da
qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico, como também a Lei 10.650,
de 16/04/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações
existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama, e ainda o já citado
art. 6º, parágrafo único, da Lei 11.428, de 22/12/2006, entre outros.
2.4 Princípio da participação

Este princípio diz respeito à efetiva participação do cidadão, da associação, enfim, da comunidade nas questões ambientais. Consoante a Declaração do Rio de Janeiro de 1992, em trecho do Princípio 10, “A melhor
maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação, no nível
apropriado, de todos os cidadãos interessados [...]”.
Tal princípio, para Édis Milaré (2005, p. 162), significa que, para a
resolução dos problemas do ambiente, deve ser dar ênfase à cooperação
entre o Estado e a sociedade, mediante a participação dos diferentes grupos
sociais na formulação e na execução da política ambiental.
O princípio em exame, conforme definição oferecida por Antônio F.
G. Beltrão (2011, p. 44-45),
[...] consiste em dar oportunidade à sociedade para, seja de forma
individual, seja por intermédio das mais diversas organizações sociais, participar efetivamente do processo decisório das autoridades
governamentais competentes no tocante à política ambiental a ser
implementada.

Paulo Affonso Leme Machado (2005, p. 89-96), ao tratar do precitado
princípio, o faz sob diversas perspectivas, assinalando a participação dos
cidadãos e das associações/ONGs, a participação na formação das decisões
administrativas (mediante conselhos em que são chamadas a sociedade civil
ou as ONGs), a participação nos recursos administrativos e nos julgamentos
administrativos, a necessidade de corporificação pelo legislador brasileiro da
participação mediante consulta direta às populações em matéria ambiental
e a participação nas decisões nas ações judiciais ambientais.
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Expressando o princípio em questão, observa-se que a Resolução
Conama 9, de 03/12/1987, disciplina a audiência pública no licenciamento ambiental, e o art. 5º do Decreto 4.340/2002 dispõe que a consulta
pública é pressuposto obrigatório para criação de unidade de conservação, com exceção da Estação Ecológica e da Reserva Biológica (BELTRÃO,
2011, p. 46).
2.5 Princípio do usuário-pagador

Consiste no pagamento pela utilização de recursos ambientais como
fins econômicos pelo efetivo usuário. Figura também como um dos objetivos
da Política Nacional do Meio Ambiente, nos termos do art. 4º, VII, da Lei
6.938/1981.
Segundo Antônio F. G. Beltrão (2011, p. 49), tal princípio tem natureza remuneratória pela outorga do direito de uso de um recurso natural,
não havendo ilicitude ou infração, devendo focar na cobrança daqueles que
utilizam em larga escala os recursos naturais em atividades geradoras de
riqueza, uma vez que se está utilizando patrimônio da coletividade.
Outrossim, de acordo com Paulo Affonso Leme Machado (2005, p. 5960), para quem o princípio do poluidor-pagador está contido no princípio do
usuário-pagador, este princípio tem por objetivo que os custos decorrentes
da utilização dos recursos ambientais não sejam suportados pelos Poderes
Públicos, nem por terceiros, mas pelo utilizador, não havendo necessidade,
para efeito de cobrança, de que seja provada falta ou infração pelo usuário
ou o poluidor, mas o uso do recurso ou sua poluição.
2.6 Princípio do poluidor-pagador

Tal princípio se refere aos ônus relativos à reparação e à punição pelo
dano causado ao meio ambiente a cargo do poluidor, configurando como um
dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, nos termos do art. 4º,
VII, da Lei 6.938/1981.
Conforme lição de Édis Milaré (2005, p. 164), objetiva-se a imputação
ao poluidor do custo social da poluição por ele gerada, sendo mecanismo de
responsabilidade pelo dano ecológico e significando, em termos econômicos,
a internalização dos custos externos, não se admitindo a poluição mediante
um preço, nem apenas compensando os danos causados, mas, sim, evitando-se o dano. Portanto, não há falar em direito de poluir.
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Antônio F. G. Beltrão (2011, p. 47), por sua vez, preleciona que o
princípio do poluidor-pagador consiste no dever do poluidor de pagar por
este custo ambiental, seja de forma preventiva, com investimentos em tecnologia ou outros mecanismos, seja de forma reparadora, quando já ocorreu o dano. Também, nesse sentido, entende Paulo Affonso Leme Machado
(2005, p. 60-61), para quem há dois momentos da aplicação do princípio do
poluidor-pagador ou predador-pagador, “um é o da fixação das tarifas ou
preços e/ou da exigência de investimento na prevenção do uso do recurso
natural, e outro momento é o da responsabilização residual ou integral do
poluidor”, sendo que o investimento em prevenção ou pagamento do tributo,
tarifa ou preço público não isenta o poluidor ou predador de ser aferida sua
responsabilidade residual para reparação do dano.
2.7 Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à
sadia qualidade de vida

O direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia
qualidade de vida está consagrado no caput do art. 225 da Constituição Federal, segundo o qual

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.

Édis Milaré (2005, p. 158) denomina de “princípio do ambiente ecologicamente equilibrado”, sustentando que o artigo acima transcrito versa
acerca de um novo direito fundamental da pessoa humana, direcionado ao
desfrute de adequadas condições de vida em um ambiente saudável. Já Paulo
Affonso Leme Machado (2005, p. 54), por sua vez, chama de “princípio do
direito à sadia qualidade de vida”, e assinala ter sido formulado o conceito de
“direito à qualidade de vida”, destacando que, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, na Declaração de Estocolmo/1972, asseverou-se
que o homem tem direito fundamental a “[...] adequadas condições de vida,
em um meio ambiente de qualidade [...]” (Princípio 1).
Nota-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
e o direito à sadia qualidade de vida estão imbricados num só princípio e
direito fundamental, porquanto o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida, sendo condição desta, e, por outro
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lado, sob perspectiva antropocêntrica, o direito à sadia qualidade de vida
é a razão fundamental do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado.
Ademais, uma vez que o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, figura no rol dos direitos
fundamentais, é oportuno destacar que o art. 5º da CF, no § 1º, prescreve que
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação
imediata. Todavia, José Afonso da Silva (2007, p. 177), interpretando esse
dispositivo constitucional, sustenta que a Constituição faz depender de legislação ulterior a aplicabilidade de algumas normas definidoras de direitos
sociais e coletivos, sendo que, por regra, as normas definidoras de direitos
fundamentais democráticos e individuais são de aplicação imediata, então
o referido § 1º significa, em primeiro lugar, que as normas definidoras de
direitos e garantias fundamentais são aplicáveis até onde possam, até onde
as instituições ofereçam condições para seu atendimento, e, em segundo
lugar, que o Poder Judiciário, sendo invocado em razão de uma situação nelas
garantida, não deixe de aplicá-las, conferindo o direito reclamado, conforme
as instituições existentes.
Outrossim, o § 2º do art. 5º da CF, ao estabelecer que os direitos e
garantias expressos nela previstos não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte, reconheceu outras fontes
dos direitos e garantias fundamentais que não só o rol do art. 5º, sendo que,
em seguida, o § 3º desse artigo, por sua vez, disciplinou a segunda parte do
precitado § 2º, ao dispor que os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional,
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais (SILVA, 2007, p. 178-179).
2.8 Princípio da natureza pública da proteção ambiental

Este princípio consiste no reconhecimento do meio ambiente como
um valor a ser necessariamente assegurado e protegido para o uso de todos
e cuja responsabilidade é do Poder Público e da coletividade.
Nesse sentido preleciona Édis Milaré (2005, p. 159-160), para quem
o princípio em apreço decorre da previsão legal que considera o meio ambiente como um valor a ser necessariamente assegurado e protegido para o
uso de todos, não resultando o reconhecimento do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado em prerrogativa privada, assim como tem caráter
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jurídico de bem de uso comum do povo. O mencionado autor informa ainda
que o nosso ordenamento reconhece o meio ambiente como um patrimônio
público, impondo ao Poder Público e à coletividade como um todo a responsabilidade por sua proteção, tendo ainda o princípio em análise vinculação com
o princípio da primazia do interesse público e com o da indisponibilidade do
interesse público, pelo que o interesse ambiental na proteção ambiental, por
ser de natureza pública, tem prevalência sobre os interesses privados, bem
assim, em caso de dúvida, deve prevalecer a norma que, no caso concreto,
privilegie os interesses da sociedade (in dubio, pro ambiente).
Verifica-se que este princípio está contido no disposto no art. 225,
caput, da CF, onde está estabelecido que o meio ambiente ecologicamente
equilibrado é 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.
2.9 Princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público

Este princípio consiste na obrigação de o Poder Público intervir na
manutenção, preservação e restauração dos recursos ambientais.
Consta da declaração de Estocolmo/1972 que “Deve ser confiada
às instituições nacionais competentes a tarefa de planificar, administrar e
controlar a utilização dos recursos ambientais dos Estados, com o fim de
melhorar a qualidade do meio ambiente” (MACHADO, 2005, p. 96).
Édis Milaré (2005, p. 160-161), ao tratar do princípio do controle do
poluidor pelo Poder Público (que, a meu sentir, apesar da denominação, se
não é o mesmo princípio em epígrafe, está nele contido), sustenta que este
resulta das intervenções do Poder Público necessárias à manutenção, preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização
racional e disponibilidade permanente, inclusive mediante o exercício do
poder de polícia e a composição de interesses entre o Poder Público e os
agentes poluidores, estabelecendo ajustamento de condutas.
2.10 Princípio do desenvolvimento sustentável ou do acesso
equitativo aos recursos naturais

O princípio do desenvolvimento sustentável consiste na compatibilização do desenvolvimento, no que concerne às necessidades presentes,
com a preservação do meio ambiente para atendimento das necessidades
das gerações futuras e a melhoria da qualidade de vida.
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Nota-se, do disposto no art. 4º, I, da Lei 6.938/1981, que este princípio figura como um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente,
onde se prevê a compatibilização do desenvolvimento econômico-social
com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Da mesma forma, também está implícito no caput do art. 225 da CF,
que estabelece a obrigação de proteção do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, não
só para as presentes gerações, mas também para as futuras.
Conforme consta da lição de Antônio F. G. Beltrão (2011, p. 51-52), o
desenvolvimento sustentável é o objetivo maior do direito ambiental, pelo
que a administração racional, o planejamento e a fiscalização do uso dos
recursos naturais para satisfação das necessidades presentes devem garantir a capacidade de satisfação das necessidades das gerações futuras,
em condições iguais ou melhores, tendo, inclusive, a Constituição Federal,
no art. 170, VI, previsto a defesa do meio ambiente como princípio geral da
atividade econômica.
Ademais, Paulo Affonso Leme Machado (2005, p. 55-57), em lição
acerca do princípio do acesso equitativo aos recursos naturais (o qual, a juízo,
na abordagem do referido autor, parece ser mais abrangente que o princípio
do desenvolvimento sustentável), aduz que o direito ambiental tem a tarefa
de estabelecer normas que indiquem como verificar as necessidades de uso
dos recursos ambientais, estabelecendo a razoabilidade dessa utilização,
devendo, quando não seja razoável ou necessária tal utilização, negar o uso,
mesmo que atualmente não sejam escassos os bens, bem assim argumenta
que a equidade no acesso aos recursos ambientais deve ser enfocada não
só em face da localização espacial dos usuários atuais, como também em
relação aos usuários potenciais das gerações futuras.
Infere-se, inclusive, que a equidade no acesso aos recursos ambientais
em relação aos potencias usuários das gerações futuras (ou desenvolvimento
sustentável) refere-se à equidade intergeracional prevista expressamente
no supratranscrito art. 6º, parágrafo único, da Lei 11.428, de 22/12/2006.
2.11 Princípio da consideração do ambiente no processo decisório
de políticas públicas

Refere-se à obrigação de considerar a perspectiva ambiental nas decisões administrativas e privadas em face de ação com potencial de impacto
sobre o ambiente.
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Nesse sentido é a lição de Édis Milaré (2005, p. 161), para quem tal
princípio consiste na “[...] elementar obrigação de se levar em conta a variável
ambiental em qualquer ação ou decisão — pública ou privada — que possa
causar algum impacto negativo sobre o meio”. Ademais, sustenta Antônio
F. G. Beltrão (2011, p. 53) que a legislação vigente impõe que a perspectiva
ambiental deve ser considerada desde o início em qualquer planejamento
da administração pública.
Tal princípio está implícito no art. 225, § 1º, IV, da CF, que exige o
estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
bem como informa outros diplomas legais, como os arts. 9º, III, e 10, caput,
da Lei 6.938/1981, que tratam, respectivamente, da avaliação de impactos
ambientais, como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, e do
prévio licenciamento ambiental para a construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores bem como
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, e no art. 10,
§ 3º, da Lei 6.803/1980.
2.12 Princípio da função socioambiental da propriedade

Tal princípio revela mudança de paradigma da prevalência da concepção individualista da propriedade para a visão social, consagrando a socialidade e o valor ambiental, em que se acrescenta a função social e ambiental
ao instituto jurídico da propriedade e, por conseguinte, o seu compromisso
com a coletividade e com o ambiente.
O princípio em questão se infere da Constituição Federal, nos arts.
5º, XXIII (“a propriedade atenderá a sua função social”); 182, § 2º (“A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.”); 186, II
(“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos
em lei, aos seguintes requisitos: [...] II – utilização adequada dos recursos
naturais disponíveis e preservação do meio ambiente”), como também do
Código Civil de 2002, no art. 1228, § 1º (“O direito de propriedade deve
ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais
e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido
em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico
326

II Jornada de Direito Ambiental

e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e
das águas”).
A respeito dessa previsão no Código Civil de 2002, sustenta Gerson
Luiz Carlos Branco (2002, p. 66-67) que:

O primeiro parágrafo apresenta dois traços importantes do culturalismo de Miguel Reale. Além da socialidade consusbstanciada na exigência
de que o direito deve ser exercido condicionado à função social, há um
valor considerado como uma das bases de todo ordenamento jurídico, que é “o valor ecológico, universalmente reconhecido como uma
invariante axiológica, por dele depender a sobrevivência do homem,
o valor fonte”.

Além disso, Édis Milaré (2005, p. 169), citando Álvaro Luiz Valery
Mirra, aduz que a função social e ambiental não é apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, pois tal função vai mais longe e autoriza até
que se imponham ao proprietário comportamentos positivos, para que a
propriedade se adéque à preservação do meio ambiente.

Conclusão

Por fim, conclui-se que o direito ambiental é direito de terceira geração, transindividual, de natureza difusa e titularidade indeterminada,
podendo ser classificado como natural ou físico, artificial, cultural, e ainda
do trabalho, merecendo assinalar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, figura entre os
direitos fundamentais.
Em face do conceito jurídico de direito ambiental, constatou-se ser
informado por um conjunto de princípios. Após, em suma, viu-se que princípio é o mandamento nuclear de um sistema e de otimização, tendo ascendido
de fonte subsidiária do direito ao centro do sistema jurídico, sendo, pois,
dotado de eficácia jurídica direta, interpretativa ou negativa.
Por fim, em síntese, foram analisados os seguintes princípios que
informam o direito ambiental: a) o princípio da prevenção, que implica a
adoção de medidas que evitem danos ambientais certos ou de grande previsibilidade; b) o princípio da precaução, que se refere às medidas preventivas
em face de um dano potencial e incerto (imprevisível); c) o princípio da informação, que diz respeito ao acesso às informações pertinentes à matéria
ambiental, à publicidade do estudo prévio de impacto ambiental, à educação
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ambiental e à formação da consciência ambiental para efeito de participação;
d) o princípio da participação, que diz respeito à efetiva participação do cidadão, da associação, enfim, da comunidade nas questões ambientais; e) o
princípio do usuário-pagador, que consiste no pagamento pela utilização de
recursos ambientais como fins econômicos pelo efetivo usuário; f) o princípio
do poluidor-pagador, que versa acerca do ônus relativo à reparação e à punição pelo dano causado ao meio ambiente a cargo do poluidor; g) o princípio
do ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida,
que trata do direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado
direcionado às adequadas condições de vida; h) o princípio da natureza
pública da proteção ambiental, que consiste no reconhecimento do meio
ambiente como um valor a ser necessariamente assegurado e protegido para
o uso de todos e cuja responsabilidade é do Poder Público e da coletividade;
i) o princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público, que consiste na obrigação de o Poder Público intervir na manutenção, preservação
e restauração dos recursos ambientais; j) o princípio do desenvolvimento
sustentável, que cuida da compatibilização do desenvolvimento com a preservação do meio ambiente para atendimento das necessidades das gerações
futuras e a melhoria da qualidade de vida, sendo abrangido pelo princípio
do acesso equitativo aos recursos naturais, que também impõe ao direito
ambiental a tarefa de estabelecer normas que indiquem como verificar as
necessidades de uso dos recursos ambientais, estabelecendo a razoabilidade
dessa utilização; k) o princípio da consideração do ambiente no processo
decisório de políticas públicas, que se refere à obrigação de considerar a
perspectiva ambiental nas decisões administrativas e privadas em face de
ação com potencial de impacto sobre o ambiente, e, por fim, l) o princípio da
função socioambiental da propriedade, que consiste no acréscimo da função
social e ambiental no instituto da propriedade privada e, por conseguinte,
no seu compromisso com a coletividade e com o ambiente.
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Os criadores amadoristas de pássaros silvestres:
breves considerações
Valmir Nunes Conrado1

Visa o presente texto discutir os principais aspectos da atuação do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– Ibama em face dos criadores amadoristas de pássaros da fauna silvestre,
com abordagem crítica da regulamentação sobre o tema.
O Ibama é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente,
responsável pela execução de políticas relativas à preservação, conservação
e ao uso sustentável dos recursos ambientais, bem como por sua fiscalização
e controle (art. 2º da Lei 7.735/1989). Dentre suas atribuições destaca-se
o mecanismo de controle denominado Sistema de Gestão de Criadores de
Passeriformes Silvestres – Sispass, cujo objetivo é coordenar e fiscalizar a
criação de pássaros oriundos da fauna silvestre, consistindo o sistema em
instrumento de gestão do poder de polícia do órgão ambiental. Por seu turno, a adoção do Sispass como sistema de controle pelo Ibama encontra-se
disciplinada na Instrução Normativa 10 de 20/09/2011, daquela mesma
autarquia.
A pessoa natural que pretender criar pássaros da fauna silvestre,
ainda que na condição de amadorista (sem fins comerciais), deve se dirigir
a uma unidade do Ibama para fins de inscrição e emissão da licença. Uma
vez efetivado o licenciamento, estará autorizada a iniciar a criação de pássaros nativos, sendo que qualquer alteração no plantel de aves deverá ser
necessariamente registrada no Sispass, como meio de facilitação do poder
de polícia conferido àquele Instituto e a seus agentes conveniados.
Em hipótese alguma, defere-se ao criador a legalização de pássaros
capturados na natureza. Permite-se apenas a aquisição de exemplares de
criatórios comerciais, de outro criador amadorista de passeriformes (devidamente autorizado pelo Ibama e sem impedimento perante o órgão no
1

Juiz federal substituto.
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instante de sua transferência) ou através de cessão efetuada pelo órgão
ambiental competente (art. 8º da IN 10/2011).

O Sispass é um banco de dados online que tem por objetivo a gestão
das informações referentes às atividades de manutenção e criação de passeriformes, devendo ser obrigatoriamente alimentado com todo e qualquer
dado referente à modificação do plantel do criador, na forma do art. 33 da
indigitada Instrução Normativa. O acesso ao sistema se dá mediante senha
pessoal e intransferível, não se admitindo outro meio de atualização dos
dados do criador e do respectivo plantel de aves.
Todos os pássaros silvestres mantidos pelo criador devem estar
anilhados. A anilha é um aro de aço inoxidável inserido na pata do animal
e funciona como uma espécie de selo de identificação, acompanhando-o
desde o nascimento até o óbito. Na hipótese de reprodução em cativeiro,
elas devem ser solicitadas antecipadamente, exercendo o órgão ambiental
rigoroso controle na aquisição e devolução de anilhas, conforme se vê do
art. 34 da indigitada norma.
Quem almeja se cadastrar como criador amadorista deve ter em mente que o controle do Ibama é bastante severo. Exemplo disso é que, nos casos
de permanência da ave por período superior a 24 horas fora do endereço do
plantel, exige-se do criador a emissão da autorização de transporte, via Sispass, cuja validade é de apenas 30 dias (art. 43 e parágrafos da IN 10/2011).

Ainda no tocante ao rigor com que o Ibama disciplina as obrigações
dos criadores de passeriformes, colhe-se da IN 10/2011 que: a licença do
Sispass é válida por um ano (art. 3º), com início em agosto e término em julho
do ano subsequente, para todos os criadores e independentemente da data
em que emitida a autorização inicial; o plantel para o criador amadorista
está limitado a 35 filhotes por ano e a até 100 indivíduos (até a publicação
da lista de espécies nativas autorizadas para criação e comercialização para
animal de estimação — art. 9º); o amadorista não pode solicitar anilhas nem
reproduzir os pássaros antes de seis meses de cadastro no Sispass (art. 12);
e, na hipótese de roubo, furto, fuga ou óbito de pássaro, deve o criador inserir a informação no sistema em até sete dias da data do fato, sendo ainda
necessário entregar cópia do boletim de ocorrência policial ao Ibama até
30 dias a partir de sua lavratura, nos casos de roubo e furto, e a devolução
das anilhas dos pássaros mortos até 30 dias da inserção da informação no
Sispass (art. 45 da Instrução Normativa).
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Em síntese, a indigitada Instrução Normativa condensa as inúmeras
obrigações que recaem sobre os criadores amadoristas. Para além daquelas
anteriormente mencionadas, citam-se ainda: a) manter permanentemente
os pássaros no endereço de seu cadastro, ressalvadas as movimentações
autorizadas; b) manter os pássaros do plantel devidamente anilhados com
anilhas invioláveis; c) portar relação de passeriformes atualizada no endereço do plantel (Sispass); d) declarar no Sispass o nascimento de filhotes;
e) não reproduzir pássaro sem inscrição no Sispass, ou pássaro com idade
declarada no sistema inferior a dez meses ou sem prévio requerimento de
anilhas (arts. 32, 35 e 36 da IN 10/2011).
No que diz respeito à manutenção dos animais, também há deveres
básicos disciplinados na IN 10/2011, tais como disponibilizar água limpa
para dessedentação nos viveiros ou gaiolas; utilizar poleiros em diferentes
diâmetros, de madeira ou material similar, que permitam o pouso equilibrado
do espécime; fornecer alimentação adequada; possuir banheira removível
para banho; haver ambiente higienizado; ser o local arejado e com temperatura amena, protegido de sol, vento e chuvas (art. 40 da IN).
Em caso de violação a uma ou mais prescrições da legislação ambiental de regência, as sanções aplicadas são muito rígidas. Nesse sentido, dispõe
o art. 6º da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) que,

[...] para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: I – a gravidade do fato, tendo em vista os motivos
da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio
ambiente; II – os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento
da legislação de interesse ambiental; e III – a situação econômica do
infrator, no caso de multa.

Sobre o conceito de infração administrativa, a Lei de Crimes Ambientais a descreve como “toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas
de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente” (art.
70), conferindo competência para lavratura de auto de infração ambiental
e conseguinte instauração de processo administrativo aos funcionários de
órgãos ambientais integrantes do Sisnama, designados para as atividades
de fiscalização (§ 1º do art. 70 da Lei de Crimes Ambientais).
Uma vez constatada a falta administrativa, o criador amadorista fica
sujeito, em tese, às seguintes sanções descritas no art. 72 da referida Lei:
advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais e restri333
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tiva de direitos, esta última consistente na suspensão ou cancelamento da
licença/autorização para criador amadorista (art. 72, I a IV e XI, c/c o § 8º,
I e II, da Lei 9.605/1998).
Queixa generalizada dos criadores amadoristas refere-se especificamente às punições que reputam exageradas, sobretudo às multas, aplicadas
pelos agentes fiscalizadores. Alega-se que o caráter educativo da ação fiscalizatória seria de somenos importância, o que resultaria em autuações que
geram multas desproporcionais, aplicadas, não raras vezes, sobre todo o
plantel de aves. Além disso, os criadores apontam dificuldades de interlocução com a autarquia, quando buscam orientações sobre a forma de proceder
quanto às oscilações do plantel2.
De fato, analisando as demandas dos criadores que chegam ao Judiciário federal, a maior parcela tem por escopo desconstituir três tipos de
punições aplicadas pelos agentes do Ibama: multa simples, apreensão das
aves e restritiva de direitos.
Com efeito, diz o art. 24 do Decreto  6.514/2008, que regulamenta
a Lei 9.605/1998, que “matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida
permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida” (grifo nosso), sujeita o infrator à multa de “R$ 500,00
(quinhentos reais) por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais
de risco ou ameaça de extinção”, ou de “R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada
de extinção”.
Assim é que o criador amadorista fica sujeito a multas de R$ 500,00
e R$ 5.000,00 por pássaro mantido em viveiro ou gaiola que esteja em desacordo com a licença/autorização obtida do órgão ambiental.
Exemplificando, se o criador mantiver dez pássaros saudáveis em
gaiola, porém destituídos de anilhas ou com estas adulteradas, tortas, trincadas ou com grafia irregular e/ou diferente do padrão adotado pelo Ibama,
pode ser apenado na via administrativa com multa total de R$ 5.000,00 até
a estratosférica cifra de R$ 50.000,00, nesta última hipótese se todas as
aves constarem de listas oficiais de fauna ameaçada de extinção. E a sanção
2

Uma vez que parcela significativa da população ainda não tem acesso regular à rede mundial de
computadores (internet), meio utilizado para consultas, orientações, inserção de dados e outras
atualizações no Sispass.
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incidirá mesmo se, como dito, as faltas versarem desconformidade entre
o plantel e as informações constantes do Sispass, ainda que não se apure
efetivamente nenhum risco à integridade física dos animais.
Alega-se também violação ao princípio da proporcionalidade, estampado no indigitado art. 6º da Lei de Crimes Ambientais, uma vez que,
independentemente da gravidade da falta, ficariam os criadores sujeitos à
sanção de multa em valor fixo por animal objeto da autuação, sem importar a
primariedade do infrator, a gravidade da falta incorrida ou mesmo a situação
econômica daquele. Assim é que um pássaro portador de anilha trincada,
porém registrado no Sispass, e outro destituído de anilha e sem nenhum
apontamento naquela base de dados, ou seja, não licenciado, sujeitariam o
responsável à mesma sanção pecuniária, o que, a toda evidência, não parece
mesmo razoável.
Não fosse apenas a ausência de gradação da multa prevista no Decreto 6.514/2008, assevera-se ainda que a fiscalização do órgão ambiental
não leva em consideração as outras modalidades de sanção estabelecidas na
legislação ambiental. Assim, por razões de conveniência administrativa, não
se aplicariam aos criadores amadores a advertência (art. 72 da Lei de Crimes
Ambientais) ou mesmo a conversão da multa em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, tal como previsto
no § 4º do art. 72 da Lei de Crimes Ambientais.
Outro foco de conflito reside no fato de que a legislação ambiental
em vigor não estabeleceria distinção de tratamento em relação à finalidade
dos criadores de passeriformes. Com efeito, tanto os amadoristas quanto
os criadores comerciais sujeitar-se-iam ao mesmo rigor punitivo do órgão
ambiental, isto é, aos mesmos tipos e à mesma gradação de penalidade, sem
atentar-se para o fato de que os primeiros não buscariam finalidade econômica ou lucro com o hobby, atividade voltada exclusivamente ao comprazimento de quem a exerce.  
Afora a multa, poderá o criador amadorista sofrer a apreensão e
consequente perda dos pássaros, ao final do procedimento administrativo
(art. 134, VII, do Decreto 6.514/2008), além de sujeitar-se à suspensão ou
ao cancelamento de sua autorização, que pode perdurar por um ano, nos
termos do art. 20, I e II e § 1º, II, do Decreto 6.514/2008.
E não é só. A depender da situação, sobretudo nos casos em que o
criador amadorista possui um número elevado de pássaros cadastrados
irregularmente ou mesmo sem cadastro no Sispass, ficará sujeito à sanção
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de multa, que pode chegar a R$ 100.000,00, se, de acordo com o julgamento
dos agentes de fiscalização, “a contagem individual for de difícil execução
ou quando, nesta situação, ocorrendo a contagem individual, a multa final
restar desproporcional em relação à gravidade da infração e a capacidade
econômica do infrator” (art. 24, § 9º, do Decreto 6.514/2008).
Outrossim, constatada pela fiscalização que a quantidade ou espécie
anotada no Sispass está em desacordo com o autorizado pela autoridade
ambiental, o agente promoverá a autuação considerando a totalidade do
objeto da fiscalização (art. 24, § 6º, do Decreto 6.514/2008), situação que,
nos termos do art. 56, §§ 1º e 2º, da IN 10/2011, enseja “a apreensão de todos
os espécimes irregulares e a indisponibilidade do restante do plantel, que
não apresentar irregularidade, do que o criador ficará como fiel depositário
até julgamento do processo administrativo”.
Como dito alhures, muito se reclama do rigor da fiscalização do Ibama, mormente porque não antecedida de vistorias de cunho educativo sem
caráter punitivo, o que, no entendimento dos criadores, seria de grande valia
no exercício regular da atividade, um hobby, uma atividade prazerosa e que
deve ser exercida com a seriedade que lhe imprime a legislação ambiental.
O mais acertado, a nosso sentir, seria que o criador amadorista pudesse contar com o apoio técnico prestado diretamente pelo órgão ambiental,
de preferência ao iniciar as instalações do criatório, de forma a imprimir
maior segurança e regularidade às suas atividades. Entretanto, da leitura
da IN 10/2011, apura-se que a realização de vistoria somente tem cunho
obrigatório antes da emissão da autorização de funcionamento para o criador
comercial de passeriforme, após a conclusão das instalações do criadouro,
na forma do art. 16, § 1º, daquele diploma normativo.
Em síntese, basta uma leitura superficial da legislação ambiental, em
especial da Instrução Normativa 10/2011, para concluir que, na realidade,
visa o Ibama desestimular a atividade de criador amadorista, ao estipular incontáveis exigências, a par igualmente dos gravosos instrumentos de sanção
de que se encontra municiado pela legislação ambiental de regência, sem a
contrapartida de nenhum direito ou prerrogativa aos criadores.
Com efeito, os criadores amadoristas ficam sujeitos, além dos custos
elevados que a manutenção do hobby requer, ao cancelamento da autorização
de criador amadorista, além de multas excessivas na esfera administrativa,
ainda que não se comprove má-fé na conduta, situação que ganha contornos
ainda mais sérios se a ela somarmos as possíveis implicações na seara penal.
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Sem embargo das cautelas que devem ser adotadas pela autarquia
quanto à autorização para criadores de pássaros silvestres, visto que os
criatórios particulares não constituem o habitat natural dessas aves, não se
pode perder de vista a importância do trabalho desenvolvido pelos amadoristas, objeto de reconhecimento por parte de nossos tribunais, a exemplo
do julgado abaixo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. IBAMA. GUARDA DOMÉSTICA DE PÁSSAROS SILVESTRES.
PEDIDO DE REGISTRO COMO CRIADOR CONSERVACIONISTA. INDEFERIMENTO. PORTARIA IBAMA N.º 139-N/1993. AUSÊNCIA DE
PLANEJAMENTO COMPLEMENTAR. AUTUAÇÃO E APREENSÃO. CRIADOR AMADORISTA. AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA APLICADA. VALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
ART. 29 DA LEI N.º 9.605/98. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 4º DO DECRETO
6.514/08. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É evidente a inestimável
contribuição oferecida pela maioria dos criadores particulares na árdua tarefa de conservação e preservação da fauna silvestre, atividade
esta que demanda recursos financeiros, assim como tempo para a sua
concretização, gerando indubitável proveito para a presente e futuras
gerações, concorrendo para o desenvolvimento da pesquisa científica,
bem como da educação ambiental, auxiliando na garantia constitucional a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do
disposto no art. 225, da Magna Carta. [...]. (Grifo nosso.) (TRF 3ª Região,
Apelação Cível 306956, relatora desembargadora federal Consuelo
Yoshida, órgão julgador: Sexta Turma, e-DJF3 de 10/11/2011.)

Quiçá no futuro o Ibama promova uma mudança de postura, mediante a troca de mecanismos punitivos por outros que possam estimular a
atividade dos criadores amadoristas, tendo em conta sua evidente importância para a preservação das espécies nativas, promovendo, igualmente, uma
equilibrada distinção de tratamento entre aqueles e os criadores comerciais.
Afinal, não se afigura equitativo punir quem exerce a atividade por hobby,
assumindo todos os seus custos e sem nenhum retorno financeiro, com o
mesmo rigor de quem a exerce profissionalmente, tendo por objetivo, antes
da preservação das espécies, o próprio lucro.
337

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Referências consultadas
BAHIA, Carolina Medeiros. Princípio da proporcionalidade: nas manifestações culturais e na proteção da fauna. Curitiba: Juruá, 2006.

BECHARA, Erika. A proteção da fauna sob a ótica constitucional. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2003.

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 12.
ed. rev., atual. e ampl.  São Paulo: Saraiva, 2011.

338

Dano moral coletivo ambiental
Wagmar Roberto Silva1

1 Introdução
O escopo do presente ensaio é caracterizar a compensação por dano
moral coletivo ambiental como meio de afirmação de direitos difusos e coletivos. Procuramos condensar os principais aspectos do dano moral, suas
modalidades e seus pressupostos, permeando a evolução da jurisprudência
pátria. Apesar de singelo, o trabalho desenvolvido busca instigar a reflexão
sobre institutos jurídicos e futuros estudos certamente úteis à evolução do
dano moral ambiental.
A complexidade das relações jurídicas contemporâneas exige do
Judiciário uma resposta efetiva à sociedade. A crescente judicialização de
demandas repetitivas toma de assombro o Estado, estruturalmente limitado
e afadigado. Nos estudos voltados para novas medidas de solução de conflitos, o processo coletivo surge como modelo de reunião ou concentração
das demandas. Entretanto, esta visão não pode ficar restrita à questão processual, e sim oportunizar a revisão do próprio direito material que transita
nas ações coletivas.
Nesse contexto está o dano moral coletivo ambiental, que se soma a
outros tantos instrumentos jurídicos disponíveis para assegurar os direitos
difusos e coletivos que porventura venham a ser maltratados na sociedade
das grandes corporações, que superam, por vezes, o próprio Estado.
A perspectiva de mudança impõe o estudo de experiências estrangeiras, e aqui, sem desprezo para as demais, concentramos a análise em
diversos julgamentos da Suprema Corte norte-americana e a evolução do
denominado punitive damages. Adiantamos que o meio ambiente assume
a mesma percepção difusa e indisponível em todos os grandes sistemas
jurídicos, os quais, de acordo com suas políticas públicas, o remontam para
criar uma ambiência jurídica favorável às novas necessidades humanas.
1

Juiz federal substituto.
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Não é demais antecipar que os princípios do Estado Democrático de
Direito e da dignidade da pessoa humana orquestram a estrutura constitucional do tema sobre o qual nos propomos debruçar-nos, com olhos atentos
às legislações precedentes à Constituição Federal de 1988, razão suficiente
para superar qualquer divisão que seja acadêmica entre direito público e
privado, e contrastá-los em relação aos interesses individuais e coletivos da
Pedra Fundamental.
Ante a variedade de danos ambientais, devemos rememorar a recente
catástrofe ecológica ocorrida na nascente do rio Paraíba do Sul, que comprometeu o abastecimento de água em várias cidades no sul do estado de
Minas Gerais e no norte do Rio de Janeiro, com o derramamento de produto
tóxico. Difusamente, o poluidor impingiu à coletividade o uso restrito do
recurso natural potável, para não mencionar a mortandade de espécies do
rio Paraíba do Sul. Por conseguinte, todos sofreram em seu íntimo a perda
daquele valor ambiental e reduziram o bem-estar que o recurso ambiental
lhes oferecia. É nesse cenário que propomos debater o dano moral coletivo
ambiental.

2 Bens jurídicos tutelados no direito ambiental

Antes de investigar a responsabilidade civil por dano moral ambiental, é indispensável transitar pelo conceito, natureza e espécies de bem jurídico ambiental. Nessa esteira, estreme de dúvida o reconhecimento do direito
subjetivo2 ao ambiente equilibrado como direito fundamental, a proporcionar, individual e coletivamente, o exercício pleno do direito de personalidade,
o direito à vida qualificada, saudável. No entanto, a expressão meio ambiente
não é unívoca e permite uma variedade conceitual nos diferentes ramos da
ciência humana: antropologia, sociologia, biologia etc.
Édis Milaré (2011, p. 143 apud CUSTÓDIO, Helita Barreira. Responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. Campinas, SP: Millennium, 2006,
p. 359-360; SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 9. ed.
São Paulo: Malheiros, 2011, p. 21; COIMBRA, José Ávila. O outro lado do meio
ambiente. Campinas: Millennium, 2002, p. 31), ao refletir sobre o conceito
jurídico de meio ambiente, justificando a inadequação constitucional da visão
estrita, reduzindo-o apenas no que diz respeito aos recursos naturais, alarga
2

Tal qual o direito de propriedade, o sujeito de direito nas relações jurídicas ambientais exerce sua
pretensão contra todos, caracterizando uma polaridade erga omnes.
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sua acepção e contempla tanto a concepção natural como a artificial, esta
formada pela intervenção humana. Alerta o jurista: “nem todos os ecossistemas são naturais, havendo mesmo quem se refira a ‘ecossistemas sociais’
e ‘ecossistemas naturais’”.
De toda sorte, o conceito legal de meio ambiente, no direito brasileiro,
tal qual concebido pela Lei 6.938/19813, é considerado como “o conjunto de
condições, leis, influências e interpretações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Todavia, no
art. 225, caput, da Constituição Federal, destaca Milaré (2011, p. 146 apud
RODRIGUES, 2002, v. 1, p. 58), “pode-se dizer que se protegem os elementos
bióticos e abióticos e sua respectiva interação, para se alcançar a proteção
do meio ambiente ecologicamente equilibrado”.
Por seu turno, é crível dizer que o conceito jurídico de meio ambiente
se aproxima intensamente de uma visão antropocêntrica ao atribuir caráter
finalístico da tutela normativa: o bem-estar, a segurança, as atividades sociais
e econômicas da população. Nessa perspectiva, o art. 225, caput, da Constituição Federal e o art. 2º, I, da Lei 6.938/1981 emolduram um patrimônio
coletivo ambiental prevalente sobre o direito individual.
As futuras gerações permeiam, assim, o interesse ambiental a desnudar a titularidade difusa do bem ambiental. Sílvia Cappelli (1999, p. 53,
apud SOUZA FILHO, 1999, p. 49-60) destaca a seguinte lição:
Todo bem socioambiental tem pelo menos duas expressões jurídicas
que comportam, assim, dupla titularidade. A primeira é do próprio
bem, materialmente tomado, a segunda é sua representatividade, evocação, necessidade ou utilidade ambiental e a relação com os demais,
compondo o que a lei brasileira chamou de meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este direito é disposto como se estivesse em
camadas, na primeira camada um direito de titularidade individual,
que é o direito de propriedade (público e privado), na segunda camada
o direito coletivo a sua preservação para garantia socioambiental. Os
dois não se excluem, ao contrário, se completam e se subordinam na
integralidade do bem, como se fossem seu corpo e alma.

Superada a evolução histórica da concepção de meio ambiente, hoje
o meio ambiente é tido como um sistema integrado e indivisível, cujos elementos devem funcionar de forma harmônica. O enfoque é a integração do
3

Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.
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homem ao meio em que vive, a impedir qualquer ação sua que possa, de
alguma sorte, lesionar aquele bem ambiental, de uso público e natureza
indisponível.
A composição dos direitos ambientais por interesses relativos à
qualidade de vida, como a proteção ao consumidor, ao meio ambiente, aos
direitos humanos, constituem interesses metaindividuais que necessitam
de um tratamento diferenciado em razão de sua natureza. Podemos mesmo
dizer que os interesses difusos são uma categoria diferenciada das demais
e que têm tratamento normativo diferenciado.
O bem coletivo é um componente de natureza grupal; uma vez violado, pode gerar lesões que atingem toda a coletividade não determinável
ou a um grupo de pessoas determinadas.

3 A tutela jurisdicional coletiva

A estruturação do Estado para promover a fiscalização e o controle
das atividades humanas que demandam recursos ambientais naturais ou
mesmo modificam os bens artificiais não é efeito de uma atividade forense
inapta, mas representa a necessidade de organização estatal em defesa dos
valores que ultrapassam os interesses individuais ou das relações jurídicas
intersubjetivas. A natureza de determinadas relações jurídicas, nas quais os
direitos difusos estão em jogo, revela a importância da tutela coletiva, por
exemplo, a proteção dos danos morais coletivos.
Em verdade, a tutela coletiva nasce nos EUA, cuja experiência forense
evidencia a utilidade das class actions4 (ações coletivas), pois, por intermédio
de apenas uma ação, é possível resolver um conflito comum a um grupo de
pessoas. A propósito, demanda individual pode, em alguns estados norte-americanos, se transformar em ações coletivas, delatando a sobreposição
dos interesses coletivos.
Fredie Didier Jr. diz que a “ação coletiva surge, por outro lado, em
razão de uma particular relação entre a matéria litigiosa e a coletividade que
necessita da tutela para solver o litígio”. E conclui o processualista: “não é
significativa, para esta classificação, a ‘estrutura subjetiva’ do processo, e,
sim, a ‘matéria litigiosa’ nele discutida”.
4

Fredie Didier Júnior informa que o surgimento das ações coletivas se deu no seio da Equity do direito inglês, mas seu mais importante desenvolvimento foi nos EUA (2010, p. 24).
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Ousamos dissentir de conclusões apriorísticas no sentido de que o
incremento de demanda por tutela coletiva de direitos e interesses decorre
da hipertrofia do sistema processual pátrio. Se o interesse é difuso, a dificuldade está em o cidadão levar ao Judiciário demais complexas, que exigem,
em sua maioria, a atuação preliminar de um corpo técnico para aferir danos
ambientais e imputar responsabilidade.
Essa noção do objeto veiculado na ação coletiva alça importância no
debate do dano moral ambiental. Se o sistema processual brasileiro optou
por um modelo que não exclui as demandas individuais, e vice-versa, não
podemos afirmar que a tutela coletiva em si é fundamento válido para aferir
a possibilidade jurídica de compensação por danos morais ambientais sem
antes investigar a natureza do objeto litigioso. É preciso entender a natureza
do interesse demandado na ação coletiva e, sobretudo, sua violação.
3.1 Os direitos difusos e coletivos

É preciso, nesse contexto, rememorar os conceitos de interesses difusos e coletivos, contidos no art. 81, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor – CDC, cuja transcrição dispensamos, a destacar a identidade conceitual de signos (MAZZILLI, 2004, p. 55): a transindividualidade ou
metaindividualidade e a indivisibilidade.
A metaindividualidade e a indivisibilidade propõem uma nova ótica
de identificação de direitos subjetivos compatível com a Constituição Federal. Através desses conceitos, a ciência jurídica procurou tutelar os direitos
singulares, não mais protegendo o patrimônio de cada titular, de cada sujeito,
pessoa física ou jurídica. Buscou-se, então, tutelar o bem jurídico, independentemente de seus titulares. É por isso que Hugo Nigro Mazzilli (2004, p. 48)
realça a legitimação do processo judicial coletivo para a solução e pacificação
das demandas sociais pertinentes, in verbis:

O que caracteriza os interesses transindividuais, ou de grupo, não é
apenas, porém, o fato de serem compartilhados por diversos titulares individuais reunidos pela mesma relação jurídica ou fática, mas,
mais do que isso, é a circunstância de que a ordem jurídica reconhece
a necessidade de que o acesso individual dos lesados à Justiça seja
substituído por um processo coletivo, que não apenas deve ser apto a
evitar decisões contraditórias como ainda deve conduzir a uma solução
mais eficiente da lide, porque o processo coletivo é exercido de uma
só vez, em proveito de todo o grupo lesado.
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Isso implica dizer que a transindividualização do direito subjetivo
está intrinsecamente ligada à ideia de superação da personificação dos direitos — reiteramos, tanto a pessoa física como a jurídica. Nessa ótica, a
diferenciação entre interesse difuso e coletivo que a doutrina de escol declina recai na determinação dos sujeitos de direitos. Quanto ao primeiro, é
indeterminável, em virtude da concentração em uma situação factual compartilhada (indivisibilidade); quanto ao segundo, embora indivisível o bem
jurídico tutelado, os sujeitos de direito são determináveis por uma relação
jurídica base.
Não obstante o tópico, pois o tema maior nos compele a citar, Leonardo Roscoe Bessa (2006, p. 103) enfatiza que: “o dano moral coletivo não
se confunde com a pretensão decorrente de direito individual homogêneo. A
ação civil pública pode veicular pretensões indenizatórias materiais e morais,
mas, neste caso, cuida-se de soma de pretensões individuais”.
Malgrado a doutrina supracitada tratar-se de direito do consumidor,
no qual o dano moral coletivo tem amparo literal (art. 6º, VI e VII, da Lei
8.078/1990), o sistema jurídico de tutelas coletivas e direitos sociais deve
ser harmônico. Entendida a admissibilidade de tutela de dano moral difuso
ou coletivo por meio das ações coletivas em material consumeirista, não se
justifica a negação para as ações que perseguem a mesma tutela em matéria
ambiental5.

4 O dano moral

Para a responsabilidade civil, os valores jurídicos protegidos pelo
sistema normativo estão qualificados e estratificados na dogmática em dano
patrimonial ou material, dano moral, dano à imagem e, mais recentemente,
dano estético. De toda sorte, o dever jurídico de reparação de dano, previsto
no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, impõe uma primeira reflexão, qual
seja, o significado jurídico do substantivo dano.
O dano pode ser concebido como o prejuízo sofrido pelo patrimônio
econômico ou moral de alguém, como resultado de conduta ilícita culpável
5

Aliás, em alguns casos, as lesões ambiental e consumeirista identificam-se. Para ilustrar, relembramos a comercialização de leite contaminado por radiação oriundo da Ucrânia à época do acidente termonuclear em Chernobyl, em 1986, e a contaminação do leite por melamina, ocorrida na
China, em 2008. Nesses casos, o produto não poderia sequer ser utilizado por animais, ultrapassando a noção de consumo.
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ou não de outrem. A toda evidência, há responsabilidade sem culpa, mas não
pode haver responsabilidade sem dano. Pode-se, desde logo, concluir que,
sem dano, não haverá o que reparar ou compensar, do que se depreende a
necessidade de sua materialidade jurídica.
As linhas gerais do dano ainda assim não permitem a formulação de
um conceito universal para o dano moral. A dificuldade de sua compreensão,
no direito comparado, leva a sua negação por alguns sistemas e, quando não,
restringem as hipóteses normativas à previsão estritamente legal. De toda
sorte, em geral, a doutrina labora um conceito negativo, qual seja, dano moral
é todo sofrimento humano que não resulta de uma perda pecuniária. No entanto, não divisamos do reducionismo conceitual que confunde reparação e
lesão, generaliza o sofrimento humano e exclui situações que o prescinde em
virtude da nefasta conduta lesiva do ofensor aos direitos de personalidade
coletivamente protegidos.
A par da dogmática regente, superada a crítica supra, o dano moral
constitui lesão aos direitos inerentes à personalidade, de caráter extrapatrimonial, não pecuniário. Alguns autores, todavia, preferem dizer que dano
moral é a dor, o vexame, o desconforto, o sofrimento, a humilhação, o que
permite, nesse compasso, debruçarmo-nos sobre uma dualidade no direito
comparado abaixo exposta.
Entrementes, Sergio Cavalieri Filho (2009, p. 82) mergulha nas profundezas da Constituição Federal para ampliar a acepção de dano moral e
asseverar que os valores inerentes à própria natureza humana são de grandeza maior, uma vez comparados aos direitos patrimoniais. Justifica o civilista:

São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos
quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com
vida (Código Civil, arts. 1º e 2º). São direitos inatos, reconhecidos pela
ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade,
tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à
imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da
pessoa humana.

O civilista de escol renova os compromissos constitucionais ao referendar o consagrado princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º,
III, da CF) e arremata: “a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e
maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de
todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos”.
345

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Toda essa remissão foi imprescindível para concluir que dano moral
não está associado exclusivamente à noção de padecimento psíquico do sujeito de direito. A dor, o sofrimento, a humilhação, o desconforto insuportável
são manifestações (efeitos) do dano moral, mas não sua essência. Talvez o
sofrimento humano seja meio de aferição de sua existência e extensão.
Em recente decisão, mediante o emprego da chamada técnica de confronto (ou distinguishing), a ministra Fátima Nancy Andrighi lavrou acórdão
(REsp 200800177738, Terceira Turma do STJ, DJE de 09/04/2010) relevante, o qual superou a jurisprudência consolidada no STJ no sentido de que não
há dano moral nas hipóteses de descumprimento contratual. A magistrada de
vanguarda entendeu que o inadimplemento do contrato de compra e venda
de “kit de casa de madeira” frustrou o direito de moradia do adquirente e,
portanto, malferiu o princípio da dignidade da pessoa humana.
Noutro julgado, a ministra Denise Arruda, do STJ, conduziu exegese
(REsp 200602733358, Primeira Turma, DJE de 04/12/2008) acerca da noção
dos limites conceituais de dano moral e condenou município por erro médico, o qual levou à amputação de um braço de recém-nascido. O tribunal a
quo havia consignado que “recém-nascido não é apto a sofrer o dano moral,
por não possuir capacidade intelectiva para avaliá-lo e sofrer os prejuízos
psíquicos dele decorrentes”, porém o STJ assentou que o dano moral não
podia ser visto tão somente como de ordem puramente psíquica — fenômeno
dependente de reação emocional —, mas, sobretudo, sob o prisma da tutela
constitucional da dignidade da pessoa humana.
Sendo o homem centro da Constituição Cidadã, para a ordem jurídica
constitucional, o princípio da dignidade da pessoa humana é água fonte da
vida, da qual brotam os direitos de personalidade. Não é por menos que o
STJ (REsp 379414/PR, relator ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 26/11/2002, DJ de 17/02/2003, p. 225) entendeu imprescritível
o direito de pretensão indenizatória por dano moral decorrente de violação
de direitos da personalidade, nos casos de tortura durante o regime militar6.
Em voto-vista, o ministro Luiz Fux, naquela oportunidade, arregimentou
vasta doutrina acerca de direitos humanos e concluiu que os direitos de
personalidade são inatos, universais, absolutos, inalienáveis e imprescritíveis7.
6
7

A União pretendeu aplicar a prescrição quinquenal do Decreto-Lei 20.910/1932 à indenização prevista na Lei 9.140/1995.
Vale realçar o voto vencido do ministro Garcia Vieira no sentido de que não há lei enunciando a
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Especificamente sobre o direito ambiental, Alexandre Gusmão (2004,
p. 3), em seu artigo sobre dano moral contra o meio ambiente, anotou:

[...] o dano moral importa lesão a bem integrante da personalidade,
tal como honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, etc. A
construção doutrinária e pretoriana estendeu a sua incidência a todos
os bens personalíssimos ligados aos direitos fundamentais do homem
insuscetíveis, portanto, de qualquer valoração.

Não resta dúvida, então, que o dano moral, cuja gênese romana era
limitada à ideia de punição pela ofensa à honra de outrem, evoluiu. Evoluiu
para incluir as pessoas jurídicas como sujeitos de direito de indenização
por dano moral (Súmula 227 do STJ), algo em que até recentemente não era
crível falar, pois este era proveniente de aflições psicológicas. Ainda assim, a
qualificada doutrina de Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barboza e Maria
Celina Bodin de Moraes (2004, p. 132-133) elaborou a crítica ao enunciado
sumular:

Trata-se de erro de perspectiva, engendrado no afã de assegurar o
ressarcimento em hipóteses de danos materiais de difícil liquidação.
Entretanto, nesses casos, o bem atingido não é uma suposta honra
da empresa ou imagem, no sentido técnico. Com efeito, “as lesões
atinentes às pessoas jurídicas, quando não atingem, diretamente, as
pessoas dos sócios ou acionistas, repercutem exclusivamente no desenvolvimento de suas atividades econômicas, estando a merecer,
por isso mesmo, técnicas de reparação específicas e eficazes, não se
confundindo, contudo, com os bens jurídicos traduzidos na personalidade humana” (Gustavo Tepedino, Temas, p. 55). Convém evitar a
confusão conceitual, “que produz consequências inquietantes, dentre
as quais a fixação de critérios para a valoração de danos e gradação do
quantum ressarcitório em descompasso com a axiologia constitucional,
equiparando-se empresa e pessoa humana” (Gustavo Tepedino, Crises
de Fontes Normativas, p. XXVII).

O saudoso ministro Sávio de Figueiredo Teixeira (STJ, REsp 134993/
MA, Quarta Turma, DJ de 16/03/1998) esclarece que o atributo violado da
pessoa jurídica é a honra objetiva, razão pela qual enseja a indenização,
mesmo porque a Constituição Federal não limita os sujeitos de direitos de
indenização por danos morais. Não é preciso dizer que a exegese empregada
imprescritibilidade de direitos fundamentais e o Judiciário estaria atuando como legislador para
assentar a imprescritibilidade.
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está conforme com a Constituição. Ao que parece, o magistrado vaticinou o
dispositivo do art. 52 do Código Civil de 2002, conformando o que foi possível
no tocante aos direitos de personalidade, isto é, aqueles inerentes à pessoa
e à sua dignidade (art. 1º, III, da CF).
Caio Mário da Silva Pereira (1996, p. 154-155) instrui que a personalidade não constitui “um direito”, porém dela “irradiam-se direitos”,
dividindo-os didaticamente em: direito ao nome, direito à vida e à integridade
física, direito ao corpo, direito à integridade moral, à imagem e à intimidade.
Deveras, vários direitos da personalidade podem ser tutelados também quando o seu titular for pessoa jurídica, ente fictício e social, dada sua
compatibilidade com a natureza jurídica da pessoa física. Entre eles, destacam-se o nome, a identidade, a imagem-atributo (conjunto de qualificações),
a liberdade (livre iniciativa), a intimidade e a honra objetiva (repercussão
social da honra). A vinculação desses direitos à personalidade da pessoa
jurídica imprime o caráter existencial, substancial e de individualidade.
Nessa perspectiva teórica, apesar de nossos embargos, o dano moral
atrela-se à individualidade porque a agressão está voltada aos atributos
da personalidade, isto é, aos valores personalíssimos. Essa é a dogmática
jurídica brasileira.
4.1 O direito comparado e a jurisprudência brasileira

Assume relevância em tema tão denso o intercâmbio das legislações
estrangeiras. Yussef Said Cahali (2011, p. 26-30) monta os sistemas jurídicos,
no que tange ao dano moral, em quatro grupos. O primeiro são os países que
adotam o princípio da reparabilidade dos danos morais, subdividindo-se em
dois subgrupos, os quais respectivamente restringem à responsabilidade
aquiliana (Uruguai, México e Espanha) ou à contratual (França e Suíça). O
segundo tronco reúne os países que restringem as hipóteses legais de responsabilidade civil por danos morais, com enumeração taxativa (Alemanha
e Itália). No terceiro grupo integram os países do common law (EUA e Inglaterra). E, por fim, os países que rejeitam completamente a existência por
danos morais (Rússia e Hungria) compõem o quarto grupo.
Dessa primeira análise, o Brasil enquadra-se no primeiro grupo.
Contudo, como visto no tópico antecedente, precedentes do STJ (e.g., REsp
200800177738) reconheceram o dano moral tanto na responsabilidade
extracontratual como na contratual e, ao que tudo indica, revela um tercei348
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ro subgrupo ambivalente. Portanto, a legislação e jurisprudência brasileira
muito avançaram no equacionamento da responsabilidade por danos morais,
a exigir uma comparação mais intensa com o direito material do common
law, haja vista a aproximação do direito instrumental — embora muito está
por ser revisto e aperfeiçoado.
O direito civil norte-americano consolidou a expressão punitive damages como medida de natureza punitiva e inibitória, cujo juízo condenatório
não está voltado para a espécie de dano (patrimonial ou moral; tangível ou
intangível), mas o suporte do juízo de reprovabilidade é a conduta do causador do dano (a malícia, a devassidão, a obstinação, a ganância, a opressão,
a fraude etc.), ou seja, quanto maior a torpeza, maior a compensação das
vítimas. É dizer que a origem dos punitive damages remonta ao século XIII,
com o Statute of Councester, que criou os exemplary damages para justificar
as compensações por danos extrapatrimoniais, e somente no século XIX
passou a compor toda natureza de dano.
É bem verdade, como se vê, que não há equivalência conceitual entre
punitive damages e o “dano moral coletivo” em debate nos tribunais brasileiros. Como dito, aquele é mais abrangente e pragmático, com enfoque na
reprovabilidade (culpabilidade) da conduta do agente causador do dano.
Entretanto, não se pode negar que o sistema jurídico norte-americano incorpora, sim, a concepção de lesão moral à tutela jurisdicional nas class action.
Vale realçar que, apesar de o sistema brasileiro não ter ainda incorporado a concepção dos punitive damages, adotou, no preceito do art. 100
da Lei 8.078/1990, a denominada fluid recovery do direito norte-americano.
Ensina Ada Pellegrini Grinover que a
[...] jurisprudência norte-americana criou então o remédio da fluid
recovery (uma reparação fluida), a ser eventualmente utilizado para
fins diversos dos ressarcitórios, mas conexos com os interesses da
coletividade: por exemplo, para fins gerais de tutela dos consumidores
ou do ambiente (GRINOVER, 1998, p. 893).

A fluid recovery é, então, medida judiciária que visa impedir a prescrição da
execução e, portanto, reduzir uma vantagem processual do condenado em
ações coletivas de interesses individuais homogêneos. Inverte-se, destarte,
no prazo legal de um ano, a obrigação de liquidar e indicar as eventuais
indenizações individualizadas, para que o juiz possa quantificar o valor da
indenização fluida.
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Por oportuno, o art. 13 da Lei 7.347/1985 criou o fundo de defesa
de direitos difusos, regulamentado pelo Decreto 1.306/1994, cujo órgão
responsável é o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos
Difusos, criado pela Lei 9.008/1995. Em resumo, o pagamento referente às
condenações em ação fundada em direito difuso e coletivo em sentido estrito
será recolhido para esse fundo, inclusive a fluid recovery do CDC. Os recursos
arrecadados no FDD serão distribuídos de acordo com a natureza da infração
ou do dano causado, nos termos do art. 3º da Lei 9.008/1995, preservados
os direitos individuais. A incorporação do FDD na legislação brasileira não
tem outro significado jurídico senão atribuir natureza punitiva e inibitória
às condenações dos réus em ações coletivas.
Então, apesar dos avanços identificados no direito processual das
ações coletivas, a jurisprudência se apega ao princípio do enriquecimento
sem causa para limitar as compensações por dano moral, isto nas ações
individuais. A norma encartada no art. 884 do Código Civil brasileiro determina a restituição de acréscimo patrimonial sem a causa correspondente.
É importante, nesse contexto, estabelecer um paralelo ao princípio da irreparabilidade ou irresponsabilidade por danos morais adotado na Rússia e
Hungria.
Fridieffs (1958, p. 577 apud CAHALI, 2011, p. 29) diz que no “direito
soviético excluía-se totalmente a indenização do dano moral, pois na opinião de Cherchevevitch, a transformação do prejuízo moral é resultado do
espírito burguês que avalia tudo em dinheiro, a considerar que tudo pode
ser vendido”.
O confronto desses sistemas jurídicos mostra que, além da controvertida admissão da responsabilidade civil por danos morais, há uma dificuldade
maior ainda no tocante à compensação dos danos intangíveis.
Se, por um lado, a compensação do dano moral deve ser em valores
monetários razoáveis e proporcionais, acreditamos que o discurso do enriquecimento sem causa não tem densidade normativa para limitar a responsabilização, a ponto de desprezar a função de controle social do direito,
que serve de instrumento de desestímulo a práticas sociais, econômicas e
científicas contrárias aos interesses da coletividade.
Se a crítica do sistema jurídico russo revela o malefício da exploração
humana mediante o uso exacerbado do capital, a ganância ilimitada e sem
fronteira ética, o ganho sem labor que fomenta as piores práticas sociais,
de igual modo não podemos vendar os olhos à submissão real da socieda350
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de às grandes corporações de mercado, maiores causadoras dos desastres
ambientais, sem excluir o Estado como personagem promotor, regulador e
controlador do emprego dos meios de produção.
O FDD, nesse contexto jusfilosófico, instrumentaliza e assume um
viés plausível que atende ambos os discursos — punir o mau uso do capital
e direcionar as condenações à proteção dos interesses coletivos. A compensação do dano moral coletivo, nas hipóteses de transindividualidade, alcança
o papel proposto pelo FDD.
Antes da Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal
tinha dúvida se o Código Civil de Beviláqua havia previsto a responsabilidade
por dano moral. Conta Yusseff Said Cahali (2011, p. 40) que o próprio Clóvis
Beviláqua dirimiu a celeuma apontando o art. 76: “Para propor, ou contestar
uma ação, é necessário ter legitimo interesse econômico, ou moral”. Entrementes, o STF, até a Constituição Federal vigente, não admitiu a cumulação
de danos materiais e morais, in verbis:
Responsabilidade civil. Atropelamento em via férrea. Não se inclui
na indenização o 13º salário, por se tratar de verba restrita ao campo das relações trabalhistas. Dano moral. São inacumuláveis com os
materiais. Recurso Extraordinário conhecido e provido (RE 108487,
relator ministro Djaci Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/02/1986,
DJ de 14/03/1986, p. 3395, EMENT vol. 1411-05, p. 1019, RTJ vol.
117-01, p. 454).

Responsabilidade civil. Falecimento de passageiro em consequência
de queda do trem em que viajava. Ressarcimento pleiteado pela mãe.
Na indenização, a ela concedida pela perda do direito potencial a alimentos, está incluído o dano moral (RE 93488, relator ministro Soares
Munoz, Primeira Turma, julgado em 10/02/1981, DJ de 27/02/1981,
p. 1307, EMENT vol. 1201-04, p. 1106).

Mais um passo adiante e a jurisprudência do STJ8, em nova era, assentou a distinção e independência da responsabilização por dano material
e dano moral, ao possibilitar a cumulação de indenizações, confirmada pelo
art. 186 do Código Civil de 2002.
Em verdade, a nova roupagem da Constituição Federal de 1988 rompe
com as estruturas liberais e insere na ciência constitucional brasileira, sob
8

Enunciado de Súmula 37: São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.
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forte influência dos novos horizontes hermenêuticos, valores supremos
do Estado Democrático de Direito, racionalizando os sistemas em direitos
individuais e coletivos. A equalização desses direitos constitucionais fundamentais foi metodicamente tratada por Gregório Assagra de Almeida (2008,
p. 360), in litteris:

O fato do Direito Coletivo pertencer, no Brasil, à teoria dos direitos
constitucionais fundamentais impõe que se imprima à expressão uma
leitura aberta e ampliativa, própria da interpretação dos direitos
constitucionais fundamentais do pós-positivismo. Destarte, a cláusula
constitucional Direito Coletivo (Título II, Capítulo I, da CF/88) abrange os direitos e interesses difusos, os direitos e interesses coletivos
em sentido restrito e os direitos e interesses individuais homogêneos, integrando também, em um plano geral e abstrato, o conjunto
de garantias, regras e princípios que compõem o Direito Coletivo
positivado no País, bem como e especialmente a Constituição, cuja
proteção, em abstrato e na forma concentrada, é uma exigência do
constitucionalismo brasileiro e se legitima por um inquestionável
interesse coletivo objetivo legítimo.

É dizer que o dano moral coletivo, incrustado de valores supremos
da Constituição, sofre premente reexame pela jurisprudência pátria. E, na
construção de princípios de interpretação específicos para a aplicação do
direito coletivo brasileiro, Gregório Assagra de Almeida (2008, p. 458-459)
arremata, em sua coletânea de enunciados, a priorização da proteção coletiva
preventiva, cujo trecho transcrevemos:

A tutela jurídica preventiva é a mais genuína forma de proteção jurídica
no contexto do Estado Democrático de Direito. Ela decorre do princípio
da prevenção geral como diretriz inserida no princípio democrático
(art. 1º da CF/1988).
Por intermédio da tutela jurídica preventiva poderá, entre outras alternativas, ser atacado diretamente o ilícito, evitando-se a sua prática,
continuidade ou repetição. Com isso, evita-se o dano que é objeto da
tutela jurídica repressiva, no caso a ressarcitória.
Ocorre que muitos danos, especialmente os de dimensão coletiva [...],
não são possíveis de reparação in natura. Portanto, só restaria nesses
casos uma tutela repressiva do tipo compensatória ou do tipo punitiva, que é espécie de tutela jurídica apequenada que não responde ao
direito a uma tutela jurídica genuinamente adequada, na sua condição
de garantia fundamental do Estado Democrático de Direito.
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Entendemos que a opinião abalizada de Gregório Assagra de Almeida
reclama a incorporação de conceitos do direito norte-americano, de medidas
pragmáticas voltadas para a prestação de serviço jurisdicional eficiente, a
punir e inibir condutas que atingem a coletividade. Todavia ainda é dogma
jurídico brasileiro a personificação dos direitos, ou seja, o caminho lógico e
racional para se chegar ao dano moral é a ofensa à personalidade jurídica, à
dignidade da pessoa, segundo a corrente majoritária do STJ.

4.1.1 Os valores jurídicos e a formação de juízes
O dano, como visto, traduz lesão a bem jurídico de qualquer natureza, isto é, sua redução, subtração ou perda, seja na esfera patrimonial,
seja na extrapatrimonial. Não se pode cogitar a presença de dano sem bem
jurídico (valor) tutelado pelo direito. É a máxima que se extrai do princípio
da ofensividade do direito penal, que não é exclusividade desse ramo do
direito. A imputação de crime é responsabilização e, se não há crime sem
lesão a bem jurídico, a mesma ratio juris está presente na responsabilidade
jurídica lato sensu.
Em verdade, a validade do sistema normativo brasileiro, deôntico
no campo da responsabilidade, submerge do debate jusfilosófico acerca dos
valores jurídicos e interesses diversos explorados e expostos ao longo da
convivência social, a exemplo do meio ambiente ecologicamente equilibrado
na Constituição Federal de 1988. É dizer que o dano, enquanto lesão a bem
jurídico tutelado, deve ser aferido de acordo com os valores jurídicos sociais
contemporâneos à violação.
E falar de valores jurídicos, indiferentemente das divergências da
teoria do conhecimento sobre o papel científico da axiologia jurídica e da
ética, importa tangenciar o seu estudo perpassando pelos dois sistemas
jurídicos ocidentais, o common law e o civil law. Há, como ponto de partida,
três diferenças fundamentais entre ambos os sistemas: as fontes do direito,
o papel do juiz e a natureza do processo.
No que tange à fonte, o stare decisis do common law permite, a nosso
juízo, uma precisão conceitual e terminológica, bem como a alteração dos
precedentes adequados aos valores e interesses atuais9, apesar de as cláusu9

Não estamos a defender o melhor modelo, mas a compará-los. O processo legislativo, no caso
da civil law, demanda um formalismo para a adequação da fonte formal do direito, a exemplo do
recente impasse entre Executivo e Legislativo sobre a atualização do vetusto Código Florestal
brasileiro.
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las gerais deixarem ao juiz uma maior possibilidade de adaptação da norma
às situações de fato10. Quanto ao papel do magistrado, salvante o incipiente
ativismo judicial do controle concentrado e as súmulas vinculantes do STF,
na civil law, o juiz aplica o direito por um processo dedutivo, de modo geral,
isto é, não constrói o direito aplicável à espécie, embora haja fortes controvérsias, mas o fato é que a lei é a fonte primária para o sistema. E, finalmente,
não há júri popular no processo civil, na civil law, sem desprezo de outras
diferenças secundárias, mas relevantes.
Portanto, mostra-se importante tratar sobre a seleção de magistrados,
quem detém o poder-dever, quase sobrenatural, de julgar, a partir do dano,
a compensação de bem jurídico extrapatrimonial; arte que exige sentidos
agudos.
O intrincado sistema processual norte-americano, desde o presidente
norte-americano Andrew Jackson (1829-1837), exalta o direito natural a
garantir a qualquer pessoa a prática do direito. Com efeito, o exercício da
atividade jurídica (direito de petição, de defesa, de produção de provas etc.) é
um exercício de cidadania e elimina a elitização das profissões, em contraste
à communis opinio doctorum da Europa continental. Destarte, percebemos
que o sistema norte-americano, em regra (devido à autonomia das unidades federativas para legislar), incorpora em maior grau a participação do
cidadão na construção da Justiça por intermédio dos júris populares. Logo,
esse sistema flexibiliza o julgamento da responsabilidade jurídica, suprime o
tecnicismo, porquanto o jurado é quem diz se há responsabilidade (liability)
ou não, após ser devidamente instruído a julgar.
Por outro lado, o sistema civil law, de origem romano-germânica,
mesmo após a codificação, permaneceu marcantemente erudito com insignificante participação popular, embora a judicatura tenha sido reduzida num
primeiro momento à conhecida expressão la bouche de la loi. A excessiva
codificação tentou prever as soluções legais das demandas sociais. Para isso,
as escolas romano-germânicas adotaram critério qualitativo na seleção de
magistrados em razão da complexidade normativa do direito positivo.
As ligeiras citações da formação dos juízes das questões fáticas e
jurídicas dos dois principais sistemas ocidentais nos servem para reflexão:
a quem cabe o papel social de identificar os valores jurídicos associados
10

Legislar por cláusulas gerais, além de fortalecer a judicatura na solução de questões cada vez mais
complexas, faz aproximar a civil law e a common law.
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aos preceitos normativos e aos suportes fáticos, na visão tricotômica de
Miguel Reale? É o júri popular o modelo mais democrático e republicano e
mais sensível à percepção dos reclames sociais na medida da lesão a bem
jurídico? A teoria do conhecimento supervaloriza a técnica a desprezar a
participação popular11? O magistrado, com todo o cabedal técnico-científico,
está habilitado para expor razões do “homem médio”?
As questões ficam abertas para outro ensaio, mas sobressaltam e
exigem respostas seguras para imprimir a tônica do modelo de processo civil
coletivo brasileiro, a orientar, caso seja o atual modelo ideal, que o magistrado antes de tudo, tenha densidade perceptiva suficiente para identificar
onde está o dano moral, sobretudo nos direitos de terceira geração. O fracasso desse modelo, e via de consequência a incapacidade de a magistratura
compreender os valores jurídicos debatidos em cada processo, individual
ou coletivo, conduzirá à reformulação, ainda que a longo prazo, a ampliar a
democracia processual.
4.2 O dano moral difuso ou coletivo ambiental

A Lei 7.347/1985 prevê, em seu art. 1º, a possibilidade de ajuizamento de ação civil pública de responsabilidade por danos morais e patrimoniais
causados ao meio ambiente, ao consumidor e a qualquer outro interesse
difuso ou coletivo.
Parece insofismável a possibilidade jurídica de pedir, por meio
das ações coletivas, a compensação por dano moral. Todavia, o debate
toma desenvoltura, porquanto transborda para as coletividades despersonalizadas, e a jurisprudência principalmente resiste a reconhecê-las.
O tema exige uma reflexão: como superar o dogma germano-romano da
personalidade jurídica, considerando a moral um de seus atributos? É crível,
no processo coletivo, cujo objeto veicula direitos transindividuais, extrair a
ofensa aos direitos de personalidade, ainda que de titulares indeterminados
de direitos subjetivos?

11

A reflexão nos remete ao Mito da Caverna no livro A República, de Platão. O filósofo descreveu
uma metáfora, comparando um mundo subterrâneo, obscuro, onde a humanidade está presa e
condicionada pelas sombras representativas da realidade (o mundo visível), o mundo de luz, onde
poucos homens superaram a ignorância inata e conseguem entender (razão) a verdade. Para Platão, em síntese, o melhor governante é o sábio, pois conhece a verdade e a falsidade do visível e
inteligível. Mutatis mutandis, o juiz é o sábio de Platão, alguém que conhece toda a verdade.

355

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Antes, no entanto, é benfazejo ouvir a voz da ministra Fátima Nancy
Andrighi acerca da história no direito positivo pátrio do dano moral coletivo. Transcrevo, então, passagem no voto vencido de Sua Excelência no
REsp 636021/RJ (Terceira Turma do STJ, julgado em 02/10/2008, DJe de
06/03/2009):

A questão da existência de um dano moral supraindividual surge, no
Direito Brasileiro, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor que, em um só passo, alterou a redação do art. 1º da Lei de Ação
Civil Pública (Lei 7.347/85) e introduziu em nosso ordenamento o art.
6º, CDC. Com efeito, o art. 1º, LACP, deixa antever a possibilidade de
um dano moral coletivo ao afirmar que “regem-se pelas disposições
desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade
por danos morais e materiais causados: (...) IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo” (grifou-se). Na mesma linha, o art. 6º, CDC,
estabelece que “são direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (grifou-se).

Na doutrina nacional, Carlos Alberto Bittar Filho foi precursor do tema,
definindo o dano moral coletivo como “a injusta lesão da esfera moral
de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral
coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo
de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado,
foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista
jurídico; quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria
cultura, em seu aspecto imaterial” (Do dano moral coletivo no atual
contexto jurídico brasileiro. In Revista de Direito do Consumidor. Vol.
12. São Paulo: RT, out.-dez., de 1994, p. 55).

A reflexão conclusiva de Carlos Alberto Bittar Filho se avulta no meio
doutrinário e aproxima-se da construção vanguardista de Gregório Assagra
de Almeida, abortando a clássica divisão brasileira entre direito público e
privado, à vista de uma nova formulação jurídica de direito individual e coletivo consentânea aos anseios constitucionais. Na formação de comunidades
ou coletividades, ainda que no plano formal não estejam consolidadas, salvo
os indígenas, há um interesse coletivo protegido pela Constituição e, uma
vez assim sendo, constitui direito subjetivo coletivo.
Negar a existência da coletividade, em maior ou menor extensão, local, regional ou universal, seja factual ou constituída por uma relação jurídica
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base, é negar efeitos concretos da Constituição Federal de 1988 (art. 225,
caput12). O dispositivo em comento é divido em duas partes: a primeira trata
da titularidade e do gozo do bem jurídico e a segunda parte, da obrigação de
preservá-lo. Todos são titulares do bem ambiental, podem exercer os direitos
relacionados, assim como individualmente há titularidade; todos têm o dever
de preservação do meio ambiente, mas não individualmente, não há exclusão.

Destarte, os vocábulos da norma constitucional mencionada não são
destituídos de significados, não são termos inúteis para a ciência do direito.
Individual e coletivamente, todos são titulares do direito subjetivo ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Todos têm direito denota que a coletividade é titular de direito. E como todo direito está relacionado a obrigações,
o dever de preservação foi atribuído ao Estado, representado pela expressão
“Poder Público”, e à coletividade.

A distinção constitucional entre Poder Público e coletividade faz
sentido. A coletividade não pode ser outra senão a reunião ou o conjunto
de pessoas, direta ou indiretamente vinculadas à questão ambiental local,
regional ou universal, titular do direito subjetivo ambiental. É a coletividade
ente jurídico despersonificado, composto por todos os titulares de direito
subjetivo ambiental, em que a maioria representativa do interesse coletivo
dispõe em desfavor de uma minoria. Quando a coletividade local, regional ou
universal claudica na preservação ambiental, o Estado, ente personalizado,
é a outra entidade responsável, mas nada de subsidiariedade; a preservação
ambiental para as presentes e futuras gerações é tarefa primordial para
ambos.
O bem jurídico, como visto logo no início, é um todo indivisível, e a
indeterminação dos sujeitos de direito (individualidade) não é obstáculo
para se atribuir à coletividade essa mesma titularidade, porquanto foi a
Constituição Federal que lhe atribuiu deveres. Ficamos a pensar, diante,
então, do dogma da personalidade jurídica, se somente os entes personificados possuem direito ou se é possível dizer que uma coletividade é, no todo,
responsável pela preservação do meio ambiente, mas não há direito inerente
à personalidade jurídica em virtude de sua evidente despersonificação.
12

“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.”
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Se estreme de dúvida que a coletividade é a reunião de pessoas jurídicas, o conjunto dos direitos de personalidade moleculares formam ou
somam os atributos da coletividade, local, regional ou universal.

Logo, a indeterminação do titular do direito, diga-se a transindividualização do direito, não implica excluir por si só o dano moral coletivo
em matéria ambiental. É salutar examinar as provas em cada ação coletiva
e julgar o fato de acordo com a teoria da responsabilidade pertinente, sem,
contudo, reduzir a questão à mera possibilidade jurídica de pedir compensação por danos morais coletivos.
Em verdade, o dano moral causado ao bem jurídico coletivo que, via
de consequência, ofende a dignidade da pessoa humana de modo a indeterminar os sujeitos de direito individuais, local ou regional, é suficiente para
a imputação da responsabilidade civil. Todavia, inconfundível a ausência de
dano moral com impossibilidade de dano moral coletivo.

Exemplificamos o clássico derramamento de petróleo em águas marítimas, a prejudicar a atividade pesqueira, o turismo, o comércio et alii da
região. Qualquer alteração do meio ambiente provocará reflexos na qualidade de vida daqueles que integram a coletividade da região atingida pelo
desastre ambiental. A toda evidência, o desemprego e a falta de recursos
para subsistência dessas pessoas indeterminadas lhe causarão sofrimento,
podendo inclusive expulsá-las para outra área e estagnar por longos anos o
desenvolvimento humano local.

Esse quadro catastrófico, causador de sofrimento coletivo, não quer
dizer que estará presente em todo e qualquer dano ambiental. É preciso,
assim, por meio do discurso jurídico, identificar os interesses presentes e as
lesões generalizadas, e incumbe ao magistrado investigar e formar o juízo
de valor sobre os fatos.
Ademais, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a qualidade
de vida são bens jurídicos difusos, não resta dúvida. A transpersonificação
da titularidade desses direitos evidencia-se na garantia de preservação do
bem jurídico tutelado a futuras gerações. José Afonso da Silva diz que a qualidade e o equilíbrio ambiental são bens de uso comum do povo e não podem
ser de apropriação privada, “mesmo quando seus elementos constitutivos
pertençam a particulares” (1997, p. 56) — reiteramos nossos embargos em
virtude do alinhamento à dupla titularidade supramencionada.
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Nesse passo, estaríamos evoluindo para uma aproximação do common law especialmente no que tange a punitive damages awards, mas não
por preciosismo acadêmico, porém, para exaltar a Norma Fundamental de
nosso sistema jurídico.

Assim, é perfeitamente concebível o dano intangível de uma coletividade afetada. O que se protege é um direito geral, de capilaridade difusa
ou coletiva, decorrente da lesão a determinado bem coletivo, que pode ser
definido como um componente das relações factuais ou jurídicas, mas todas
indivisíveis.

O dano moral afeto a esse bem jurídico coletivo, independentemente
das repercussões materiais que tenha, repisamos, não se confunde com a
negação do próprio dano moral coletivo. Devemos ter em mente que, nesse
caso, o prejuízo imaterial surge da lesão a bem de natureza extrapatrimonial
e coletiva.
É heterodoxo, mas, ainda que não designe direito personalíssimo
por ausência de personalidade jurídica representativa da coletividade, o
patrimônio moral coletivo merece ser tratado como tal na medida em que
significa a soma de direitos de personalidades jurídicas lesadas. Daí por que
dissentimos daqueles que entendem que não existe honra subjetiva em dano
moral coletivo (ínsita a pessoa individualmente considerada, característica da
dignidade, do decoro e da autoestima), apenas a honra objetiva (reputação).

Podemos asseverar que o dano moral coletivo ambiental consiste
em desdobramento direto do dano ao patrimônio ambiental materializado,
caracterizado pela dor, sofrimento ou desgosto da coletividade, decorrente
de um determinado dano a bem integrante do patrimônio ambiental.

A lesão ao bem coletivamente tutelado deverá ter conteúdo significativo, isto é, de tão aviltante, deverá causar imensa repulsa social, a ponto
de interferir mesmo nos direitos das gerações futuras, tal como preconiza o
art. 225 da Constituição Federal. Maior gravidade terão os danos materiais
quando forem de difícil ou impossível reparação.

Não preenchidas essas condições, não haverá suporte para que se
pleiteie compensação por dano moral coletivo, mesmo porque o princípio da
insignificância, do ponto de vista coletivo, indiretamente apresentado no art.
3º, II e III, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, afastará qualquer
identificação nesse sentido, sem elidir o pleito individual.
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4.2.1 A jurisprudência do STJ e o dano moral coletivo ambiental
Vale realçar que a atual jurisprudência do STJ13 admite, em recurso
especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais,
quando ínfimo ou exagerado, em ofensa aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. Vejamos o leading case:

Responsabilidade civil. Imprensa (publicação de notícia ofensiva).
Ofensa a honra. Dano moral. Valor da indenização. Controle pelo STJ.
1. Quem pratica pela imprensa abuso no seu exercício responde pelo
prejuízo que causa. Violado direito, ou causado prejuízo, impõe-se
sejam reparados os danos. Caso de reparação de dano moral, inexistindo, nesse ponto, ofensa a texto de lei federal. 2. Em não sendo mais
aplicável a indenização a que se refere a Lei n. 5.520/67, deve o juiz
no entanto quantificá-la moderadamente. O critério da pena de multa
máxima prevista no Cod. Penal (em dobro, segundo o disposto no Cod.
Civil, Art. 1.547, Parágrafo Único) nem sempre é recomendável. 3. O
valor da indenização por dano moral não pode escapar ao controle do
Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso Especial conhecido pelo dissídio e provido em parte, para reduzir-se o valor da condenação (REsp
53321/RJ, relator ministro Nilson Naves, Terceira Turma, julgado em
16/09/1997, DJ de 24/11/1997, p. 61192).

A partir de então, o Superior Tribunal assentou que a reparação por
danos morais é matéria de direito a impor o conhecimento do recurso especial (art. 105, III, a, da CF), revertendo entendimento a uma só voz na
direção oposta; seria reexame de matéria fático-probatória — Súmula 714
da Corte. Entendemos que, hoje, a Corte, em verdade, não tem outra função
senão a de interpretar os valores jurídicos inerentes ao bem tutelado, fixados
pela norma deôntica, cumprindo o seu mister uniformizador, a despeito da
consequente tarifação indenizatória em um país continental e paradigmas
que também merecem reflexão em outro ensaio.
Nesse caso, não se pode olvidar mais uma vez o estudo do direito
comparado. Valemo-nos, então, de quatro relevantes casos julgados na Suprema Corte norte-americana. No primeiro, TXO Production Corp. v. Alliance
Resources Corp., 509 U.S. 443 (1993), o Tribunal ficou dividido sobre a possibilidade de revisão dos punitive damages awards, mas manteve, por maioria,
13
14

AgRg no AREsp 39.024/SP, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
20/09/2012, DJe de 27/09/2012.
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
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a condenação imposta pelo júri popular do Tribunal estadual, o qual fixou
o dano punitivo em US$ 10 milhões e os real damages em US$ 19,000.00,
considerando razoáveis, sobretudo, em razão do padrão15 fraudulento da
TXO. O Justice John Paul Stevens votou invocando o princípio constitucional
do devido processo legal substantivo e concluiu pela possibilidade de revisão
da condenação a evitar danos punitivos excessivamente grosseiros (grossly
excessive), o que não era o caso em julgamento.
Todavia, somente no caso Honda Motor Co. v. Karl Oberg, 512 U.S.
415 (1994), a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da decisão
condenatória em US$ 1,000,000.00 por compensatory damages e mais cinco
vezes esse valor por punitive damages. O Tribunal disse que o sistema legal
do Estado do Oregon violou o princípio do devido processo legal substantivo, cláusula contida na Emenda 4 da Constituição norte-americana, e, via
de consequência, a garantia do direito de propriedade. A Suprema Corte
declinou razão jurídica vinculativa no sentido de que os punitive damages
devem preservar a solvência econômica dos condenados.
Noutro caso, Cooper Industries, Inc. v. Leatherman Tool Group, Inc.,
532 U.S. 424 (2001), a Suprema Corte norte-americana disse que a oitava
emenda à Constituição americana proíbe multa ou qualquer punição excessiva, cruel ou incomum.
O estudo dos precedentes da Suprema Corte norte-americana nos
permite concluir que o STJ modificou sua jurisprudência para conhecer dos
recursos especiais, cujos objetos tratavam da razoabilidade e da proporcionalidade dos danos morais, e promoveu nova leitura da Constituição Federal.
De toda sorte, há uma diferença substancial entre os precedentes da
Suprema Corte norte-americana e o supramencionado do STJ. Naqueles, o
Tribunal Constitucional norte-americano concluiu que, uma vez excessivos,
incumbe aos tribunais ad quem revisá-los e adequá-los, em obediência à
competência dos tribunais de apelação — conhecer a matéria fática, reajustar
o julgamento e corrigir a condenação dos punitive damages, expurgando a
arbitrariedade do júri popular. A exege empregada respeita a competência
da Corte e, sobremaneira, evita a tentativa de tarifar os danos morais no seio
do Tribunal Constitucional.
15

Eis aqui o mote para a reflexão sobre os parâmetros utilizados pelo STJ para tarifar os danos morais.
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O STJ, por sua vez, foi além. Passou a equacionar as condenações por
danos morais e entendeu ser competente para fixá-las — embora discuta
valores jurídicos, a fixação de nova condenação impõe debruçar sobre a
matéria fática, in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM VÍTIMA FATAL.
DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA DATA DO ACÓRDÃO QUE FIXA, EM DEFINITIVO, O VALOR DO RESSARCIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. I. Indenização ora fixada dentro dos parâmetros adotados por esta Corte. [...]
IV. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente
provido (REsp 200700707161, Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma,
DJE de 16/02/2011).

E um último precedente da Suprema Corte norte-americana a ser
estudado, e mais recente, é o memorável e épico episódio do petroleiro da
Exxon Valdez, que derramou, em 24/03/1989, milhões de litros de óleo cru
em Prince William Sound, nas costas do Alasca. A Suprema Corte dos EUA
julgou o caso16, declarou a excessive condenação e limitou a compensação
por punitive damages a dez vezes o valor do dano real. Os juízes elaboraram
uma equivalência entre punitive damages e as sanções penais. Disseram que
a pena deve ser proporcional ao crime (the punishment should fit the crime)
e a ratio juris deve ser empregada também nas sanções civis.
A decisão do caso Exxon Valdez não escapou das diversas críticas
justamente em função do caráter preventivo da condenação, mas há muito se
buscava, no meio jurídico e político norte-americano, uma forma de limitar
os punitive damages — relembrando a sua equivalência ao dano moral —,
inclusive mediante edição de lei.
Por fim, passamos à análise de precedente na Primeira Turma do
STJ, in verbis:
16

Processual Civil. Ação Civil Pública. Dano ambiental. Dano moral coletivo. Necessária vinculação do dano moral à noção de dor, de sofrimento

Exxon Shipping Co. v. Baker, 554 U.S. 471 (2008): o capitão Joseph Hazelwood
estava alcoolizado menos passadas onze horas do acidente. A Exxon despendeu
dois bilhões de dólares para limpeza da área atingida e foi condenada a pagar
novecentos milhões de dólares de compensação ambiental e uma multa de pouco mais de trezentos milhões destinados aos mais de 32 mil habitantes prejudicados. É relevante anotar que a ação foi dividida em quatro classes: pescadores
comerciais, nativos do Alasca, os proprietários e os postulantes de danos morais.
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psíquico, de caráter individual. Incompatibilidade com a noção de transindividualidade (indeterminabilidade do sujeito passivo e indivisibilidade da ofensa e da reparação). Recurso Especial improvido (REsp
598.281/MG, relator ministro Luiz Fux, relator p/ acórdão ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02/05/2006, DJ
de 01/06/2006, p. 147).

O relator original, ministro Luiz Fux, vencido, mas acompanhado
pelo ministro José Delgado, proferiu extenso voto sobre a admissibilidade
do dano moral coletivo ambiental, que sintetizo na seguinte passagem de
seu próprio resumo, in litteris:
Com efeito, o meio ambiente integra inegavelmente a categoria de
interesse difuso, posto inapropriável uti singuli. Consectariamente,
a sua lesão, caracterizada pela diminuição da qualidade de vida da
população, pelo desequilíbrio ecológico, pela lesão a um determinado
espaço protegido, acarreta incômodos físicos ou lesões à saúde da
coletividade, revelando atuar ilícito contra o patrimônio ambiental,
constitucionalmente protegido. [...]
Consectariamente, o reconhecimento do dano moral ambiental não
está umbilicalmente ligado à repercussão física no meio ambiente, mas,
ao revés, relacionado à transgressão do sentimento coletivo, consubstanciado no sofrimento da comunidade, ou do grupo social, diante de
determinada lesão ambiental.

A ministra Denise Arruda perfilhou a divergência inaugurada pelo
ministro Teori Zavascki, porém uma leitura pormenorizada de seu voto nos
autoriza dizer que a magistrada não excomungou o dano moral coletivo ambiental, tornando impossível seu pedido em virtude da transindividualidade
do interesse difuso e coletivo, mas por ausência de conjunto probatório que
firmasse um juízo de condenação. Destaco o seguinte trecho:
Na hipótese dos autos, as dificuldades acima indicadas mostram-se
claramente, visto que, comprovado o dano ambiental, buscou-se a
reparação pela recomposição decorrente da obrigação de fazer. No
entanto, no aspecto extrapatrimonial, não se procurou evidenciar a
efetiva existência do dano coletivo e difuso, restando a questão indefinida pelas instâncias ordinárias, pois a r. sentença não identificou
objetivamente tal tipo de dano (coletivo e difuso), responsabilizando
os réus pelo descaso e ilicitude das condutas (o que implicaria em dupla
condenação, pois tais aspectos autorizaram a condenação por danos
materiais), enquanto o c. Tribunal de origem afastou a sua existência,
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sob o fundamento de ser descabida a interpretação de que todas as
hipóteses legais (incisos I a IV do art. 1º da LACP) autorizariam a indenização por danos morais.
Não vislumbro, no exame dos autos, qualquer evidência de violação
do sentimento coletivo da comunidade local.
Afastar tais conclusões, data maxima venia, implicaria reexame de
matéria fática, tópico esse apto a fazer incidir a Súmula 7/STJ.

De toda sorte, restou na ementa do julgado a inadmissão de dano
moral coletivo ambiental em vista da metaindividualização do interesse
difuso e coletivo.

Considerações finais

A degradação ao meio ambiente gera um dano a toda coletividade,
não somente pela poluição ou destruição causada, mas por atingir sentimentos da própria coletividade a tal ponto que possa causar revolta e ofensa a
direitos difusos e coletivos.
Este ensaio permitiu um panorama do tema proposto, que carece de
maiores aprofundamentos acerca da teoria do direito, um estudo das diversas
correntes das personalidades jurídicas e, sobretudo, uma reflexão sociológica sobre a função do direito para a sociedade, a fomentar ou dissuadir o
seu papel de controle social através das decisões judiciais. O tema é novo
para o meio jurídico brasileiro, considerada a jurisprudência de outrora,
que restringia o dano moral individual — nem sequer poderia se falar em
dano moral coletivo —, sendo poucas as decisões dos tribunais superiores.
Ousamos concluir que é imprescindível superar o dogma da personalidade jurídica para romper a interpretação dos fundamentos constitucionais
por uma preconcepção fincada na dicotomia direito público e privado e conceber um sujeito de direito despersonificado: a coletividade. Entendemos que
a coletividade, no seu todo e atomicamente considerada, incorpora todos os
atributos inatos de seu substrato: o ser humano, sendo, portanto, possível
identificar ofensa aos direitos de personalidade, sobretudo, quando infringe
o mínimo existencial da pessoa humana relacionado ao meio ambiente.
A par da finalidade do dano moral na jurisprudência brasileira,
meramente compensar a vítima pelos danos sofridos, arriscamos dizer
que o dano moral coletivo ambiental assume papel inibidor de condutas
de densa reprovação ético-jurídica, inebriadas pela má-fé, pela ganância,
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apropriadoras de lucros e socializadoras do prejuízo, independentemente
da responsabilização subjetiva ou objetiva e, nesse contexto teórico, é preciso rever a natureza da condenação por dano moral individual ou coletivo;
é preciso refletir sobre os parâmetros da condenação (foco na vítima e/ou
no agressor); é preciso reformular a coletivização das demandas de massa.
Por outro lado, não endossamos condenações irrazoáveis e desproporcionais à conduta lesiva à coletividade em dano material, muito menos ainda
em dano moral coletivo.
A legislação ambiental brasileira é, a nosso ver, avançada. No entanto, a tutela jurídica correcional, como toda sanção, não surtirá os efeitos
necessários se não for suficiente para o poluidor entender que é importante
para a sua saúde financeira investir em ações que diminuam a degradação
ambiental. À mingua de dados específicos para o direito ambiental, as demandas individuais consumeiristas nos dão fundamento para afirmar sua
ineficácia contra o fornecedor refratário porque o custo de sua mudança é
maior do que as condenações individualizadas.
Inegavelmente, a compensação por danos morais coletivos ambientais é um dos instrumentos destinados a implementar essas mudanças, sem
apologia a qualquer discurso apocalíptico.
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A biogeoquímica do mercúrio (Hg) em ecossistemas fluviais
Wanderley Rodrigues Bastos1

1 Contextualização
O mercúrio (Hg) é um dos elementos químicos que representa maior
risco à saúde humana, particularmente quando inalado sob a forma de vapor
ou ingerido sob a forma química metil-mercúrio (CH3-Hg). Sua toxicologia,
em face dos acidentes ocorridos no Japão (1950-1960) e Iraque (1970),
entre outros, é bem conhecida. Basicamente os efeitos deletérios que o Hg
produz caracterizam-se por danos irreversíveis ao sistema nervoso central,
chegando a atingir áreas do cerebelo associadas a funções sensoriais, visuais,
auditivas e motoras e, em caso agudo, podendo levar ao coma e à morte.
O uso do mercúrio no processo de amalgamação utilizado na mineração de ouro e prata foi particularmente significativo durante o período
colonial na América Espanhola e posteriormente na América do Norte até o
início do século passado. Porém, na década de 1970, devido à crescente valorização do ouro no mercado internacional e à piora na condição econômico-social no mundo em desenvolvimento, esta técnica foi “ressuscitada”. Na
bacia Amazônica, em particular, esta técnica representou, e ainda representa,
uma opção simples, barata e confiável para a produção de ouro, pronta a ser
usada por uma população crescente e carente de trabalho formal na maioria
dos países em desenvolvimento da região (LACERDA et al., 1995).
A bacia superior do rio Madeira foi a segunda mais importante região
produtora de ouro de garimpo na Amazônia, o rio Tapajós foi o primeiro,
durante as duas últimas décadas do século passado. A corrida do ouro no rio
Madeira iniciou-se em 1975 como uma atividade individual não mecanizada.
Este processo foi rapidamente seguido pela introdução de balsas operadas
em conjunto com mergulhadores, seguidas da introdução de grandes dragas
mecânicas capazes de trabalhar em grandes profundidades, atingindo seu
máximo durante a década de 80, quando da liberação da Reserva Garim1
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peira do Rio Madeira, regulamentada pelas Portarias MME 1345/1979 e
1034/1980, que delimitaram a área de Porto Velho à da Vila de Abunã. Entre
1979 e 1990, estima-se que cerca de 90 toneladas de Hg foram emitidas para
o meio ambiente somente na bacia do rio Madeira (LACERDA et al., 1989).
Por outro lado, o uso e a ocupação da terra Amazônica de forma
desordenada e sem nenhum planejamento estão promovendo a lavagem
dos solos para dentro dos corpos d’água, aumentando a disponibilidade de
mercúrio e criando condições ideais para a metilação do mercúrio (metil-mercúrio – CH3Hg+).
Os solos de floresta são o principal destino do Hg emitido para a atmosfera em áreas de garimpo, o qual estará sujeito a remobilização quando
da alteração dos usos destes solos. Um exemplo do efeito do uso da terra
sobre a distribuição de mercúrio em solos de superfície da Amazônia foi
publicado por Lacerda et al. (2004), em que demonstra que solos de áreas
de pastagem apresentam concentrações de Hg muito mais baixas que solos
de florestas.
A pesca é uma das atividades extrativistas mais importantes da bacia
Amazônica, movimentando anualmente cerca de US$ 200 milhões e envolvendo mais de 70.000 empregos diretos (AMARAL, 1998). Para Santos et
al. (1991), o peixe é um dos recursos mais importantes para populações
amazônicas por ser de fácil acesso aos habitantes das inúmeras vilas e povoados, em face da localização, geralmente, às margens dos cursos d’água.
Peixes são, portanto, a base da dieta alimentar de grande parte da população
ribeirinha amazônica, constituindo, assim, a principal via de exposição ao
mercúrio por esta população. Como agravante, entre 60% e 100% do mercúrio presente nestes peixes ocorre sob a forma de metil-mercúrio (BASTOS,
2004; BASTOS et al., 2006).
Na região Amazônica, faz-se necessário um monitoramento constante
do nível de mercúrio na população de peixes, pois algumas espécies, especialmente as de hábitos piscívoros, vêm apresentando elevadas concentrações
de mercúrio em seus tecidos, atingindo valores superiores ao sugerido para
a ingestão fornecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (BASTOS et
al., 2008).
As principais formas de entrada de mercúrio nos seres humanos são
por inalação dos vapores do metal e ingestão de alimentos contaminados
pelo metal, particularmente os peixes. O vapor de mercúrio metálico inalado é absorvido pelos pulmões e transportado pelo sangue, acumulando-se
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principalmente nos rins, mas pode atravessar a barreira hemato-encefálica,
causando danos ao sistema nervoso central (LACERDA; SALOMONS, 1998).
Muito solúvel em gorduras, o composto metil-mercúrio, absorvido via ingestão de pescado, atravessa com muita facilidade as membranas celulares,
indo danificar principalmente o sistema nervoso central.

2 Considerações finais

A atmosfera é a principal porta de entrada de mercúrio na Amazônia,
e o solo e a floresta, seus principais reservatórios. Através da reciclagem
eficiente no ecossistema amazônico, o mercúrio (e outros contaminantes)
movimentado pela sua ciclagem passa de um compartimento biológico para
outro, aumentando a probabilidade de organificação e acumulação em níveis
tróficos elevados da biota.
Os estudos sobre a dinâmica do mercúrio desenvolvidos na região
Amazônica confirmam os processos de bioacumulação e biomagnificação
na biota aquática. Os dados ressaltam a necessidade de uma contínua avaliação da dinâmica biogeoquímica do mercúrio, dando ênfase no pescado
consumido em toda a região, principalmente nas comunidades ribeirinhas
mais isoladas em função do elevado consumo desta fonte proteica (BASTOS
et al., 2007). Alertamos que, embora as atividades de mineração de ouro
tenham tido uma significativa redução a partir de meados dos anos 90, as
quantidades de mercúrio lançadas na bacia do rio Madeira nas décadas de
70 e 80 ainda permanecem distribuídas em diferentes compartimentos abióticos e/ou bióticos, passíveis de remobilização e incorporação biológica,
permanecendo, portanto, como uma real ameaça à saúde ambiental e humana na região.
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