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Extin~ao civil de domfnio dos bens utilizados na pratica de

infracao ambiental: eviavel? Enecessaria?

Juiz federal Andre Prado de Vasconcelos

1 Introducao

Uma das maiores dificuldades encontradas
para preservacao dos biomas ainda existentes
no Brasil contra as atividades predatorias de
exploracao dos recursos naturais neles contidos
consiste em impedir a ocorrencia de grandes
lueros com tal atividade e, por consequencia,
impedir a sua repeticao sistematica a despeito da
existencia de legislacao prevendo punicoes aos
que praticam infracoes contra 0 meio ambiente.

Sem olvidar a existencia de uma serie de
outros mecanismos a possibilitar 0 uso adequado
de todas as riquezas existentes na floresta como,
por exemplo, 0 manejo controlado da extracao ou
mesmo 0 desenvolvimento de atividades outras
que garantam a subsistencia das populacoes
nativas com preservacao do ambiente tal como
ocorre com 0 ecoturismo, tern esta reflexao 0

intuito de tratar exclusivamente dos instrumentos
utilizados na pratica das infracoes ambientais e
de como 0 Estado pode atuar diminuindo tais
atividades predatorias com 0 seu confisco.

Para tanto, partir-se-a da legislacao existente
na atualidade e dos efeitos que sua aplicacao gera
no caso de pratica de infracoes ambientais para,
num segundo momento, analisar a viabilidade
e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma lei de
extincao civil de dominic dos bens licitos per se
usados em tal pratica.

2 Da leqislacao em vigor

Como primeira providencia para atingir
os objetivos tracados ao inicio, citam-se os
dispositivos legais que permitem 0 perdimento
de bens utilizados na pratica de infracoes penais.
Neste sentido traz-se a regra geral contida no
C6digo Penal Brasileiro, senao veja-se:

Art. 91. Sao efeitosda condenacao:

I - tornar certa a obrigacao de indenizar a

dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da Uniao, ressalvado 0

direito do lesado ou de terceiro de boa-fe:
a) dos instrumentos do crime, desde que

consistam em coisas cujo fabrico, alienacao,

usc, porte ou detencao constitua fate ilicito:

b) do produto do crime ou de qualquer bern
ou valor que constitua proveito auferido pelo

agente com a pratica do fato criminoso.

Como se pode ver, 0 perdimento dos ins
trumentos utilizados para a pratica de delitos
so pode ocorrer, como regra geral, "desde que
consistam em coisas cujo fabrico, alienacao, usa,
porte au detencao constitua fato ilicito".

Ainda, a titulo de citacao da legislacao, tern -se
a conteudo da Lei n° 9.605/98 que disp6e sobre
as sancoes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
senao veja-se:

Art. 25. Verificada a infracao, serao apreen

didosseusprodutose instrumentos,lavrando
se as respectivosautos.
§ 10 Os animais serao libertados em seu

habitat ou entregues a jardins zool6gicos,

fundacoes ou entidades assemelhadas, desde
que fiquem sob a responsabilidadede tecnicos
habilitados.

§ 20 Tratando-se de produtos pereciveis ou

rnadeiras, serao estes avaliados e doados a

instituicoes cientificas, hospitalares, penais e

outras com fins beneficentes.

§ 3° as produtos e subprodutos da fauna
nao pereciveis serao destruidos ou doados a

instituicoes cientlficas, culturais ou educa

cionais.

§ 40 as instrumentos utilizados na prdtica

da infracao serao vendidos, garantida a sua
descaracterizaiiio por meio da reciclagem
(grifei).



Art. 72. As infracoes administrativas sao pu

nidas com as seguintes sancoes, observado 0

disposto no art. 6°:

I - advertencia:

II - multa simples;

1Il - multa diaria;

IV - apreensao dos animais, produtos e sub

produtos da fauna e flora, instrumentos, pe

trechos, equipamentos ou veiculos de qualquer

natureza utilizados no infra"ao; (grifei)

V - destruicao ou inutilizacao do produto;

VI- suspensao de venda e fabricacao do pro

duto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VlIl - demolicao de obra;

IX - suspensao parcial ou total de atividades;

X-(VETADO)

XI - restritiva de direitos.

§ loSe 0 infrator cometer, simultaneamente,

duas ou mais infracoes, ser-lhe-ao aplicadas,

cumulativamente, as sancoes a elas cominadas.

§ 2° A advertencia sera aplicada pela inob

servancia das disposicoes desta Lei e da legis

lacao em vigor. ou de preceitos regulamenta

res. sem prejuizo das demais sancoes previstas

neste artigo.

§ 3° A multa simples sera aplicada sempre

que 0 agente, por negligencia ou dolo:

I - advertido por irregularidades que tenham

side praticadas, deixar de sana-las. no prazo

assinalado por orgao competente do SISNA

MA ou pela Capitania dos Portos, do Minis

terio da Marinha;

II - opuser ernbaraco it fiscalizacao dos orgaos

do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do

Ministerio da Marinha.

§ 4° A multa simples pode ser convertida

em services de preservacao, melhoria e recu

peracao da qualidade do meio ambiente.

§ 5° A multa diaria sera aplicada sempre

que 0 cometimento da infracao se prolongar

no tempo.

§ 6° A apreensao e destruicyao referidas nos

incisos IV e V do caput obedecerao ao dispos

to no art. 25 desta Lei.

§ 7° As sanc;oes indicadas nos incisos VI a

IX do caput serao aplicadas quando 0 produ

to. a obra, a atividade ou 0 estabelecimento

nao estiverem obedecendo as prescricoes le

gais ou regulamentares.

§ 8° As sancoes restritivas de direito sao:

I - suspensao de registro, licenca ou autori

zacao:

II - cancelamento de registro, licenca ou au

torizacao,

III - perda ou restricao de incentivos e bene

ficiosfiscais,
IV - perda ou suspensao da participacao em

linhas de financiamento em estabelecimentos

oficiais de credito,

V - proibicao de contratar com a Administra

,0.0 Publica, pelo periodo de ate tres anos.

Pela leitura dos dispositivos resta seria duvi

da a respeito da possibilidade de decretacao do

perdimento dos bens que se caracterizem como

licitos e que sejam utilizados na pratica de infra

coes ambientais.

Isto porque, a legislacao, de fato, nao distingue

a natureza dos bens, se licitos ou ilicitos para de

terminar sua alienacao, observada, contudo "sua
descaracterizacao por meio da reciclagem".

Se 0 bern, por si, e licito qual a necessidade de

ser descaracterizado para fins de venda?

Nao desconhecendo a existencia de autores

que pensam de forma diversa, mais especifica

mente, Plavio Dino Castro e Costa l e ate mesmo

de julgados em sentido contrario ao entendimen

to aqui apresentado', a verdade e que 0 texto le

gal existente nao permite a interpretacao de que a

I Castro e Costa. Plavto Dino e outros, Crimes e Infracoes Am

bientais, Brasilia. Editora Brasilia Iurtdica, 2000.

2 Ementa:

APELA<;AO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 34,

"CAPUT", E 36, AMBOS DA LEI 9.605/98. PRELIMINAR DE

NULIDADE DO PROCESSO AFASTADA. AUTORIA E MATE

RIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. LOCAL PROIBIDO

PARA PESCA. PENA-BASE. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS

FAVORAvEIS. REDU<;AO AO MfNIMO LEGAL. DECRETA·

<;AO DO PERDIMENTO DOS INSTRUMENTOS DO CRIME

APREENDIDOS. ARTIGO 25, § 4", DA LEI 9.605/98. NORMA

ESPECIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.

1. A preliminar de nulidade do proeesso deve ser afastada, vez

que a defesa foi devidamente intimada das datas mareadas para

as tres audiencias de oitiva das testemunhas de aeusa<;:ao. Ade
mais, ausente prejuizo adefesa, vez que foi nomeado defensor "ad
hoc" em favor do reu nas tres oportunidades.

autoriza,ilo de venda implica permissao implicita

de decretacao do perdimento, pena de criar-se hi

potese de extincao do direito de propriedade sem

expressa previsao legal.

Por outro lado, quando a legislacao trata das

infracoes administrativas, tambern nao ha men

,ilo a perdimento ou confisco dos referidos bens.

10 possivel apenas e tao somente, segundo 0 artigo

72, inciso IV, a apreensilo de tais objetos. E de

pois? 0 que fazer com os bens caso uma conde

nacao criminal nao ocorra?

Assim, ainda que se admita a decretacao do

perdimento de bens licitos utilizados na pratica

da infracao penal ambiental como efeito extrape
nal generico de uma condenacao criminal, tal si
tuacao nao alberga a integralidade dos casos que

ocorrem costumeiramente.
Ao contrario, pode-se citar como exemplo de

excecao a impossibilidade de destinacao quando

nao ocorre a condenacao criminal do agente por

uma serie de circunstancias tal como a concessao

de suspensao condleional do processo, possivel

em grande parte dos delitos previstos na mesma

Lei n- 9.605/98.

Nestas circunstancias, a jurisprudencia vern

encontrando saidas que revelam a fragilidade da

legislacao ambiental no particular, senao veja-se:

2. Nos termos do artigo 36. da Lei n° 9.605/98, considera-se pesea
todo ate tendente a retirar, extralr, eoletar, apanhar, apreender ou

capturar especlmes.

3. Materialidade e autoria delitiva demonstradas pelos Autos de

Apreensao, de Deposito e de Infracao Amblental, bern como pe

los depoimentos das testemunhas.

4. 0 local dos fates e proibido para a pesca, conforrne Porta ria

Conjunta nv 01/95. dos Superintendentes Estaduats do IBAMA

de Sao Paulo, Parana e Mato Grosso do SuI.

5. As circunstancias judiciais previstas no artigo 59. do Codigo

Penal, sao favoravets ao reu, razao pela qual a pena-base devc ser

reduzida ao rninimo legal. Pfxacao, de oflclo, do regime iniciaJ
nberto de cumprtmento de pena.

6. Deveser mantida a decretacao do perdimentodoebens apreen
didos,ainda que 0 [abrico, a aitenacao, 0 lISO, 0 porte Oil a deten
f,io constitua Jato iicito. com fundamento no artigo 25, § 4°, da
LeinO 9.605/98, queprevea alienaraodos instrumentos Iltilizados
/Ill pratica do crime. A Lei n° 9.605/98. por se tratar de norma
especial. prevalecesobrea disposiraodo artigo 91, II, "a", doCodi
goPenal. Adernais. os bens apreelldidosnao sao instrumentosde
traballlO do n!u.

7, Apelatraoparcialmente provida. (in, ACR n° 41063, Processo

n° 200060020023363, ReI. Juiz Renato Toniasso. 2a Turma do e.

1'.R.F. da 3a Regino. DJF3 de 07.10.10. pag. 104 - grifei).

Ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME

AMBIENTAL. RESTITUIGAO DE BENS

APREENDIDOS. ART. 25, § 4°, DA LEI N°

9.605/98. DEPOSITO JUDICIAL.

I. 0 artigo 25 da Lei n° 9.605/98 disp6e ex

pressamente sobre a venda dos instrumentos

utilizados na pratica de infracao ambiental,

motivo pela qual resta configurado 0 interes

se na rnanutencao da medida, impossibilitan

do direito a restituicao dos bens apreendidos.

2. Formalizada a suspensao condicional do

processo - 0 que permite a final extincao

do processo sem culpa e sem perdimentos

(precedentes desta Turma) - e dernonstra

do que 0 barco apreendido e instrumento

de trabalho, recornendavel e a designacao

do reu como seu fiel depositario (in, ACR n

200570020002452,Rei.Des. Fed. Nefi Cordei

ro, 7" Turma do e. T.R.F. da 4" Regiao, DjF3

de 10.05.06,pag, 976).

Ementa:

PROCESSO PENAL. ARTIGOS 34 E 69 DA

LEI N°. 9.605/98. RESTITUIGAO DE BENS

APREENDIDOS. POSSIBILIDADE.

o artigo 25, § 4°, da Lei nv. 9.605/98 somente

deve ser aplicado quando 0 bern e "preparado"

ou prevalece seu uso para a pratica delituosa.

No caso, a utilizacao em conduta vedada pela

lei penal revelou-se fato isolado, portanto,

cabivel a devolucao ao proprietario (in, ACR

n-, 200572000025219, Rei. Des. Fed. Elcio Pi

nheiro de Castro, 8" Turma do e. T.R.F. da 4"

Regiao, D.E. 20.08.08).

Em nota tecnica onde demonstra similar pre

ocupacao com 0 tema, Suely Maria Vaz Araujo

sugere alteracao na Iegislacao para albergar a

possibilidade do perdimento de bens licitos uti

lizados na pratica dos delitos ambientais e, mais,

ainda lan,a uma interroga,ao a respeito da viabi

lidade do confisco como medida administrativa,

senilo veja-se:

Os dispositivos da Lei nO 9.605/98 naG apre

sentam maiores problemas para a sua apli

cac;ao no que se refere aos produtos do cri

me. As defidencias existentes nesse tema



situam-se no campo administrativo. Quanto

as disposicoes referentes aos instrumentos do

crime, surgem problemas series ainda POllCO

debatidos.
As normas gerais em vigor, conforme ja foi

explicado, preveem a apreensao de todos as

instrumentos do crime e 0 confisco dos ins

trumentos ilicitos. A LCA nao faz referencia

ailicitude dos instrumentos, mesmo quando

dispoe sobre a alienacao dos mesmos (§ 4° do

art. 25). No art. 72 vai mais longe, prevendo

a apreensao dos "instrumentos, petrechos,

equipamentos ou veiculos de qualquer natu

reza utilizados na infracao". (grifei)

Uma primeira leitura induz a interpretacao

de que a Lei n-. 9.605/98 traz uma regra espe

cial, pela qual serao confiscados todos os ins

trumentos do crime, mesmo que constituam

coisas cujo fabrico, alienacao, usc, porte ou

detencao constitua fato licito. Essa ea opiniao

de Castroe Silva,externadaem comentarios ao

art. 25 da LCA.

Se essa for a interpretacao correta, a art. 25 da

LCA contem uma impropriedade evidente: a

§ 40 obriga adescaracterizacao dos instrumen

tos utilizados na pratica da infracao, par meio

da reciclagem. Par que haveria a necessidade

de descaracterizar-se urn instrumento licito?

A questao fica sem resposta. Para auxilio da
analise, vale a retorno ao processo de trami

tacao do PL n-, 1.164/91, que originou a Lei

n-. 9.605/98. 0 Substitutivo da Camara dos

Deputados previa paragrafo estabelecendo

que "os instrumentos ilegais serao vendidos,

garantida a sua descaracterizacao atraves da

reciclagern" (grifei), nao mencionando os ins

trumentos licitos. a Substitutivo do Senado

Federal previa a redacao correspondente ao §

atual4° do art. 25. Essa situacao pode levar ao

entendimento que a opcao foi por urn confis

co mais amplo de todos os instrumentos do

crime. Deve-se dizer, entretanto, que no texto

do Senado havia urn outro paragrafo especffi
co prevendo a confisco de maquinas, veiculos

e equipamentos utilizados na infracao, que

seriam vendidos em hasta publica e teriam

seu produto destinado ao Fundo Nacional de

Meio Ambiente, mas tal dispositivo foi rejei-

tado na votacao final. Pessoalmente, entendo

que no § 4° do art. 25 nao se pretendeu criar

regra especial em relacao a norma geral de

perda apenas dos instrumentos ilicitos, pelo

menos no que se refere aos crimes.

Nas infracoes administrativas, a situacao e

outra: podem ser apreendidos todos as ins

trumentos utilizados na infracao, nos termos

do art. 72, inciso IV, da LCA.

o texto da lei falha, no entanto, ao nao dife

renciar a apreensao do confisco. No referido

dispositive, a legislador utilizou unicamente a

termo apreensao, quando, parece, pretendeu

se preyer a sancao administrativa de confisco

au perdimento de bens. Na verdade, nao se

pode nem mesmo afirmar que essa intencao

realmente existiu.

Se a apreensao prevista como sancao admi

nistrativa pela LCA associa-se diretamente ao

perdimento de bens, como defende Castro e

Costa, pode-se antecipar a ocorrencia de pro

blemas operacionais serios. Todos as tipos

penais previstos pela lei constituern, tambem,

infracoes administrativas ambientais, na for

ma do Decreto n-, 3.179/99. Em caso de cri

me, a perda do produto do crime e dos instru

mentos ilicitos ocorre em favor da Uniao, nos

termos do art. 91, inciso II, do CPo Ocorre que

os dispositivos sobre infracoes administrati

vas constantes da Lein-, 9.605/98 colocarn-se,

em principia, como aplicaveis a toda a estru

tura do Sistema Nacional do Meio Ambiente

- SISNAMA. Isso vale, tarnbem, para as san

coes, au seja, a perdimento de bens poderia

ser efetivado em favor da Uniao, dos Estados

ou dos Municipios, conforme a esfera que es

tiver atuando na fiscalizacao ambientaI? au,

no caso de conduta tipificada como crime,

mesmo sem existir inquerito policial au acao

penal, 0 orgao competente do SISNAMA fi
caria impedido de aplicar 0 confisco? Sao du

vidas que permanecem em aberto'.

3 Araujo, S.M.V.G., Apreensao e Confisco do Produto e do Ins

trumento do Crime Ambiental, Brasilia, Set. 2000. Biblioteca

Digital da Camara. Disponivel em: <http://bd.camara.gov.br/

bdlbitstreamlhandle/bdcamara/881/apreensao_co nfisco _vaz.
pdftsequenceet> . Acesso em: 21 jan. II.

Como se ve as lacunas da legislacao geram du
vidas que afetam a rotina da protecao ambiental

pelo Estado. Neste contexto, surge a indagacao a

respeito de como solucionar 0 impasse. Nao se

discute que uma alteracao legislativa se faz neces

saria, mas indaga-se: sera que deve ser deflagrado

todo 0 processo legislativo para solucao de lacu

na quando se avizinha a criacao de instituto que

tratara de maneira geral do perdimento de todos
os bens utilizados ou fruto de atividade ilicita? E

qual instituto seria este?

As repostas a essas indagacoes serao apresen

tadas no topico seguinte.

3 Da extincao civil do dominio

A extincao civil de dominio, geralmente, e de

finida como a privacao do direito de propriedade

sem qualquer compensacao a seu titular, em ra

zao de aquela ter sido usada de maneira contraria

as deterrninacoes legais do Estado. Em outras pa

lavras, 0 governo confisca a propriedade porque

ela esta sendo usada em violacao do ordenamento

juridico, de forma a exigir seu perdimento como
produto da conduta ilegal".

Tal instituto, ainda nao existente no direito

brasileiro na modalidade de acao civil in rem,
e largamente utilizado nos Estados Unidos da

America, podendo a experiencia estrangeira nos
servir de exemplo.

Neste contexto, vale salientar que Suprema

Corte dos Estados Unidos delineou 0 significado
de perdimento distinguindo-o das penalidades

civis, ao estabelecer que a extincao civil de dorni

nio foi criada para confiscar propriedade usada

em violacao a lei, sendo, pois, mais que uma com

pensacao para 0 governo. Tal corte tambern ex

plicou a forma como 0 perdimento legal ocorre:

Quando uma lei estabelece que, diante do co

metimento de certo ato especffico, a proprie

dade usada ou ligada a esse ato deve ser objeto
de perdimento, 0 perdimento ocorre imedia

tamente ap6s 0 cometimento do ate tipifica

do em lei. 0 direito a propriedade e, entao,

EDGEWORTH, Dee R. Assetforfeiture: practice and procedure
in state and federal courts, P: 1.

investido na titularidade dos Estados Unidos,

embora esse titulo nao seja perfeito ate a con

denacao judicial. a perdimento consiste na

transferencia legal do direito de propriedade

aos Estados Unidos ao tempo do cometimen

to do ilicito. A condenacao, quando obtida, e
retroativa no tempo. sendo desconsideradas

todas as alienacoes e vendas ocorridas desde

entao, ate mesmo compras feitas de boa-fe",

o perdimento de bens propicia, pois, a pos

sib iiidade de confisco, pelos orgaos de repressao

a criminalidade, da propriedade usada para co

metimento de ilicitos e obtida como produto de

condutas ilegais, de forma que possa ser usada

legalmente para combater essa mesma crimina
lidade.

Stefan D. Cassela lembra que 0 perdimen

to de bens se transformou em uma ferramenta

proeminente no combate it criminalidade nos

Estados Unidos na decada de 1990, quando 0

Departamento de Justica come,ou pleiteando 0

perdimento de aproximadamente 200 milh6es

de dolares por ana em bens oriundos de prati
cas ilicitas, em sua maioria relacionados ao trafi

co de drogas, e ja esta pleiteando perdimento de
mais de 600 milhoes de dolares per ano em bens

e direitos envolvidos a uma enorme variedade de

graves ilicitos".

Ora, lembrando que ja se encontra em estudos

no Ministerio da Iustica, urn anteprojeto de lei

para criacao deste instituto no Brasil, tern-se que

a inclusao dos ilicitos ambientais no rol daque

les que permitiriam a extincao civil de dominio

podera representar uma saida para 0 problema
apresentado.

Apenas a titulo de exemplo de como a extin

cao civil de dominio poderia auxiliar no comba

te a criminalidade ambiental, cita-se entrevista

dada ao portal Globo Amazonia 0 chefe de fis

calizacao do Ibama, Luciano Evaristo esclarece

como a apreensao e perdimento dos bens e mais

eficaz no combate ao desmatamento que a apli
cacao de multas ambientais. "No lugar das mi-

5 United States vs.Stowell, 133 U.S. 1, 16~17. 1890.

6 Cf. CASSELA, Stefan D. The development of asset forfeiture law

in the United States. Acta Iuridica, p. 1.
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lionarias autuacoes, ele aposta na apreensao dos
bens dos criminosos ambientais. 'Ai atingimos 0

bolso do infrator', explica. Segundo ele, 0 confis
co de madeira, caminh6es e serrarias foi uma das
principais estrategias do Ibama para diminuir a
devastacao da Amazonia, que reduziu seu ritmo
em 45% entre 2008 e 2009"7.

4 Conclusao

Fica evidente, pois, que, aberta a possibilidade
de decretacao da extincao civil de dorninio dos
bens, ainda que licitos per se, utilizados nas ati
vidades predat6rias de exploracao dos recursos
naturais, muito se avancara no sentido de dotar 0

Brasil e um arcabouco legislativo capaz de possi
bilitar uma efetiva diminuicao da devastacao em
virtude de delitos ambientais,

Como ultima observacao, entretanto, e neces

sario esclarecer que) obviamente, a extincao acao
civil de dorninio nao resolvera todos os proble
mas relacionados a criminalidade ambiental no
Brasil, mas nao ha duvida de que pode ser uma
poderosa arma no combate a esta mesma crimi

nalidade, se usada corretamente.

7 <http://www.globoamazonia.com/A mazonia/O"MUL1388933
-16052,OOCONFISCO+ DE+ BENS+ E+ MELHOR+QU E+

MULTA+AMBIENTAL+DIZ+CHEFE+DOS+FISCAIS+DO+

IBAM.html>. Acesso em: 21 jan. 11.

1 lntroducao

A preocupacao com a protecao do meio am
biente passou a ser uma das questoes a ser resol
vida pelos Estados, na epoca contemporanea, 0
desenvolvimento cientifico e tecnol6gico apre
sentou-se como um complexo problema diante
da ameaca da sociedade de autodestruicao. Isso
ocasionou a necessidade de serem adotadas medi
das de protecao da vida e do meio ambiente, a fim
de proporcionar uma melhor qualidade de vida,
alem de alertar acerca da necessidade de busca do
equilibrio entre 0 desenvolvimento econ6mico e
a protecao do meio ambiente.

o Direito Ambiental cresce em importancia
a solidariedade entre as nacoes, a fim de formu
larem politicas publicas universais para 0 desen
volvimento sustentavel, em especial por meio da
celebracao de tratados internacionais que insti
tuam metas de reducao e controle da poluicao,
sendo esse 0 conteudo juridico do principio da
cooperacao entre os povos.

No Brasil,a Constituicao Federal de 1988,diante

do cenario de exigencia de respeito ao meio am
biente e predominancia do interesse publico sobre
o particular, previu expressamente no art. 225 0 "di
reito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
como bem de uso comum do povo e essencial a sa
dia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico
eacoletividade 0 dever de defende-lo e preserva-lo
para as presentes e futuras geracoes".

Internacionalmente, diversas conferencias e
eventos foram realizados no sentido de consolidar
a protecao do meio ambiente, a fim de garantir,
com eflciencia, 0 cumprimento dos principios
estabelecidos. Entre estes, destacam-se a Con
ferencia Mundial de Meio Ambiente, realizada

em Estocolmo, em 1972, promovida pela ONU;
Conven~ao sobre 0 Comercio Internacional das
Especies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo

de Extin~ao - CITES celebrado em Washington
em 1973; Conferencia das Nacoes Unidas Sobre 0

Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD
ou ECO 92, tambern conhecida como Cupula da
Terra, realizada no Rio de Janeiro, em junho de
1992; Protocolo de Kyoto a Convencao - Quadro
das Nacoes Unidas Sobre Mudanca do Clima, ce
lebrado em Kyoto em 1997, entre outras.

o direito penal, por sua vez, surge como um
recurso extrema de tutela do meio ambiente. A
intervencao do direito penal em materia ambiental
deve ser analisado como criterio da ultima ratio.
Neste caso, as normas nao penais devem agir prio
ritariamente na prevencao e repressao as violacoes
das normas que protegem 0 meio ambiente. Nao
sendo eficaz essa protecao, cabe ao direito penal
atual 0 combate a ocorrencia dessas condutas de
litivas.

Quanto a penalizacao da pessoa juridica, foi um
avanco previsto na Constituicao Federal de 1988,
na medida em que se constatou que as grandes
degradacoes ambientais, em regra, nao eram pro
vocadas por atividades singulares, desenvolvidas
por pessoas flsicas, mas se apresentavam de forma
corporativa. Tornou-se necessario, entao, que a
pessoa juridica fosse responsabilizada penalmente
pelos danos causados ao meio ambiente.

2 0 ambiente na leqislacao brasileira

A preservacao e restabelecimento do equilibrio
ecol6gico e uma necessidade da sociedade atual.
Os riscos globais, a extincao das especies animais
e vegetais, assim como a satisfacao de novas ne
cessidades em termos de qualidade de vida deixam
claro que 0 fen6meno biol6gico e suas manifesta
coes sobre 0 planeta estao perigosamente alterados
(Milare, 2000, p. 74).

o Programa das Nacoes Unidas para 0 Meio
Ambiente - PNUMA fez um levantamento da

situacao ambiental do Planeta Terra no periodo
compreendido entre 0 evento da ONU, realizado
em Estocolmo (1972) e no Rio de Janeiro (1992),



Assim, 0 Direito Ambiental atualmente cresce
em importancia a solidariedade entre as nacoes, a
fim de formularem politicas publicas universais
para 0 desenvolvimento sustentavel, em especial
por meio da celebracao de tratados internacionais
que instituam metas de reducao e controle da po
luicao, sendo esse 0 conteudo juridico do principio
da cooperacao entre os povos (AMADO, 2009, p.
379).

Cumpre salientar, ainda, os principais eventos e
documentos que integram 0 Direito Internacional
Ambiental sob 0 enfoque brasileiro.

Como acima referido, a Conferencia de Esto
colmo, em 1972,promovida pela Organizacao das
Nacoes Unidas - ONU foi 0 termo inicial da con
sideracao da questao ambiental na forrnulacao das
politicas publicas internas e externas das nacoes,
A partir de entao comecou a se difundir a linha
de desenvolvimento sustentavel, correspondente
a ponderacao entre 0 desenvolvimento economico
e a preservacao ambiental, a fim de garantir a so
brevivencia das presentes e futuras geracoes,

A ONU instituiu, entao, 0 Programa das Nacoes
Unidas para 0 Meio Ambiente - PNUMA com a
Declaracao de Estocolmo, estabelecendo 26 princi
pios, influenciando na elaboracao da Constituicao
Federal de 1988, em especial do artigo 225.

Em seguida, a Convencao sobre 0 Cornercio
Internacional das Especies da Fauna e Flora Selva
gens em Perigo de Extincao - CITESfoi celebrado
em Washington em 1973 e ratificado no Brasil em
1975.Como principal objetivo,visou regulamentar
internacionalmente 0 comercio de especies da fau
na e flora selvagens com ameaca de extincao.

A Conferencia das Nacoes Unidas Sobre 0

Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD
ou ECO 92, tambem conhecida como Cupula da
Terra, foi realizada no Rio de Janeiro, em junho
de 1992, tendo sido a maior reuniao internacional
apes a Guerra Fria.

Essa Conferencia foi muito importante para
consagrar 0 desenvolvimento sustentavel como
meio necessaria para equacionar 0 crescimento
economico e a preservacao do meio ambiente,
tendo sido aprovados importantes documentos,
como os seguintes:
a) Declaracao do Rio, contendo 27 principios am

bientais, que vern sendo incorporado as legisla-

A tnternaclonallzacao da protecao ao
meio ambiente

Como salienta Frederico Amado (2009, p. 379),
o Direito Internacional Ambiental e urn conjunto
de normas juridicas escritas e consuetudinarias,
instituidas por pessoas juridicas de direito das
gentes (Estados soberanos e organizacoes inter
nacionais), que regulam a intervencao humana so
bre 0 meio ambiente com urn foco supranacional,
objetivando a cooperacao entre os povos para a
consecucao de urn equilibrio ambiental mundial
para as presentes e futuras geracoes,

A consolidacao dessa vertente do Direito In
ternacional operou-se com a realizacao da Con
ferencia Mundial de Meio Ambiente, realizada
em Estocolmo, em 1972, promovida pela ONU,
iniciando-se a discussao acerca da necessidade de
formulacao de politicas publicas internas e exter
nas das nacoes,

A ideia acerca do desenvolvimento sustentavel
surgiu nessa conferencia e foi repetida nas demais
conferencias sobre 0 meio ambiente, em especial
na ECO-92. Constatou-se, nesse memento, que os
recursos ambientais nao eraminesgotaveis, tornan
do-se inadmissivel que as atividades economicas
se desenvolvessem alheias a esse fato. Buscou-se,
entao, a coexistencia harmonica entre economia e

meio ambiente, permitindo-se 0 desenvolvimento,
mas de forma sustentavel, planejado, para que os
ecursos existentes nao se esgotassem ou se tor
assem inocuos.

Essee 0 principio do desenvolvimento susten
avel, que tern por conteudo a manutencao das
asesvitais da producao e reproducao do homem
de suas atividades, garantindo uma relacao sa

isfat6ria entre os homens e destes com 0 meio
mbiente, para que as futuras geracoes tambem
enham oportunidade de desfrutar os mesmos
ecursos que estao hoje a disposicao (FIORILLO,
000,p. 24).

de majoracao da limitacao administrativa, pois
inexiste direito adquirido de poluir, nao haven
do qualquer incorporacao idonea ao patrimonio
particular, ante a indisponibilidade da preservacao
ambiental e seu carater nao pecuniario.

direitos privados na composicao de conflitos de
vizinhanca, como exemplo 0 art. 584, que proibia
construcoes capazes de poluir ou inutilizar, para
uso ordinario, a agua de poco ou fonte alheia, a
elas preexistentes.

Depois, como salienta Mis Milare (2000,p. 80),
surgiram: Regulamento de Sande Publica (Dec.
16.300/23); C6digo Florestal (Dec. 23.793/34 e
Lei 4.771/65); Regulamento de Defesa Sanitaria
Vegetal (Dec. 24.114/34); C6digo de Aguas (Dec.
24.643/34);Patrimonio Cultural (DL 25/37); Codi
go de Pesca (DL 794/38 e Dec. 221/67); C6digo de
Minas (DL 1.985/40 e Dec. 227/67); C6digo Penal
(DL 2.848/40).

Visando a prevencao e controle da degradacao
ambiental foram elaborados: 0 C6digo da Terra
(Lei 4.504/64); C6digo Florestal (Lei 4.771/65);
Protecao a Fauna (Lei 5.197/67); Codigo de Pesca
(DL 221/67); C6digo de Mineracao (DL 227/67);
Politica Nacional de Saneamento Basico (DL
248/67); Criacao do Conselho Nacional de Con
trole da Poluicao Ambiental (DL 303/67); Politi
ca Nacional de Saneamento (Lei 5.318/67), entre

outras.
Frederico Amado (2009, p. 25) sintetiza alguns

importantes diplomas vigentes da seguinte forma:
a) protecao do meio ambiente cultural: art. 216,

CRFB/88; Lei Geral do Tombamento (DL 25/37);
Registro (Dec. 3.351/2000);

b) protecao ao meio ambiente natural: art. 225,
CRFB/88; Politica Nacional do Meio Ambiente
(Lei 6.938/81); C6digo Florestal (Lei 4.771/65);
Protecao a Fauna (Lei 5.197/67); C6digo de Pesca
(DL 221/67); Recursos Hidricos (Lei 9.433/97);
Crimes e Infracoes Ambientais (Lei 9.605/98); Sis
tema Nacional de Unidade de Conservacao (Lei
9.985/2000); Biosseguranca (Lei 11.105/2005);
Gestae de Florestas Publicas (Lei 11.284/2006);Lei
do Bioma Mata Atlantica (Lei 11.428/2006); Licen
ciamento Ambiental (Res. 237/97 - CONAMA);
ErA-RIMA (Res.01/1986 - CONAMA); Audiencia
Publica em ErA-RIMA (Res. 09/1987);

c) protecao do meio ambiente artificial (art. 182,
CRFB/88); Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01);

Como salienta 0 referido autor (2009,p. 27), em
relacao a aplicabilidade da lei ambiental no tempo,
mormente no que concerne a situacoes consolida
das ou em execucao, entende-se pela necessidade

alertando acerca do mau usc dos recursos naturais
e a degradacao do meio ambiente.

No Rio de Janeiro, por sua vez, foi realizada
a Conferencia Rio + 5, em 1997, com 0 objetivo
de avaliar os avances na area ambiental nos cinco
anOS desde a ECO 92. Constatou-se, assim, que os
remedies ate entao propostos nao funcionaram ou
sequel' foram ministrados. As iniciativas se reve
laram timidas e pontuais, deixando pendentes os
desafios na busca de urn desenvolvimento susten
tavel (Milare, 2000, p. 76).

Neste contexte, passaram a surgir normas com
o objetivo de proporcionar a convivencia harrno
niosa do homem com a natureza) influenciando no

surgimento do Direito Ambiental, como disciplina
juridica. Essas inovacoes legislativas estavam em
consonancia com a Carta da Terra, aprovada na
Conferencia do Rio de Janeiro, que inseriu reco
mendacoes de os Estados promulgarem leis efi
cazes sobre 0 meio ambiente. A Agenda 21, da
mesma forma, apresentou a preocupacao com a
formulacao de propostas para 0 aperfeicoamento
da capacidade legislativa dos paises em desenvol
vimento.

A leglslacao ambiental brasileira, na verdade,
carece de uma codificacao geral na esfera federal,
ou mesmo uma consolidacao, existindo imimeras
leis esparsas, muitas editadas antes da CRFB/1988,
de duvidosa recepcao constitucional e outras de
discutivel vigencia, Ademais, em Direito Am
biental ha uma gama de normas regulamentares
(conhecidas por poluicao regulamentar), editadas
principalmente pelo Ministerio do Meio Ambiente
(MMA), pelo Conselho Nacional do Meio Am
biente(CONAMA) e pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renova
veis (IBAMA),alern dos atos normativos estaduais,
distritais e municipais. (AMADO, 2009, p. 25)

Segundo a doutrina, as primeiras legislacoes
disciplinadoras do rneio ambiente foram as legis
lacoes portuguesas, proibindo, como exemplo, 0

corte de arvores de fruto, a caca de certos animais
(perdizes, lebres, coelhos) com instrumentos capa
zes de causar-lhes a morte com dol' e sofrimento,
a poluicao das aguas dos rios e lagos que causasse
a morte de peixes, entre outras.

Com 0 C6digo Civil de 1916 que foram elen
cadas normas ecol6gicas destinadas a protecao de



de justificativa para imposicao de pena (retribui

cao), ou seja, nao atinge os fins da pena, pois ha

incapacidade de arrependimento e reeducacao.

Ja a teoria da realidade ou da personalidade

real, defendida por Otto Gierke, a pessoa juridica e

um ente real, com vontade propria e pode praticar
ilicitos penais. A exigibilidade de conduta diversa e

possivel se comparada com outras pessoas juridi

cas semelhantes e a culpabilidade deve se adequar

as caracteristicas da pessoas juridicas. A pena nao

ultrapassa a pessoa jurfdica, pois os socios sofrem

apenas 0 reflexo da pena. Os fins da pena sao aten

didos, pois e possivei inibir a pratica das condutas

ilicitas com a aplicacaodas penas, ja que a imagem

da pessoa juridica pode ser denegrida.

Tendente a segunda corrente, a Constituicao
Federal de 1988, por sua vez, preve no paragrafo

3° do art. 225 e no paragrafo 5° do art. 173 a res
ponsabilidade da pessoa juridica em todas as esfe

ras do direito por atos cometidos contra a ordem

economica e financeira e contra 0 meio ambiente.

Ja a Lei 9.605/88, no art. 3°, foi elaborada para de

finir a responsabilidade penal da pessoa juridica
em crimes ambientais.

Ressalte-se que a responsabilidade da pessoa

juridica nao impede a da pessoa fisica, sendo deno
minado esse entendimento como teo ria da dupla

imputacao ou sistema paralelo de imputacao.
Na jurisprudencia, destaca-se 0 entendimento

do Superior Tribunal de Justica, que reconhece

a responsabilizacao da pessoa [urldica, exigindo,

porem, a imputacao da conduta a uma pessoa fl

sica agente da pessoa juridica. Neste sentido, ape

nas torna-se possivel iniciar a acao penal contra

a pessoa juridica desde que haja a imputacao de
conduta ilicita a pessoa fisica.

Nesse entendimento, salienta Frederico Amado
(2009, p. 244):

Saliente-se que ecurialparaa responsabiliza

c;:aa dapessoa jurldica que 0 ato do seu agente
lhe traga algum proveito, conforme exige 0

art. 3°, parte finai, da Lei9.605/98, bern como

que 0 representante legal ou contratual (ou

colegiado) tenha vioiado legislacao criminal
ambienta!.

Veja-se que 0 representante legal devera ter

ingerencia direta sabre 0 fato penalmente

relevante, pais inexiste responsabilidade pe-

Essa Lei preve, no art. 27, a possibilidade de

transa~ao penal, a ser realizada de acordo com
o art. 76 da Lei 9.099/95, dependendo de previa

composi~aodo dano ambiental, adequando-se

a finalidade preventiva e reparatoria dessa legis

la<;ao. Tambem preve a possibilidade de suspen

sao condicional do processo aos crimes de menor
potencial ofensivos, definidos na lei, no art. 28,

remetendo ao art. 89 da Lei 9.099/95.

Preve, ainda, a responsabilizacao da pessoa ju

ridica por violacao de normas de tutela do meio

ambiente. Tradicionalmente, as pessoas juridicas

carecem de capacidade de acao e de capacidade

de culpabilidade. Entretanto, ha uma tendencia
no direito comparado de reconhecer a responsa

bilidade penal da pessoa juridica, adotando-se um
novo conceito de culpabilidade.

Como salienta Rodrigo Silva (2002, p. 10), po

de-se argumentar sobre a culpabilidade da pessoa
juridica, primeiramente, deixando de lado 0 re

quisito da consciencia da ilicitude, deixando cair

o juizo da culpabilidade apenas sobre 0 criterio da

reprovacao social da conduta da empresa. A pena

aplicada a empresa nao tera funcao retributiva ou

de coacao fisica. Sua funcao estara ligada apenas

a prevencao geral, sendo esta consubstanciada na

estabilizacao contrafatica das expectativas comu

nitarias na validade da norma violada.

Desse modo, constata-se a presen~a de duas

correntes principals. A primeira baseada na teoria

da ficcao, defendida por Savigny, que nao admite

que a pessoa juridica possa praticar infracao penal

(societas delinquere non potest), pois euma ficcao

juridica, nao tern vontade propria e, na verdade,

seus dirigentes que praticam 0 delito. Defende
essa corrente que 0 entendimento contrario viola

o principio penal da personalidade da pena, ja que
os socios que respondem pela infracao, Salientam a

ausencia de consciencia, vontade e finalidade, que

sao essenciais para a existencia cia conduta, nao
havendo, por consequencia, fato tipico,

Conforme ainda defende essa corrente, a pes

soa juridica nao pode praticar infracoes penais por

conta da ausencia de culpabilidade (nao havendo

imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitu

e e exigibilidade de conduta diversa); ausencia de

unibilidade (viola 0 principio da personalizacao

a pena, ja que a pena atinge os socios): ausencia

4 Tutela penal do meio ambiente e
responsabilidade da pessoajuridica

A partir de 1970, quando diversos paises come

~aram a se preocupar com as consequencias trazi

das pelo progresso tecnico e industrial, diante da

ameaca de autodestruicao, e que surgiu a necessi

dade de adocao de medidas urgentes para protecao

da vida, diante do conflito entre desenvolvimento

economico e protecao do meio ambiente.

o Direito Penal tambem contribuiu para a alte

racao do ordenamento juridico, sendo urn recurso

extremo para reprimir condutas que causassem a

degradacao do meio ambiente.

Buscou-se, na verdade, compatibilizar a Politica

Criminal com as diretrizes da Politica Ambiental,

dotando-se a lcgislacao penal de instrumentos e

normas adequadas a protecao dos valores am

bientais, refazendo a tipologia, redimensionan

do as penas e forjando urn sistema que, alem de

apropriado as finalidades visadas, pudesse atender

melhor aos anseios e as exigencies da nova ordem
social, que pretende a harmonizacao dos interesses

da comunidade com a necessidade de preservar

a natureza, no interesse das geracoes vindouras

(SILVA, 2002, p. 02).

Por certo, as normas nao penais, prioritaria
mente, devem assumir 0 papel principal na tutela

do meio ambiente, reservando-se a sancao penal

para as condutas mais graves de degradacao do

meio ambiente.
Por sua vez, a Lei 9.605/98 regulamenta tanto as

sancoes administrativas, quanta as sancoes penais

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio

ambiente.

a gestao ambiental, permitindo a emissao de certi

ficado que sao exigidos na exportacao de produtos

brasileiros.
Da mesma forma, 0 Capitulo VII da Lei

9.605/98 tambern trata da cooperacao internacio

nal para a preservacao do meio ambiente, elen

cando medidas a serem adotadas pelo Brasil para

auxiliar na persecucao criminal de outros paises,

mediante a producao de prova, Informacoes, exa

me de objetos e lugares, entre outros meios de au

xllio, preservada a soberania nacional.

coes das diversas nacoes, como compromisso

etico e politico;

b) Agenda 21, sendo 0 maior instrumento de pla

nejamento ambiental do planeta, revela-se urn

compromisso politico, nao vinculante, visando

a orientar a formulacao de politicas publicas

ambientais;
c) Carta das Florestas, tambern conhecida como

Declaracao de Principios para 0 Desenvolvi

mento Sustentavel das Florestas, tern como

objetivo a implantacao da protecao ambien

tal integral e de forma integrada, listando as
funcoes das florestas;

d) Convencao da Biodiversidade ou Convencao So

bre a Diversidade Biologica, criada em 1992, tern

como objetivo a conservacaoda biodiversidade,

o uso sustentavel e a divisao equitativa e justa dos

beneficios gerados com a utilizacao de recursos

geneticos, por meio do acesso apropriado dos

referidos recursos e da transferencia apropriada

das tecnologias relevantes, consideraudo os di

reitos sobre tais recursos e sobre as tecnologias,

por meio do financiamento adequado;

e) Convencao - Quadro das Nacces Unidas Sobre

Mudanca do Clima, subscrita e 1992, visa a es

tabilizar a concentracao de gases efeito estufa

na atmosfera em urn nivel que possa evitar uma

interferencia perigosa com 0 sistema climatico,
assegurar que a producao alimentar nao seja
ameacada: possibilitar que 0 desenvolvimento
econornico se de de forma sustentavel (AMA

DO, 2009, p. 391).

o Protocolo de Kyoto a Convencao - Quadro

das Nacoes Unidas Sobre Mudanca do Clima foi
celebrado em Kyoto, em 1997, durante a Terceira

Sessao da Conferencia das Partes sobre a Mudanca

de Clima - COP 03, constituindo urn avarice para

a reducao mundial na emissao de gases que causam

o efeito estufa, prevendo metas especificas em que

os maiores emissores mundiais se comprometem

a reduzir a emissao em pelo menos 5% entre 2008

e 2012, nos niveis de 1990.

Cumpre ressaltar, ainda, como forma de ga

rantir a protecao internacional do meio ambiente,

com 0 objetivo de apurar a responsabilidade am

biental das empresas, foi instituida a ISO 14.000

pela International Organization for Standardiza
tion, sendo uma serie de normas que disciplinam
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cabe ao direito penal a combate a ocorrencia des
sas condutas delitivas.

Par outro lado, houve urn avanco no ordena
menta juridico vigente ao prever a penalizacao da
pessoa juridica, na medida em que houve a cons
tatacao de que as grandes degradacoes ambientais,
em regra, nao eram provocadas par atividades sin
gulares, desenvolvidas par pessoas fisicas, mas se
apresentavam de forma corporativa. Atendeu-se,
entao, a necessidade de que a pessoa juridica fosse
responsabilizada penalmente par danos ambien
tais provocados pela mesma.

Dessa forma, observa-se uma preocupacao
progressiva com a necessidade da tutela ao meio
ambiente, englobando nao apenas a tutela norma
tiva e formal, mas tambern a tutela material, diante
da importancia da garantia do cumprimento das
normas protetivas do meio ambiente. Ainda assim,
a busca pelo ambiente ecologicamente equilibrado
e pelo desenvolvimento sustentavel surgiu como
urn significativo passo para a inicio da conscien
tizacao acerca da necessidade de urn tratamento
especial ao meio ambiente.

Apesar disso, muitos paises ainda apresentam
atuacao limitada diante da necessidade evidente de
adocao de medidas urgentes no sentido de canter
a degradacao ambiental e poluicao do meio am
biente. Embora tenha havido a despertar para a
necessidade de protecao ambiental, muito precisa
ser feito ainda nesse sentido, para haver a efetivo
cumprimento dos tratados, convencoes, acordos e
compromissos firmados pelas diversas nacoes,

A colaboracao de todas as nacoes e paises em
busca do meio ambiente ecologicamente equilibra
do e do desenvolvimento sustentavel, certamente
viabilizara a crescimento tecnol6gico e industrial
sem ocasionar a autodestruicao da sociedade. E
preciso compreender, portanto, que a crescimento
econ6mico nao podera ocorrer ilimitadamente, na
medida em que depende da disponibilidade de re
cursos ambientais, que, par sua vez, sao limitados.
Ha a necessidade que a consumo seja proporcio
nal a capacidade de reposicao e suporte do meio
ambiente, a fim de evitar a consumo das reservas
ambientais garantidas para as geracoes futuras, sob
pena de extincao do planeta, do meio ambiente e
da ra~a humana.

5 Conclusao

nal objetiva, ante 0 principio constitucional

da culpabilidade, uma vez que devera haver
nexo causal.

Foi opcao, entao, do poder constituinte origi
nario adotar a sistema da dupla imputacao na se
ara penal, alcancando pessoas fisicas e juridicas. °
C6digo Penal e respectiva legislacao extravagante e
que devem observar a Constituicao Federal, orien
tadora do ordenamento juridico vigente. Nesses
termas, par decorrencia do principia da supre
macia da Constituicao, a teoria geral do delito e
das penas devem ser adaptadas as caracteristicas
peculiares da responsabilizacao criminal da pessoa
juridica na seara ambiental.

Cumpre observar, portanto, que a desenvolvi
menta cientifico e tecnol6gico se apresentou como
urn complexo problema diante da amea~a da socie
dade de autodestruicao, ocasionando a necessidade
de adocao de medidas de protecao da vida e do
meio ambiente, a fim de garantir uma melhor qua
lidade de vida para as presentes e futuras gera~6es,

alern de alertar as nacoes acerca da necessidade
de busca do equilibria entre a desenvolvimento
econ6mico e a protecao do meio ambiente.

A Constituicao Federal de 1988 previu expres
samente a direito ao meio ambiente ecologicamen
te equilibrado como bern de usa comum do povo e
essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Publico e a coletividade a dever de defende
10 e preserva-Io de forma a garantir qualidade de
vida para todas as geracoes. Ja no ambito interna
cional, conferencias e eventos foram realizados no
sentido de garantir a protecao ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e de fomentar a de
senvolvimento sustentavel,

Par sua vez, a direito penal, em materia am
biental, surge como urn recurso extrema de tutela
do meio ambiente, devendo ocorrer sua interven
cao como criteria da ultima ratio. As normas nao
penais devem agir prioritariamente na prevencao
e repressao as violacoes das normas que protegem
a meio ambiente. Nao sendo eficaz essa protecao,



A migrac;:ao pendular e os efeitos sobre a interiorizacao
da Justice Federal na 1a Regiao: 0 conflito sem juiz,

o drama sem cornpreensao

No centro de urnplanaltovazio

Como se fosse em qualquer lugar

Como se a vida fosse urnperigo

Como se houvesse faca no ar

Como se fosse urgente e precise

Como e preciso desabafar
Qualquer maneirade amarvaria

[...]
Como se nao fosse tao lange
Brasiliade Belemdo Para

Como castelos nascem dos sonhos

Prano realacharseu lugar

Como se faz com todo cuidado

A pipa que precisavoar

Cuidar de arnor exige mestria

[... ]
("Leoe Bia",Oswaldo Montenegro)

o debate mais serio e sensivel a respeito das

questoes ecol6gicas, ambientais e culturais situa-se

na estruturacao e na valorizacao dos orgaos judi

ciarios responsaveis pelo resguardo da liberdade,

do patrim6nio e dos direitos dos cidadaos injus

ticados, que buscam neles a cornpreensao de seu
drama social e a adocao de medidas de solucao

que respeitem as diversidades, as particularida

des regionais e a harmonizacao coneiliat6ria dos

multiplos interesses envolvidos. Nesse compas

so, a capilariza~ao da Justi~a Federal mediante

sua interioriza~aodeve estar acompanhada de
instrumentos eficazes de estrutura~ao, de com

prometimento por parte dos demais 6rgaos da

administra~aofederal e, principalmente, de valo

riza~ao do trabalho prestado em locais precarios

e de dificil provimento, sob pena de se acentuar

o mal da migra~ao pendular e obstaculizar-se, no

futuro, 0 exercieio desse importante passo dado

em prol do acesso it justi~a.

Juiz federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes

Epreciso antes conceber que 0 ambiente nao

deixa de ser uma construcao humana' porque, tal
como 0 homem lida com a ciencia, para que atra

ves dela possa interpretar 0 mundo e a si proprio,
nele reproduz seus sonhos, seus valores, sua etica

e cultura (Hissa, s.d.). Por isso mesmo, a crise am

biental nada mais e do que 0 reflexo da crise da

cultura humana, que por sua vez e fruto do vazio e

das contradicoes do eu interior, obcecado pela fan

tasia na obtencao de bens - cada vez mais, maio

res e mais rapidos -, pela insaciavel e frustrante

realizacao de desejos e de prazeres - cada vez mais

complexos e mais sofisticados -, bern assim pela

intolerancia com as diversidades, pela falta de

dialogo e pela ausencia de posturas positivas no

convivio soeial. 0 problema se inicia nos pequenos

conglomerados urbanos, mas alcanca proporcoes

globais com a difusao da comunicacao eletronica
eo intercambio de cultura e de comerclo, que nao

reconhece mais os limites territoriais"

I A partirdo Seculo XIX, 0 mundo circundante, assim concebido
tudo aquila que envolve 0 homem, torna-se um lugar de experi
encia, aparecendo 0 ser humano como transformadorde suas es

truturas, propiciando 0 mundo "como uma estrutura planificada

que inclui 0 pr6prio homem: 0 homem constitui 0 seu mundo
(politico, social, economlco, cultural) e, simultaneamente, dele
faz parte" {Tercio Sampaio, 1993:78).

2 A miseria e a desigualdade social, engendradas em proporcoes

inimaginaveis pelo fenomeno da globalizarrao vertiginosa, aca
bam por favorecera marginalizarrao social, a violencia e a crimi
nalidade, proporcionando, de forma direta, a potencializarrao de
crises ambientais. Lindgren Alves (2002: 82-3) ressalta:"0 feno
meno mais marcante do mundo pos-Guerra Fria e, sem duvida,
a acelerarrao do processo de globalizarrao econOmica.Enquanto a
situarrao estrategica planetaria tinha conformarrao bipolar, com
as ideologias liberal e comunista em competirrao, a existencia de
barreirascomerciais e nao comerciais era recurso protetivo dos
Estados,aceito como necessario itdefesa da soberania. 0 Estado~

providencia era forte nos paises desenvolvidos, sobretudo porque
dificultava a contaminarrao das respectivas popularroes pela uto~

pia antagonica. Com 0 fim da bipolaridade estrategica e da com~

petirrao ideol6gica entre 0 liberalismo capitalista e 0 comunismo,
a ideologia que se impos em escala planetarianao foi, entretanto,

Nessa dicotomia imaginaria entre 0 homem e 0

mbiente, 0 poder publico busca solucionar con

flitos atraves de preconceitos edificados por uma

minoria qualificada' e por meio de instrumentos

que afastam 0 dialogo, cerceiam 0 conhecimento
e earencias e de necessidades, alem de alocar os

sujeitos em posicoes antag6nicas, hierarquizadas e

distantes do drama social'. Dai a multiplicacao cada

vez mais crescente desses conflitos, reproduzidos

pela ineficacia de estrategias reformistas de gestae

sem uma reflexao acerca da natureza dos proble

mas e do pr6prio ambiente que os circunda",

Nao e dificil perceber que uma gama conside

avel de conflitos decorre do congestionamento

a cia democracia baseada no welfare state, justificado ate mesmo
pelafilosofia lockeana. Foi a do laissez-faire absoluto, com a ale
gu\iio de que a liberdade de mercado levaria it Iiberdadepolitica

e a democracia. Etica mente justlficou-se, dessa forma, 0 inves
timento economico macico em paises de regimes autorttarlos,

neles se aceitando a substltuicao das liberdades civis e poltticas

pelo crescimento economlco, como problemaa ser resolvido pela
"mao invisivel do mercado", Por outro lado, nos paises de siste
ma democratlco, nao somente as protecoes mercadologicas, tra

bnlhistas e previdencidrias passaram a ser objetivadas em nome
de modernidade, mas a propria nocao do Estado-providencla

tornou-se condenada como lnepta it competitividade, num mo

mente em que 0 desemprego era aceito como fatalidade "estrutu

ral". Ecom essas premisses Ideologlcas que a globaltzacao se tem
acelerudo em ritmo vertigtnoso",

As leis nao sao legitimas porgue provem de pessoas eleitas pelo
povo. Sua legitimidade em nada se confunde com a pessoa que
participa de sua formacao. Se assim nao for,estarta sendo reprts

tinado 0 malfadado "argumento de autorldade", Insenndo-se de
volta no meio social 0 arbitrio e a prepotencla. A legitimidade
das leis tambem decorre de sua fundamentacao. Niio uma fun
dementacao direta e expressa, que ta mbem pode atecenter, e que
se constituiria em mero procedimento descrltivo, para 0 cum
pnmento de uma formalidade. Burna fundamentacao de l6gica,
e racionalldade, de tal forma que evidencie que seus preceitos

ICVOll11 e justificam ao resultado proposto.

Os contlitos sao submetidos a processos judicia is, que traduzem
regTUs pelasquais a controversiae delimitada pelo merito da arrao
- da qual 0 julgador nao pode ir alem e nem fora do contextu
alizado ali -, com acervo probat6rio induzido a uma verdade
formal, construida em urndebate em que as partes nao necessa
riamente estejam em condi<;6es ideais de dialogo - que exigem
equivalentes poderes econ6micos e sociais -. que ao final serao
esolvidos por um julgadorposicionado acima dos interesses das
artes. distante do drama social vivido e nem sempre apto no
omento da decisao.

udam-se as leis do processo, as regras para os recursos, as for
ulasdos procedimentos, mas as a<;6es se multiplicam. Criam-se
aiscargos, mais unidades jurisdicionais, mais meios de pressao
de opressao, mas as pendencias continuam aumentando e as

esultadossao cada vez menos satisfat6rios.

I Jornada de Direito Ambiental

urbano, caracterizado pelo movimento migrat6rio

crescente e continuo no decorrer de decadas no

sentido de grandes centros urbanos localizados

mais pr6ximos dos meios de producao, de distri

buicao de bens e de oportunidades culturais. De

corre que, dividindo 0 mesmo espa~o e as mesmas
estruturas de interesses, situam-se pessoas de ori

gens e de concepcoes diversas, ou seja, com habitos

e culturas diferentes, com formacao intelectual em

niveis desiguais, com capacidades economico-fi

nanceiras destoantes. Enfim, as migracoes acabam

resultando na convivencia da diversidade cultural,

que exige para 0 born relaeionamento 0 respeito

mutuo e a compreensao das diferencas e das mul

tiplas opcces de estilo de vida.

A visao de cada urn sobre a ecologia, bern assim

sobre a sua relacao com 0 sistema econornico, varia
de acordo com 0 acesso aos meios de trabalho e

de producao, exatamente conforme a diversidade

de origens e de concepcoes de cada ser humano.

E destas diferentes manifestacoes - ou vazios 

e que surgem os conflitos ambientais modemos,

diante dos quais pontuam Michele Sato e Luiz

Augusto Passos (Loureiro, 2002) que:

[...] Sepor urn lado, a postura do desprezo pe

lasconquistas cientificas e tecnologicas embasa

o biocentrismo, com a renuncia da civilizacao

(Gaia,Earth First!), par outro, assistimosaque

lesque defendem a producao a qualquer preco

e 0 desenvolvimento material como objetivo

social ("salve-se quem puder", "aqui e agora").

Sema pretensao de umafalsa neutralidade, ne

cessitarnos, assim, construir uma etica capaz de

enfrentar essa perplexidade, que reconhec;a 0

valor da natureza per se, nao em oposicao aos

demais valores de que e portadora, mas em
conciliacao com eles (Sato, 1997).

A dica passa a ser 0 conceito, 0 limite, a dire

triz, 0 conteudo ao qual a interpreta~ao do homem
deve conduzir as conclusaes sobre si e sobre 0 que

o eircunda. As diferentes manifesta~aes, traduzi

das nos mais diversos discursos culturais, devem

conduzir para uma etica que proporcione a esta

bilidade, a harmonia e a unidade' do sistema. Dai

6"Nao se pode separar natureza e hist6ria. No plano da fisica,
Capra (1991) explica que a Teoria Quantica revela uma unidade



das leis, a aferilfaOda razoabilidade, 0 controle da discrilfao, en

tre tantos outros instrumentos que 0 direito reconhece. Quer

se crer, com isso, que todo aquele que a define como a propria

justilfa se equivoca, pois e1ae 0 meio para se chegar ajustilfa.

Talvez a maior prova disso seja 0 fato de que a eqiiidade nunca

foi indagada como fonte do direito, assim como as costumes, a

doutrina, as prindpios ja 0 foram" (Lopes, 2007).

Contudo, a insercao do interprete no drama so
cial nao pode ocorrer somente no plano filosofico,
na analise distante da realidade em que envolvidos
os sujeitos em conflito, exigindo-se, pois, a pre
senca real e 0 envolvimento metafisico daquele.
A presenca fisica do juiz e uma exigencia 16gica
decorrente da necessidade de seu envolvimento
no drama social vivido pelas partes, pressuposto
que adveio para a positivacao juridica em diversos
normativos esparsos, de que sao exemplos os arts.
132,342,410, 446-II do C6digo de Processo Civil,
o art. 399-§ 2° do C6digo de Processo Penal, 0 art.
35-V da Lei Complementar n. 35/79 e 0 art. 93-VI
da Constituicao Federal de 1988,com a redacao da
Emenda n. 45/04. Isso porque a peticao, fisica ou
eletronica, e demasiadamente amorfa e incapaz de
traduzir os sentimentos, as necessidades e 0 amago
dos conflitos sociais. Compete ao interprete dar
vida aos autos de urn processo sem faces, estabe
lecer-lhe os contornos e proporcionar a motivacao
para que a harmonia seja restabelecida.

Por isso mesrno, ainda que na esfera dos confli
tos criminais, em que a deterioracao da conviven
cia humana chega ao seu limite, cabe ao interprete,
como juiz do drama, pesquisar os meios de vida, as
aflicoes a que as partes sao submetidas, a adequa
cao social das exigencias legais para determinado
povoado, as ambicoes e as contingencias locais,
bern assim a proporcao e a razoabilidade das so
lucoes possiveis. 0 processo penal nao pode servir
de instrumento de opressao, de aniquilamento de
diversidades culturais, para manutencao de privi
Iegios de uma camada qualificada do meio social
ou do pr6prio poder publico, bern como, na sua
essencia, para vingar 0 ofendido.

Qualquer que seja 0 ramo do direito a reger
o drama social vivido pelas partes, na seara civel
ou penal, e ate mesmo envolvendo direitos me
taindividuais, coletivos ou phirimos, dos quais
sao exemplos os conflitos de natureza ecol6gica,
a interpretal'ao a ser dada pelo interprete, pelo

que denomina princlpios juridicos positivados. Esses ulttmos

nao teriam 0 condao de serern ponderados como verdadeiros ou

falsos, mas teo-somente como aplicdveis ou nao aplicaveis segun

do sua vlgencia. Os prindpios gerais do direitc seriam aqueles

que se constituem de proposicoes descritivas, feitas pelos juris

tas, que referem 0 contendo e as grandes tendencies do direito

positivo. Sao princfpios nao positivados, de Inspiracdo doutrinal,

que podem ser formulados ou reformulados pela jurtsprudencla.

Celso Antonio Bandeira de Melo (1999:630) pondera que a vic

lacao de um prindpio emuito mais grave do que a violacao da

lei au de uma norma qualquer, eis que 0 mesmo representa nao
so urn mandamento especifico, mas todo 0 sistema de coman

dos. Seria a mats grave forma de inconstitucionalidade, "porque

representa tnsurgencla contra todo 0 sistema, subversao de seus

valores fundamentals, contumella irremissivel a seu arcabouco

l6gico e corrosao de sua estrutura mestra". Carmem Lucia (Lo

pes, 2007) adverte que "0 administrador publico subrnete-se nao

apenas alei, mas ao Direito, e este pode ser Instrumentaltzado

por outros meios que nao a lei formal".

"Freudmenciona tres dessas revolucoes: a Copernicana, que re

moveu a teorla geocentrtca e deslocou nosso planeta acondtcao

de urnpequeno e perlferlco pedaco de rocha, numa inconcebivel

yastidao onde giraria em torno do sol, e nao 0 contrario. A se

gunda revolucao ea resposta direta ao antropocentrtsmo, que,

[rcrucamente, pertence aera da Modernldade - ela e Darwinia~

ae reduziu 0 ser humane a um primata, relegando a descenden-

ia humana ao mundo animal. Freud explica, "modestamente",

ue a terceira revolulfao e a sua, pela descoberta do inconsciente e

lustralfao da nao~racionalidade humana. Da mesma forma, por

era homem perdido 0 controle de tudo, pois h<i pontos obscuros

nossa mente que ainda nos desafiam ao conhecimento inte

ral Como seres humanos" (Loureiro, 2002).

"A equidade, entao, e urn mecanismo. Urn modo de agir, de fun

damentar, de aplicar a direito. Ela nao e substancia em si, pois

nada em si contem. Euma tecnica, assim como a interpretalfao

sejam a solucao e os paradigmas para as questoes
ambientais e os implicitos conflitos culturais que
Ihe sao adjacentes. Vale aqui lembrar urn ironico
comentario de Sigmund Freud, no sentido de que
"todas as grandes revolucoes cientificas tern algo
em comurn: a derrubada do pedestal da arrogancia
humana, com 0 conseqiiente abandono de certas
convicl'oes sobre a posicao central e dominadora
do homem no universo" (Loureiro, 2002)'.

Procura-se ampliar a possibilidade de discurso
daspartes e a evidencia da verdade real em contra
ponto it verdade formal, de tal sorte que as regras
que antes restringiam a particlpacao do interprete
no drama social sob sua analise foram derrogadas
para que ele, 0 julgador, busque 0 sentido do con
flito, a realidade e a diversidade cultural dos sujei
tos, as probabilidades de solucao construidas em
conciliacao, bern como a aplicacao da etica como
aspiracao de urn bern comum10.

8Germana de Moraes (2004:25) observa uma tendencia acristali~

zalfao dos prindpios em normas escritas, sobretudo mediante a

constitucionalizalfao de prindpios enunciados, primitivamente,

pela jurisprudencia ou pela doutrina. Eros Grau (1998:77) acolhe

doutrina que distingue os prindpios gerais do direito daqueles

o segundo pressuposto exige a insercao do
interprete no drama social do conflito em jogo,
de modo que a solucao proposta nao decorra da
mera aplicacao de urn preconceito estabelecido
legalmente, nem tampouco seja fruto das aspira
coes do eu e sim da conciliacao das diversidades do
nos. A herrneneutica nesse contexto deriva de uma
probabilidade, de uma verdade em construcao e
inacabada, assim como, essencialmente, de uma
proposta que seja eticamente admissivel para reger
o todo e suas partes, ou seja, 0 eu, 0 outro, enfim, 0

nos. Nesse raciocinio, Michele Sato e Luiz Passos
(Loureiro, 2002) prescrevem:

A teoria quantica aboliu a nocao de objetos
fundamentalmente separados, introduziu 0

conceito de participante em substituicao ao de

observador, e pode vir a considerar necessario

incluir a consciencia humana em sua descri

c;ao do mundo. Ela foi levada aver 0 universe

como uma teia interligada de relacoes fisicas

e mentais cujas partes so podem ser definidas

atraves de suas vinculacoes com 0 todo (Capra.

1991:112).

E necessario salientar que 0 paradigma con

temporaneo das ciencias naturais, em especial

da Fisica Quantica, tern compreendido a im

possibilidade de 0 pesquisadormanter-sefora
dojogodesuaobservacao e,nesse sentido, toda
interpretacao eurn trabalho herrneneutico.

Nota-se claramente uma substituicao do de

terminismoe da previsibilidade pela probabi
lidade; do questionamento da verdade absoluta
e reproduzivel pelo conhecimento proximo a
verdade e respeitador da diversidade; e, natu

ralmente, a substituicaodo estudo das partes
pelo estudodo todo edesuaspartes. Naoexiste
mais a ciencia externalistado sujeito que obser
va 0 objeto,mas urn mergulhodos sujeitos na
relacao com outros sujeitos (Bohr,1995).

Nao se concebe mais que a lei' e as diversas
f6rmulas que regem 0 processo e os procedimentos

basica no universo e demonstra que nao podemos decompor 0

mundo em unidades menaces dotadas de existencia independen

teoNa realidarle, as partes surgem diante de nos como uma com
plicarla teia de rela<;6es entre as diversas partes do todo. Essas

rela<;oessempre incluem 0 observarlor, de maneira essencial. A

parti<;5.o cartesiana entre 0 eu e 0 mundo,entre 0 observarlor e 0

observarlo nao pode secefetuada quando lidamos com a materia
atomica" (Loureiro, 2002).

70 Direito, in Estudos de Direito e Economia Politica, pp.75/94,
referencia nesses limites in Maria Helena Diniz (1995:248).

surgem dois pressupostos: (i) a nocao de etica e
(ii) 0 posicionamento do julgador, do interprete,
na solucao dos conflitos.

A nocao de etica compreende os ideais de justi
ca, a moral e as condicoes de vida social traduzidas
nos costumes e nas tradicoes. Emuito mais rica
e abrangente do que se propoe nos manuais tra
dicionais da literatura especializada, chegando ao
ponto de se concluir que e uma nocao inacabada,
em constante construcao, em programatica pro
gressao de dilatacao de seu conteudo, Euma nocao
que nao pode se resumir numa frase ou numa ex
pressao, pois certamente implicaria na inevitavel
conseqiiencia de deixar de fora valores, sonhos, a
cultura em progresso, as praticas sociais inseridas
no que se chama de bons costumes. Implicaria em
deixar de fora da nocao 0 que se considera como
a lei universal ou natural maxima, que se traduz
na dignidade da pessoa humana. A nocao de eti
ca se aproxima e se confunde com a consciencia
juridica, com a nocao de urn principio de direito
como integridade.

CI6vis Bevilaqua', apoiado em concepcoes de
Hermann Post, acredita que 0 direito nao e s6 urn
fenomeno social, mas tambem psiquico, porquan
to 0 homem detem uma consciencia juridica, que e
a ideia do justo, que 0 projeta para conformar seus
atos com a lei e que tende a alargar 0 direito vigen
teo Ela se forma progressivamente com 0 desenvol
vimento do individuo ou de seu grupo social, de
tal forma que se constitui a expressao mais pura
do direito. Clovis vI' nessa consciencia juridica a
expressao da justica, considerando-a urn elemento
do espirito humano, respeitando 0 direito natu
ral. Por isso mesmo, a etica e de certa forma urn
principio que entrelaca 0 direito aos fenornenos
sociais, compreendendo uma consciencia atraves
da qual se projeta 0 justo para conformar os atos
humanos.



andamento da instrucao processual; quando ca

sos mais complexos e que demandam uma analise

mais detida acabam por ser esquecidos nos escani

nhos cartorarios: quando situacoes locais sao mal
interpretadas justamente pela falta de compreen

sao das necessidades e das contingencias regiona

lizadas; enfim, quando os autos dos processos se

tornam meros numeros, sem rostos e sem faces,
a preencherem as tristes estatisticas de casos mal

resolvidos e de dramas sociais relegados a injusta
condicao de menor importancia,

Como se viu, os problemas decorrentes da fal

ta de planejamento e da inexistencia de gestoes
de incentivo podem ser alinhados nas seguintes

categorias: (i) inadequadas instalacoes fisicas dos

predios: (Ii) baixa qualidade ou inexistencia de

acesso a services publicos relevantes; (iii) falta de

estruturacao compativel ern orgaos da administra

~ao federal que fazem parte do teatro de operacoes
da [ustica Federal; (iv) falta de incentivos aos tra

balhadores ern locais de dificil provimento ou ern

condicoes especiais, favorecendo as situacoes de

migracoes pendulares.

Dentro desse contexto, existem instrumentos

juridicos e de gestae passiveis de amenizacao da

situacao verificada, sendo que a reflexao sobre eles

nao vern sendo estabelecida como prioridade, nem

tampouco tratada corn 0 nivel de seriedade e de

comprometimento que merece. 0 debate a esse

respeito parece ensejar urn drama social dentro

do proprio [udiciario, politizando-se questoes de

infra-estrutura e de procedibilidade do funciona

mento dos orgaos judicantes.
Conhecem-se, por exemplo, as viabilidades da

ocupacao compartilhada de predios publicos, es

pecialmente quando as atividades sejam afins; do

uso de tecnologias compativeis entre os diversos

setores, proporcionando a adocao dos mesmos sis

temas de dados de informatica e de acesso a inter

net; da descentralizacao e do compartilhamento de

services financeiros, de saude e de seguranca, e dos

incentivos de auxilio-rnoradia" e de gratificacao

pelo trabalho ern local de dificil provimento".

16 Vide art. 65-11 c/c § 3° da Lei Complementar n. 35/79 e 0 art.
51-IV cle arts. 60-A e seguintes da Lei8.112/90.

17 Videart. 65-X da LeiComplementarn. 35/79 e 0 art. 61-VIIl da
Lei8.112/90.

o paregrafo unico do art. 2° do Decreto n. 7.492/11 considera
em extrema pobreza aquela populacao cuja renda familiar per
capitamensal seja de ate RS70,00(setenta reais).

Daniel Joseph Hogan (1996) reallzou interessante estudo inti
tulado "Populacao, pobreza e polulcao em Cubatao, Sao Paulo",
atraves do qual concluiu pela grande responsabtlidade da mi
grecao pendular na Cidadede Cuba tao paraos complexos e ne
fastos problemasambientais ali verificados e que tomararn con
ta da midia nas decades de 1980-90. Snlientou: "Ascondicoes
insalubres da vida, a faltade amentdades urbanas, e a poluicao
ambiental relacionadascom estes fatores,atrairamuma camada
de migrantesgeralmente mais pobre e despreparada. Estabele
.ceu-se um drculo vicioso tal que a poluic;ao desencorajou os
migrantes mais preparados(e competitivos), com 0 potencial de
reverter a situa<;ao de degrada<;ao ambiental. A poluic;ao piorou,
deixandoCubataocadavez menos atraente" (p. 111).

idades de saude, estabelecimentos comerciais de

ns de primeira necessidade, transporte publico

acessibilidade razoavel, bern como retaguarda

ie garanta a seguran~a publica. Compreendem
como extremamente deficientes as localidades

he nao contemplem qualquer um dos requisitos

encionados, eis que 0 servidor publico, 0 juiz e a

spectiva estrutura familiar tambem envolvida no

nma social merecem condicoes minirnas de aces

aos services publicos, tal como hoje se pretende

tender, pelo Decreto n. 7.492111, aqueles que se

contrem no mais baixo nivel de miserabilidade

umana'",

Como decorrencia da baixa urbanidade local,

je verificada ern muitas cidades que sao ou serao

des de novas Varas Federais, agrava-se a situacao

onhecida como migracao pendular. Conceitua-se

ssim 0 movimento de pessoas que se deslocam

ara urn determinado local, no caso a cidade que

edia a nova unidade forense, mas ali nao per

anecem, eis que regressam ao final do dia para

utras localidades onde de fato se estabelecem.

dmite-se tambem como migracao pendular 0

ovimento caracterizado pela baixa estabilidade

o local, que ocorre quando as pessoas ali perma

ecem por menos de urn ano e logo procuram ser

movidas para outras cidades". Esse fen6meno

m sido verificado corn muita enfase na l' Regiao

acaba por interferir, como antes se mencionou,

o posicionamento dos juizes e dos seus auxiliares
as localidades ern que se pretende a capilarizacao

unidade [udiciaria.

o efeito drastico esentido pelas partes quando
diencias deixam de ser realizadas, tolhendo 0

13 Na Secao [udiciaria de Roraima, cuja sede localiza-se na Cidade
de BoaVista, ate 0 ano de 2010 nee havia especc suficiente para
a ocupa<;ao de todos os cargosde juizes federaissubstitutos. Em
diversas outras localidades, os predios do foro sao alugados e
nao oferecem condi<;oes de acessibilidade a deficientes, idosos
e a portadores de necessidades especiais. Localidades como La
ranjaldo Jari e Oiapoque tiveram a instala<;ao de Varasadiada
por faltaabsolutade condi<;oes fisicas.

unidade judiciaria, tais como edificio, equipa
rnentos, mobiliario e acessibilidade aos sistemas

informatizados e de internet. Veja que algumas

das novas Varas foram previstas para locais onde ja

existia uma estrutura da [ustica Federal, que, toda

via) na maioria das hipoteses, nao comporta uma
nova unidade!'. A implantacao veio ern periodo de

recessao economical que motivou cortes no or~a

mento financeiro da Uniao, e por isso dificultou

sobremaneira a bern intencionada interiorizacao.

Corn efeito, 0 problema da desestruturacao fisica

das unidades do interior ja acomete, desde muito
tempo, os services de grande parte das Varas Fe

derais na l' Regiao.

Outro importante reflexo da falta de planeja

mento decorre da falta de comprometimento corn

a lnteriorizacao por parte dos demais orgaos da

administracao federal. Procuradorias juridicas,

delegacias de policia, do trabalho, da receita fe

deral e ate mesmo procuradorias do Ministerio

Publico nao acompanharam 0 mesmo movimento.

Urn ate processual simples, como a citacao ou a

intimacao para 0 desenvolvimento do processo,

torna-se urn tormento no cotidiano forense. Como

os orgaos de representacao juridica e as delega

cias ern geral encontram-se ern cidades distantes

ou concentrados na capital do estado-membro, a

comunicacao processual, a carga e a descarga de

autos processuais, bern como a presen~a nas audi

encias de conciliacao e de instrucao passaram a ser

pontos de atritos e de obstaculos intermediarios a

solucao dos conflitos.

Registre-se outro fator muito relevante, que e
a medida de urbanidade verificada previamente

na cidade beneficiada corn a instalacao de uma

nova Vara. Epreciso que ali existam residencias

corn urn padrao mlnimo de sustentabilidade para

serem locadas ou adquiridas pela comunidade

juridica que sera removida para 0 local. Nao se

olvida a necessidade de escolas, postos bancarios,

juiz, nao pode decorrer da mera abstracao da lei,
nem tampouco distanciar-se da realidade local,

dos efeitos e reflexos para a comunidade como

urn todo e para as suas partes regionalizadas. 0

conhecimento da realidade concreta e a razoabili

dade das solucoes possiveis, so aferiveis mediante a

presenca fisica do juiz perante 0 drama das partes

e mediante 0 dialogo corn elas, sao os vetores pri

mordiais para a contencao da histeria da midia, da

tentativa de sufocamento das minorias, bern assim

da proliferacao de preconceitos e de perseguicoes
as diversidades multiplas.

[ustarnente nesse ponto surgem alguns per

calces na atual forma de interiorizacao da Iustica

Federal na l' Regiao!' e 0 consequente prejuizo ao

posicionamento dos juizes nas localidades ern que

se pretende a capilarizacao da unidade judiciaria.

Como antes se fundamentou, essa interiorizacao

e urn bern altamente positivo para a sociedade e

para a melhor solucao dos conflitos". Contudo,

demanda planejamento adequado, estruturacao

das localidades, valorizacao e estimulo ao trabalho

no local, alern de comprometimento dos diversos

setores publicos envolvidos na empreitada.

Sem embasamento cientifico, sem previo pla

nejamento estrategico democratico e sem nenhu

rna reflexao a respeito da natureza, do local e da

expressividade dos conflitos sociais atualmente
instaurados no pais, 0 Conselho da [ustica Federal

editou a Resolucao n. 102, de 14/0412010, que 10
calizou as cidades onde deveriam ser instaladas as

novas Varas Federais criadas pela Lei 12.011/09. A

repercussao da desestruturacao talvez nao se faca

tao visivel e tao premente nas regi6es mais urba

nizadas e proximas dos meios de producao, mas

o mesmo nao ocorre na 1a Regiao.

A macica maioria dos locais onde estao pre

vistas instalacoes de Varas nao possui a minima

estruturacao fisica para recebimento da propria

11 A Constituicao Federal de 1988dividiu a IusttcaFederal no pais
em cinco regioes, sendo que a i- Reginaecomposta pelo Distri
to Federale mais treze Estados-membros. Sao eles: Acre, Ama

pa, Amazonas, Bahia, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Minas
Gerais, Para, Piaui, Rondonia, Roraimae Tocantins.

12 0 Decreta n. 7.492/11 instituiu 0 Plano Brasilsem Miseria, dis~
pondo em seus arts. 3° e 4° tratar-sede diretriz e de objetivo do
programa social a garantia dos direitos sociais, de acesso aos
servic;:os publicose a oportunirladesde ocupac;:ao e renda.



Talvez falte ao debate a sensibilidade necessaria

para se reconhecer que a situacao do outro repercu

te de certa forma no eu, seja pelo desprestigio que

a incompreensao e a rna resolucao dos problemas

sociais geram no conceito de toda a [ustica Federal

perante a comunidade, seja pelos obstaculos in

transponiveis que 0 futuro reserva para a ocupacao
de unidades interiorizadas em locais inospitos, re

percutindo na ja disseminada consciencia popular
sobre a rna administracao judiciaria". Ocorre que,

ao se chegar ao final da instalacao das novas Varas

Federais, prevista para 0 ano de 2014, as unidades

em tal situacao precaria dificilmente serao pro

vidas, eis que a impossibilidade de rernocao em

curto prazo acabara por fulminar os interesses na

ja desvalorizada ascensao funcional".

Essa perspectiva negativa nao trara efeitos

somente sobre a administracao [udiciaria e seus
membros, mas repercutira diretamente, como an

tes ja se ressaltou a respeito da migracao pendular

hoje verificada, na liberdade, no patrimonio e na
defesa dos direitos dos cidadaos residentes em tais

locais, justamente nos quais onde mais sao ques
tionados direitos coletivos e plurimos envolvendo

quest6es ecologicas e de alto impacto ambiental.
Por tais razoes, conclui-se que 0 debate sobre

o meio ambiente e sobre as medidas para sua sal

vaguarda passa antes de tudo pela estruturacao de

unidades judiciais, pelo comprometimento dos

demais orgaos da administracao federal e pela va

lorizacao do trabalho prestado em locais precarios

e de dificil provimento. Tal reflexao merece maior

18 A Emenda o. 45/04 acrescentouaoart.93daConstituicao Federal
de 19880 incise XIV,pelo qual procurou-se dar oportunidadea
delegacdo das funcoes administrativas nos orgaos judiciaries.

19 A prornocao de juiz federal substituto para juiz federal preve

o acrescimo remunerat6rio de 5% (cinco por cento) nos subsi
dios do magistrado, 0 que tern se mosrrado lnsuficiente para
compensar 0 dlspendto com aluguel e elevadocusto de vida de
corrente da situacao precdrla de varias localldades. Outro fator
preponderanteea falta de perspecnva para 0 retorno do ma
gistrado e de seus familiares para 0 convivic em sua localidade
de origem. Conforme a antlguldade na carrelra, um juiz titular
promovido leva, em media, seis anos para retornarao local de
onde saiu como juiz federalsubstituto, dependendo, eclaro, de
suanaturalidade e do congestionamento urbanonaorigem.Nas

perspectivas atuais do ana de 2011, urnjuiz substituto que ve
nha a se promoverneste ano dtficilrnente regressera ate 0 final
de sua carreiraparalocalidades como Belo Horizonte, Salvador,
[uiz de Fora,Uberlandla, Brasilia, Goianla, entre outras.

atencao e sensibilidade de toda a sociedade e de

todos os elos responsaveis pela administracao ju

diciaria, porquanto esclarece a premissa etica que
"nenhuma corrente e mais forte do que 0 seu elo

mais fraco "20.
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Juiz federal substituto Bruno Cesar Bandeira Apolinario

Responsabilidade internacional por danos ambientais

I Jornada de DireitoAmbienta

go de controlar as atividades executadas sob sua
jurisdicao (LARSSON, 1999, pag, 160).

Outro caso notorio para 0 desenvolvimento
da teoria da responsabilidade internacional dos
estados teve como atores a Franca e a Espanha. Na
ocasiao, a Franca desenvolvia urn projeto hidrele
trico envolvendo urn rio que fazia fronteira com a
Espanha, tendo 0 tribunal ao qual apresentado 0

litigio decidido que a Franca tinha a obrigacao de
levar em consideracao, na execucao de seu proje
to, os interesses da Espanha. a caso Lac Lanoux,
como ficou conhecido, criou a obrigacao para os
estados de cooperarem para a prevencao de danos
ambientais alem de suas fronteiras.

Todos os principios emergentes dos casos ci
tados foram reunidos na Declaracao de Estocol
mo de 1972, que estabeleceu 0 conceito de boa
vizinhanca entre os paises; 0 principio do uso do
territorio para fins beneflcos, a obrigacao dos esta
dos de prevenir danos extraterritoriais; a obrigacao
de nao causar poluicao alem das fronteiras; a res
ponsabilidade por atos ilicitos; a responsabilidade
de fiscalizar e regulamentar as atividades privadas
desempenhadas no territorio de cada estado na
cional: a obrigacao de responder subsidiariamente
pelas atividades privadas realizadas nos limites de
cada territorio nacional; e a obngacao de cooperar
com a prevencao ambiental atraves da informacao
e da consulta a outros paises.

A Declaracao de Estocolmo de 1972 estatuiu,
ainda, no principio 22 a obrigacao dos estados de
cooperarem para 0 desenvolvimento de uma le
gislacao internacional versando sobre a responsa
bilidade e a compensacao das vitimas pelos danos
ambientais provocados por atividades desempe
nhadas em seus respectivos territories e que tenha
efeitos sobre outros paises.

a documento utiliza 0 termo "liability", que
corresponderia ao nosso conceito de responsa
bilidade objetiva. "Liability" pode ser vista como
urn mecanisme para efetivacao do principio do
poluidor-pagador. 13 urn complemento a legisla
yao ambiental e aos instrumentos internacionais,

assegurando que os responsaveis pelo descumpri
mento das normas postas sejam confrontados com
a obrigacao de pagar pela recuperacao do meio
afetado ou de compensar 0 dano causado.

recursos naturais sem restricoes, de acordo com
o conceito de soberania. Tal orientacao somente
passou a ser revista a partir de 1930, quando 0 tri
bunal internacional, composto por membros dos
EVA, do Canada e da Belgica,condenou 0 Canada
pelos danos ambientais provocados ao Estado de
Washington, nos EUA, em decorrencia da fuma
ca de dioxide sulfurico exalada por uma refinaria
situada em Trail, British Columbia (Canada). En
tendeu a corte arbitral que, segundo os principios
do direito internacional, nenhum estado teria 0

direito de explorar seu territorio ou permitir sua
explora,ao de forma a causar danos considera
veis no territorio de outro estado. a julgamento
figurou como urn marco em tema de responsabi
lidade ambiental internacional e lancou luz sobre
a conceito de poluicao internacional e sobre os
principios que devem reger a materia (LARSSON,
1999, pag. 158).

Poluicao internacional corresponderia a qual
quer dano, intencional ou nao, originado de ativi
dade parcial ou totalmente realizada no territorio
deurn estado, com efeitos sobre a jurisdicao nacio
nal de outro ou sobre areas que nao estejam sob 0

poder soberano de qualquer pais, como os oceanos
(altomar). Decorre do caso emblematico referido
a entendimento de que a todo estado corresponde
a obrtgacao de prevenir danos ambientais a outros
stados soberanos.

As conclusoes emanadas do caso Trail Smelter
foram confirmadas e ampliadas pela Corte lnter
iacional de Iustica (ICn no caso Corfu Channel,
m 1949. A corte reputou a Albania responsavel
elosdanos sofridos por uma embarcacao inglesa
ue transitava em urn canal existente ao longo de
inas albanesas. Nao obstante 0 caso nao envol

esse danos ambientais, os principios ali suscitados
ontribuiram decisivamente para a consolidacao
a responsabilidade internacional dos estados. A
Cj confirmou 0 entendimento quanta a impossi
ilidade de utilizacao do territorio do estado para

s de causacao de danos a outra nacao e a respon-
bilidade estatal pela fiscalizacao das atividades
nduzidas nos limites de seu territorio. Noutros
mos, a corte assentou a responsabilidade dos

tados por danos extraterritoriais causados por
articulares, como uma consequencia do encar-

as numerosos casos de danos ambientais gra
ves que afetaram os territories de paises em todo 0

mundo, alem de areas comuns, nas ultimas deca
das, alertaram a consciencia publica para as serias
consequencias que as atividades humanas podem
gerar sobre 0 meio ambiente.

Tal situacao levanta a questao sobre quem deve
ser responsabilizado pelos danos ambientais, es
pecificamente quem deve pagar pelos custos do
combate a poluicao e pela reparacao do meio atin
gido.

as esforcos comuns dos estados com vistas a
definicao de uma solucao para as questoes legais
ambientais deram origem ao que se chama direito
ambiental internacional. As discussoes em torno
do tema se intensificaram a partir das decadas de
1960e 1970,em decorrencia de acidentes ambien
tais internacionais e da crescente preocupacao com
a escassez das reservas naturais e com 0 aumento
da geracao de riscos ao meio ambiente em todo
omundo.

Coube ao direito ambiental internacional con
ciliar os conceitos de soberania e de preservacao
ambiental global. No inicio do seculo XX predo
minou a Harmon Doctrine, segundo a qual cada
estado nacional tinha 0 direito de explorar seus

Sao essas algumas das questces que este breve
trabalho buscara elucidar, com base nos principios
gerais que regem a materia no plano internacional.
Para tanto, serao analisadas as doutrinas acerca
da responsabilidade dos estados por atos ilicitos e
por atos nao proibidos, alern das regulamentacoes
editadas pela Comissao de Direito lnternacional
da Organizacao das Nacoes Unidas, passando-se,
ao fim, a analise propriamente das questoes con
trovertidas, apresentando-se, em seguida, uma
proposta de solucao.

2 "State responsibility and liability"

Em 2010, 0 mundo assistiu apreensivo aos
esforcos despendidos pelos Estados Unidos para
conter os efeitos do desastre ambiental ocorrido
na plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do
Mexico, quando uma explosao provocou 0 rompi
mento de tubulacoes existentes no solo do oceano,
causando urn vazamento de 148 milhoes de litros
de petroleo, quantidade correspondente a urn terce
do consumo diario do Brasil. As manchas de oleo
alcancaram 75.000 quilornetros quadrados, area
equivalente a duas vezes a area do Estado do Rio
de Janeiro, causando a morte em larga escala de
peixes e aves de uma regiao com intensa atividade
nos ramos da pesca e do turismo, e que banha cin
co estados americanos alem da costa do Mexico.

Eventos como 0 que entao se presenciou nao
sao incomuns e se prestama reacender a discussao
acerca da responsabilizacao por danos ambientais
no plano internacional. A questao da responsabili
dade ambiental ja e bern conhecida no ambito do
direito interne brasileiro, estando sedimentada sua
admissibilidade, inclusive, no texto da lei maior do
pais, a Constituicao Federal de 1988. No entanto,
tema ainda pouco explorado nos manuais de di
reito ambiental em circulacao no nosso meio diz
respeito exatamente a possibilidade de responsa
bilizacao por danos ambientais no cenario inter
nacional. Tomando 0 evento ocorrido no Golfo do
Mexico como pano de fundo, seria pertinente per
quirir acerca da viabilidade de se buscar junto as
cortes internacionais de justica a imposicao aos Es
tados Unidos de alguma penalidade ou do encargo
de reparacao dos danos ambientais ali verificados,
ja que foram os outorgantes da autorizacao para
que as empresas British Petroleum, Transocean e
Halliburton explorassem a plataforma Deepwater
Horizon. Poderia 0 Mexico, pais diretamente atin
gido pelo evento, bus car uma reparacao do pais
vizinho? Que especie de reparacao seria cabivel?

1 lntroducao



De acordo com 0 documento da Comissao de
Direito Internacional, a pratica de ato internacio
nal reputado ilicito acarretara as seguintes conse
quencias legais: a) obrigacdes de cessar a pratica
do ato, caso tenha efeito continuado, e de oferecer
garantias de nao repeticao da infracao (artigo 30);
e b) obrigacao de reparar integralmente os danos
materiais e morais causados (artigo 31).

Disp6e 0 artigo 32 que a responsabilidade do
estado independera de 0 ate estar em consonancia
com a leglslacao interna, desde que seja conside
rado ilicito no ambito internacional.

As formas de reparacao sao as seguintes: a)
restituicao, atraves da qual se busca 0 restabeleci
mento do anterior estado das coisas (artigo 35); b)
cornpensacao, cabivel na hipotese de nao ser pos
sfvel a volta ao statusquo, quando devera 0 estado
responsavel indenizar os danos causados, inclusive
aqueles decorrentes dos lueros cessantes (artigo
36); c) satisfacao, na hipotese de ser impossivel a
restituicao e a compensacao, devendo consistir no
reconhecimento do descumprimento da obrigacao
internacional e na expressao de arrependimento,
acompanhados de um pedido formal de desculpas
(artigo 37).

Detern legitimidade para invocar a responsa
bilidade de outrem pelo descumprimento de uma
obrigacao internacional 0 Estado lesado direta
mente, considerado individuaImente ou como par
te de um grupo de estados. Tambern se reconhece
a legitimidade a qualquer estado, ainda que nao
tenha tido seus interesses diretamente atingidos,
desde que a infracao atente contra a comunidade
internacionaI como um todo e desde que a pratica,
caso nao combatida, seja capaz de alterar 0 enten
dimento dos estados acerca da forma como deva
ser interpretada a obrigacao dai em diante (artigo
42). Noutros terrnos, a ultima hipotese reve!a a
preocupacao com a possibilidade de que 0 ate ve
nha a ser reputado valido a partir daquele evento
especifico, autorizando qualquer estado a buscar
impedir a adocao de uma postura complacente da
comunidade internacional.

Devera 0 estado que invocar a responsabilida
de de outrem dar noticia de seu reclamo ao pais
ao qual se imputa a infracao, A notificacao deve
conter a descricao do fato imputado e a forma de

Responsabilidade dos Estados por atos
ilfcitos segundoa ONU

ERNATIONAL LAW COMISSION. Responsibility of Sta
for Internationally wrongjut Acts. Disponivel em: <http://
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/9_6_2001.pdf> Acesso em: 27 jan. 2011.

Em 2001, a Comissao de Direito Internacional
bmeteu it Assembleia Geral das Nacoes Unidas

egulamenta~aoda materia atinente it responsabi
dade dos Estados por atos ilicitos internacionais,
Om recomendacao para a claboracao de conven-
o acerca do tema1.

o trabalho foi encampado pe!a ONU, tendo
do, per sua vez, recornendada sua observancia
or todos os paises que compoem a entidade,

A regulamentacao emanada da Comissao de
ireito Internacional (ILC) comp6e-se de 59
tigos que disciplinam de forma abrangente a
sponsabilidade por atos ilicitos no plano inter
cionaI.
No capitulo I, 0 regulamento estabeleceos prin

lpios gerais a serem observados, dentre os quais
de que todo ate ilicito internacional implicara a
ponsabilidade do estado. Ademais, assenta que
nstitui ato ilicito internacional aquele atribuivel
m estado segundo uma norma internacional.
Fica afastada a ilicitude do ato: a) caso haja
sentimento do estado atingido (artigo 20); b)

e consista em medida de legitima defesa prati
da por um estado em detrimento de outro em
nformidade com a Carta das Nacoes Unidas
rtigo 21); c) que decorra, exclusivamente, de
r~a maior ou caso fortuito, desde que 0 estado
o tenha assumido 0 risco do evento (artigo 23):
em caso de estado de necessidade, desde que a
acao de perigo nao tenha sido provocada pelo

ado-autor, desde que 0 ato praticado nao erie
uacao de perigo igual ou maior it que se preten

combater, desde que se revele 0 unico meio
a saIvaguarda de um interesse essencial con

um perigo grave e iminente, e desde que nao
judique urn interesse iguaImente essencial do
do ou dos estados em favor dos quais a obriga
existe OU da comunidade internacional como
todo (artigos 24 e 25).

quaI decorrem ainda: 0 dever de prevenir, reduzir
e controlar a poluicao e os danos ambientais; e 0

dever de cooperar na mitigacao dos riscos ambien
tais e emergencies, atraves da notificacao, consulta,
negociacao e, nos casos apropriados, atraves do
Estudo de Impacto Ambiental.

De acordo com 0 Principio 2 da Declaracao Rio
1992,os Estados tern a responsabilidade de assegu
rar que atividades realizadas dentro das respectivas
jurisdicoes ou sob seus controles nao causem danos
ao ambiente de outros pafses ou de areas que extra
polem os limites da jurisdicao nacional.

Poucos sao os acordos internacionais que pre
veem a responsabilidade dos Estados por danos
ambientais. Eo 0 caso da convencao de Montego
Bay de 1982, que, no artigo 235, preve a respon
sabilidade dos estados pela protecao e preserva
cao do ambiente marinho, e a convencao sobre
responsabilidade por danos causados por objetos
espaciais, de 1972.

A responsabilidade internacional dos estados
por atos ilicitos pressupoe, assim, 0 descumpri
mento de uma obrigacao internacional, tenha ela
origem no direito costumeiro, ou em um trata
do. Sao exemplos de deveres dos estados, como
ja mencionado, a obrigacao de utilizar 0 proprio
territorio de forma a nao causar danos a outrem,
a obrigacao de considerar os interesses de outros
estados segundo 0 padrao de diligencia exigivel
e a obrigacao de ado tar medidas preventivas de
poluicao,

Em paraIelo it responsabilidade por atos ilicitos
(state responsibility for wrongful acts), sao tambem
os estados responsaveis pelos danos decorrentes de
atividades que, embora licitas, gerem um risco ao
meio ambiente acima do toleravel.Eo 0 que a doutri
na tem denominado state liability for lawful acts.

A Comissao de Direito Internacional da ONU
encarregou-se de estabelecer os principios que
devem pautar os diferentes regimes de responsa
bilizacao internacional dos estados. Embora os es
tudos realizados ainda nao tenham desencadeado
a elaboracao de convencoes internacionais sobre
o tema, as conclusoes tern sido reconhecidas por
diversas cortes internacionais como fontes mate
riais do direito e merecern um exame destacado
neste trabalho.

Os regimes de responsabilizacao por danos am
bientais tern por objetivo incentivar 0 cwnprimen
to de obrigacoes relativas it preservacao ambiental
e it prevencao de dan os; e penalizar os auto res de
atos ilicitos. 0 regime de responsabilizacao por da
nos ambientais se distingue da doutrina comum da
responsabilidade civil, porquanto tem 0 ambiente
como um bem publico de uso comum merecedor
da mesma protecao outorgada a bens particulares
ou publicos de uso especial contra danos causados
por terceiros. Antes dessa nova doutrina, 0 am
biente era visto como um bem publico devoluto,
que poderia ser danificado sem que ninguern pu
desse ser responsabilizado, precisamente por nao
integrar 0 patrimonio juridico privado.

A comunidade internacional interessam as
agress6es ao meio ambiente que se originem de
atividades realizadas em uma nacao e que venham
a produzir efeitos em outra, ou que venham a atin
gir areas comuns do globo, nao vinculadas dire
tamente a nenhuma nacao, Eo 0 que se chama de
danos ambientais "transfronteiricos",

A responsabilidade estatal e dividida da seguin
te forma: a) responsabilidade por danos decorren
tes do descumprimento de uma obrtgacao inter
nacional, seja por uma atuacao culposa, marcada
pela nao observancia dos padr6es de diligencia,
seja por uma atuacao dolosa (state responsibility for
wrongful acts): b) a responsabilidade por danos de
correntes de atos licitos, mas geradores de um risco
fora do aceitavel (state liability for lawfulacts).

A responsabilidade estatal por atos ilicitos
pressupoe 0 descumprimento de uma obrigacao
internacional, assumida em acordos internacio
nais ou decorrentes do direito costumeiro inter
nacional. Nesses casos, 0 Estado iufrator deve ser
demandado perante a Corte Internacional de Jus
tica OU outro tribunal internacional competente,
sem prejuizo do uso das vias diplomaticas para a
apresentacao de reclamacoes e para a negociacao
de acordos.

Segundo 0 direito costumeiro internacional,
os estados nao podem conduzir ou permitir ati
vidades em seus territorios ou em areas comuns
que afetem negativamente os direitos de outros
estados, inclusive em materia ambiental. Essa obri
gacao se traduz no principio da boa vizinhanca, do
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abrigar assegurar as vitimas os meios judiciais e
administrativos para a reparacao dos danos;
Ainda na hipotese de danos decorrentes de
atos licitos, a responsabilidade do Estado sera
subsidiaria, cabendo ao pais responder pelos
danos causados se nao tiver assegurado as viti
mas os recursos judiciais e administrativos para
a reparacao dos danos, ou se os particulares
executores das atividades de risco nao tiverem
cendic;oes financeiras de reparar toda a exten
sao do dano;
No caso que serviu de pano de fundo a este
artigo, considerando que a exploracao de petro
leo em aguas profundas nao se enquadra como
atividade proibida, 0 Mexico, caso se sentisse
atingido pelos danos decorrentes da explosao
ocorrida na plataforma Deep Horizon, poderia
buscar a responsabilizacao dos Estados Uni
dos perante a Corte Internacional de [ustica,
de forma subsidiaria, com fundamento na re
gulamentacao estabelecida pela ONU em 2004,
caso os Estados Unidos nao disponibilizassem
os recursos judiciais e administrativos para a
reparacao dos danos ou caso as tres pessoas
juridicas responsaveis pela extracao do petroleo
nao dispusessem de recursos suficientes para a
integral indenizacao dos prejuizos;
Ademais da solucao acima apontada, tam
bern seria viavel a demanda contra os Estados
Unidos perante a Corte Internacional de Jus
tica, desta vez em razao de descumprimento

de obrigacao imposta a todos os paises, caso
evidenciado que aquele pais nao cumprira a
obrigacao de fiscalizar e controlar as atividades
desempenhadas nos limites de seu territorio,
hipotese em que a responsabilizacao nao seria
mais subsldiaria, podendo ser acionado como
responsavel principal.
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b) 0 Estado de origem, juntamente com 0 executor
da atividade causadora dos danos, devera assegurar
que medidas apropriadas estao sendo adotadas em
resposta ao ocorrido; c) 0 Estado de origem deve
tambem buscar a cooperacao de todos os Estados
afetados OU que possam vir a se-lo com vistas a
mitigar e, se possivel, eliminar os danos, devendo
estes Estados prestar a assistencia requerida; d) os
Estados envolvidos devem buscar, se se fizer neces
sario, a assistencia de organizacoes internacionais
e de outros Estados, ainda que nao atingidos pelo

evento.
Finalmente, os Estados devem oferecer as vi

timas instrumentos adequados nas vias judicial
e administrativa para a reparacao dos danos su

portados.

5 Conclusao

Os textos produzidos pela Comissao de Direito
Internacional da ONU constituem balizamentos
que devem ser tomados em consideracao no que se
refere ao tema da responsabilidade internacional
por danos ambientais. 0 estudo dos principios de
dinados pela entidade conduzem-nos as seguintes

conclusoes:
a) Os Estados soberanos poderao responder no

ambito internacional pelos danos ambientais
aos quais vierem a dar causa;

b) A responsabilidade dos Estados pcdera se con
figurar tanto em razao de atos ilicitos, quanto
em decorrencia de atos licitos,

c) A responsabilidade pela pratica de atos ilicitos
pressupoe 0 descumprimento de obrigacoes
previamente assumidas no cenario internacio

nal, advindas de tratados ou de normas costu

meiras;

d) A responsabilidade por danos decorrentes de
atos licitos pressupoe 0 desempenho de ativi
dades que, embora permitidas, acarretem risco
de danos significativos ao meio ambiente;

e) Na hipotese de danos decorrentes de atos H
citos, cabera, em principio, a responsabiliza

cao direta dos responsaveis pela consecucao
do empreendimento, devendo 0 Estado que os

4 Responsabilidade dos Estados por atos
Ikitos
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reparacao pretendida, dentre as tres ja elencadas
(artigo 43).

Em paralelo a responsabilidade por atos ilieitos,
a Comissao de Direito Internacional da ONU, no
ano de 2004, fixou principios a serem observados
quanto a responsabilizacao por danos decorrentes

de atividades de extremo risco'.
Os objetivos do documento sao 0 de garan

tir pronta e adequada cornpensacao as vitimas de
danos internacionais e 0 de preservar e proteger 0

meio ambiente, em especial com vistas a mitigacao
dos danos e a restauracao do meio atingido.

De acordo com 0 texto legal, cada Estado devera
adotar todas as medidas para assegurar pronta e
adequada compensacao as vitimas de danos extra
territoriais causados por atividades de extremo risco
realizadas no respectivo territorio (principio 4).

As medidas devem induir a responsabilizacao
do executor da atividade, independentemente de
dernonstracao de culpa. Devem induir, tambern,
a determinacao ao executor da atividade para que
preste garantias de ressarcimento dos danos even
tualmente advindos de seu empreendimento.

o item 5 do principio 4 versa sobre a responsa
bilidade subsidiaria do Estado. Na eventualidade
de as medidas elencadas nao se revelarem suficien
tes para uma adequada compensacao dos danos, 0

Estado devera responder com recursos financeiros
bastantes para tanto.

Na sequencia, 0 principio 5 estabelece as pro
videncias que cada Estado devera ado tar no caso
de ocorrencia de acidente que envolva atividades
de extremo risco das quais resultem ou possam
resultar danos internacionais: a) devera 0 Estado
de origem notificar prontamente todos os Estados
afetados ou em vias de 0 serem acerca do incidente
e dos possiveis efeitos dos danos extraterritoriais;



x - os crimes de ingresso ou perrnanencia

irregular de estrangeiro, a execucao de carta

rogat6ria, apes 0 "exequatur", e de sentenca

estrangeira, apos a homologacao, as causas re

ferentes anacionalidade, inclusive a respectiva

opcao, e anaturalizacao:
XI - a disputa sobre direitos indigenas.

§ 1° As causas em que a Uniao for autora

serao aforadas na secao judiciaria onde tiver

dornicilio a outra parte.

§ 2° As causas intentadas contra a Uniao po

derao ser aforadas na secao judiciaria em que

for domiciliado 0 autor, naquela onde hou

ver ocorrido 0 ato ou fato que deu origem a
demanda ou onde esteja situada a coisa, ou,

ainda, no Distrito Federal.

§ 3° Serao processadas e julgadas na justica

estadual, no foro do domicilio dos segurados

ou beneficiaries, as causas em que forem parte

instltuicao de previdencia social e segurado,

sempre que a comarca nao seja sede de vara

do juizo federal, e, se verificada essa condicao,

a lei podera permitir que outras causas sejam

tambern processadas e julgadas pela justica

estadual.

§ 4° Na hipotese do paragrafo anterior, 0

recurso cabivel sera sempre para 0 Tribunal

Regional Federal na area de jurisdicao do julz

de primeiro grau.

§ 5° Nas hipoteses de graveviolacao de dlrel

tos humanos, 0 Procurador-Geral da Republica,

com a finalidade de assegurar 0 cumprimento

de obrigacoes decorrentes de tratados interna

cionais de direitos humanos dos quais 0 Brasil

seja parte, podera suscitar, perante 0 Superior

Tribunal de Iustica,em qualquer fasedo inque

rito ou processo, incidente de deslocamento de

cornpetencia para a Iustica Federal. (Incluido

pela Emenda Constituclonal n° 45, de 2004)

Portanto, em vista de sua matriz constitucional,

logo se coneIui que nao e permitido alei ordinaria

ampliar a cornpetencia da Iustica Federal, ou seja, as

hip6teses elencadas no art. 109 da Constituicao da

Republica sao taxativas. A norma infraconstitucio

nal que buscar a ampliacao da cornpetencia da Jus

tica Federal sera flagrantemente inconstitucional.

cornpetencia dvel da Justice Federal

A competencia da Justica Federal de primeiro

u vern estampada na Constituicao da Republica,

seu art. 109:
Art. 109. Aos juizesfederais compete processar

e julgar:

I - as causas em que a Uniao, entidade au

rarquica ou empresa publica federal forem

interessadas na condicao de autoras, res, as

sistentes ou oponentes,exceto as de falencia, as

de acldentes de trabalho e as sujeitas aIustica

Eleitoral e aIustica do Trabalho;

II - as causas entre Estado estrangeiro ou or

ganismo internacional e Municipio ou pessoa

domiciliada ou residente no Pais;

III- as causas fundadas em tratado ou contrato

da Uniao com Estado estrangeiro ou organis

mo internacional;

IV - os crimes politicos e as infracoes penais

praticadas em detrimento de bens, services ou

interesse da Uniao ou de suas entidades au

tarquicas ou empresas publicas, excluidas as

contravencoes e ressalvada a cornpetencia da

Iustica Militar e da Iustica Eleitoral;

V - os crimes previstos em tratado ou conven

~ao internacional, quando, iniciada a execucao

no Pais, 0 resultado tenha ou devesse ter ocor

rido no estrangeiro, ou reciprocamente;

V-A as causas relativas a direitos humanos a

que se refere 0 § 5" deste artigo; (Incluido pela

Emenda Constituclonal n" 45, de 2004.)

VI - os crimes contra a organizacao do traba

lho e, nos casos determinados por lei, contra

o sistema financeiro e a ordem economico

financeira;

VII - os "habeas-corpus",em materia criminal

de sua cornpetencia ou quando 0 constrangi

mento provier de autoridade cujos atos nao es
tejam diretamente sujeitos a outra jurisdicao,

VIII - os mandados de seguranc;a e os "habeas
data" contra ato de autoridade federal, exce

tuados os casos de cornpetencia dos tribunais

federais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou

aeronaves, ressalvada a cornpetencia da [ustica

Militar;

2 A nova Constitulcao, em seu incise XI do art. 109. inovou a or

dem constitucional ao atribuir aIustlca Federal a competencia

para 0 juigamento de causas que versem sabre a dispute sabre

direitos Indigenas.

A Justica Federal no Brasil foi instituida por

meio do Decreto n. 848, de 11/10/1890. 0 modelo

utilizado pelo legislador foi a [ustica Federal norte

americana. Compunham a [ustica Federal, aepoca

de sua criacao, 0 Supremo Tribunal Federal e os

entao chamados [uizes de Seccao,
A Carta de 1937, outorgada pelo presidente Ge

tulio Vargas e inspirada na autoritaria Constitui

<;ao polaca extinguiu a [ustica Federal, mantendo,

porem, 0 Supremo Tribunal Federal.

Em 1965, a [ustica Federal de primeiro grau

e restabelecida por meio do Ato Institucional n.

2. No ano seguinte, e publicada a Lei 5.010 que

estruturou 0 judiciario federal.

Alteracao substancial na [ustica Federal veio

com a Constituicao de 1988. Embora tenha sido

mantida praticamente a mesma competencia pre

vista no regime anterior', houve uma significativa

alteracao estrutural com a criacao dos Tribunais

Regionais Federais.

Por flm, a Emenda Constitucional n. 4512004

acrescentou 0 § 5° ao art. 109 para atribuir a[ustica

Federal tambem a competencia para 0 julgamento

de feitos em que haja grave violacao de direitos

humanos.

3 Urn breve hist6rico da Justice Federal
no Brasil

Juiz federal substituto Bruno Souza Savino

Atualmente, no Brasil, a jurisdicao comum e

dividida entre a [ustica Federal, cuja competencia

e delineada no art. 109 da Constituicao da Repu

blica e a [ustica Estadual que detem a competencia

residual.

A divisao do poder jurisdicional em orgaos

distintos com a finalidade de racionalizacao do

sistema traz, por outro lado, infindaveis contro

versias no que se refere ao juizo competente para

a resolucao da lide.

Se tal assertiva pode ser observada em questoes

de natureza dvel e penal, cujos conceitos e ins

titutos ha muito vern se cristalizando no ambito

doutrinario e prctoriano, a inseguranca juridica

na seara do recern-nascido direito ambiental' e

sensivelmente pior.

Isto porque e inegavel que as incertezas e in

definicoes existentes no plano do direito material

acabam por atingir reflexamente as discussoes

sobre 0 orgao jurisdicional competente para 0

julgamento da lide ambiental.

Assim, 0 intuito deste trabalho e trazer abaila

os julgados que vern moldando a cornpetencia dvel

da justica federal em materia ambiental.

2 Conceitos basicos

Nos dizeres do Eminente Desembargador

Carmine Antonio Savino Eilho, a "jurisdicao e

o poder-dever, funcao, atribuicao, atividade do

Estado, atraves do Judiciario, de dizer 0 direito

de cada urn, em urn caso concreto, exercida pelo

Estado-juiz."

Por sua vez, existem normas que atribuem seg

mentos daquele poder a orgaos distintos, por ra

zoes de boa administracao da justica, Assim, temos

a competencia, que e 0 limite onde determinado

estrato da jurisdicao e exercida.

A competencia dvel da Justice Federal em materia
ambiental- urn estudo da jurisprudencla

I Segundo a doutrtna, foi a I Conferencta Mundial sabre Meio
Ambiente, ocorrida em Estocolmo, na Suecia, no ano de 1972,0

marco inicial do direito ambientaL

1 lntroducao



para a conceituacao do que venha a ser uma lide

ambiental esta contida na pr6pria Constituicao

da Republica, que em seu art. 225 trata do meio

ambiente.

Art. 225. Todos tern direito ao meio arnbiente

ecologicamente equilibrado, bern de uso co

mum do povo e essencial asadia qualidade de

vida, impondo-se ao Poder Publico e acoleti

vidade 0 dever de defende-lo e preserva-lo para

as presentes e futuras geracoes,
§ 10 Para assegurar a efetividade dessedireito,

incumbe ao Poder Publico:

1- preservar e restaurar os processos ecologi

cos essenciais e prover0 manejo eco16gicodas

especies e ecossistemas; (Regulamento)
II - preservar a diversidade e a integridade do

patrim6nio genetico do Pais e fiscalizaras en

tidades dedicadas apesquisa e manipulacao de

material genetico, (Regulamento)

III - definir, em todas as unidades da Federacao,

espacos territoriais e seus componentesa serem

especialmente protegidos, sendo a alteracao e
a supressao permitidassomente atraves de lei,

vedada qualquer utilizacao que comprometa a

integridade dos atributos que justifiquem sua

protecao, (Regulamento)

IV - exigir, na forma da lei, para instalacao de

obra ou atividade potencialmente causadora

de significativa degradacao do meio ambiente,

estudo previo de impacto ambiental, a que se
dara publicidade; (Regulamento)

V - controlara producao, a cornercializacao e

o emprego de tecnicas, metodos e substancias

que comportem risco paraa vida, a qualidade

de vida e 0 meio ambiente; (Regulamento)

VI - promover a educacao ambiental em todos

os niveis de ensino e a consclentizacao publica

paraa preservacao do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na

forma dalei, as praticas quecoloquem em risco

sua funcao ecologies, provoquema extincao de

especies ou submetam os animais a crueldade.

(Regulamento)

§ 20 Aquele que explorar recursos minerais

fica obrigadoa recuperar 0 meio ambiente de

gradado,de acordo cornsoluiTao tecnica exigi

da pelo 6rgiio publico competente, na forma

dalei.

Aos juizes federais compete processar e julgar;

causas em que a Uniao, entidade autarquica ou empresa
a federal forem interessadas na condi~ao de autoras, res,

cntes ou oponentes, exceto as de falencia, as de acidentes de

Iho e as sujeitas aJusti~a Eleitoral e aJusti~a do Trabalho;

lem do que ja foi dito, da leitura do art. 109 da

stitui,ao da Republica, evalido se afirmar que,

termos gerais, a competencia dve! da [ustica

ral edeterminada preponderantemente em ra

da pessoa. Contudo, pode-se falar tambern da

petencia em razao da materia e da funcao,

.3 COMPET~NCIA EM RAZAO DA FUN<;:AO

competencia da Iustica Federal delimitada

criterio funcional se limita ao cumprimento

arta rogat6ria, ap6s a exequatur e aexecucao

entenca estrangeira, ap6s a homologacao.

.2 COMPET~NCIA EM RAZAO DA MAT~RIA

ubstancialmente menor do que a anterior, a

petencia ratione materiae da [ustica Federal

rre nas seguintes situacoes: causas fundadas em

do ou contrato da Uniao com Estado estran

ou organismo internacional, disputa sobre

itos indigenas e causas referentes anacionali

e anaturalizacao.

.1 COMPET~NCIA EM RAZAO DA PESSOA

competencia da [ustica Federal se faz presen

hando em um dos p610s da relacao juridico

cessual se encontrar uma das pessoas descritas

incise I do art. 109 da Constituicao da Repu

~): Uniao, entidades autarquicas e empresas

licas federais.

a CONCEITO DE L1DE AMBIENTAL

primeira questao que se imp6e etentar de

liar 0 objeto do estudo, razao pela qual eine-

e! a busca de um conceito do que seja uma

mbiental, pressuposto logico para 0 estudo

mpetencla da [ustica Federal nesta seara.

eixando de lado as inumeras deflnicoes dou

rias acerca do que e 0 meio ambiente ou os

~itos para 0 direito ambiental, a melhor baliza

competencia dvel da Justica Federal
em materia ambiental

CF e ART. 2° DA LEI 7.347/85 - jUSTIGA

FEDERAL. I. A Acao Civil Publica propos

ta pelo MPF, ainda que relativa a dano am

biental, ede competencia da justica federal

por forca do art. 109, I e § 3° da CF, que se

configura cornpetencia absoluta deterrnina

da em razao da pessoa. Inteligencia dos arts.

109, I e § 3° da CF e art. 2° da Lei 7.347/85.

Precedentes. 2. Recursoespecial nao provido.

(RESP 200702356711, ELIANA CALMON,

STj - SEGUNDA TURMA, 21/0812009.)

Por consequencia, impossivel que a norma

constitucional que estipula a compctencia da Iusti

,a Federal seja posta de lado par regras processuais

relativas aconexao ou continencia, uma vez que
nao ha prorrogacao de cornpetencia absoluta.

CONFLITO DE COMPETENCIA. AC;:OES CI

VIS PUBLICASTRAMITANDO EM DIVER

SOS jUiZOS SENDO UM DELES FEDERAL.

CONExAO. REUNIAo DOS FEITOS. IM

POSSIBILIDADE. INCOMPETENCIA AB

SOLUTA. I - A competenciada lustica Federal,

fixada no artigo109da Constituiciio, eabsoluta,

raziio pelaqualniio seadmite suaprorrogacao,

por conexiio, para abranger causa em queente
federal niio seja partena condiciio deautor, reu,
assistente ou opoente. II - Destarte, a reuniao

dos processos por coriexaos6 tern lugar se

mesmo juizo for competente para julgar am

bas ou a diversidade das causas, 0 que nao se
verifica naespecie, umavez quea Caixa Econo

mica Federal s6 integra0 p610 passive em uma

das acoes - na que tramita perantea 30a Vara

Federal do Rio de janeiro - sendo a [ustica

Federal absolutamente incompetente paraco

nhecer das demais. III - Com relacaoaa,ao que

tramitaperante a 3a Vara Empresarial do Rio

de janeiro, incide 0 enunciado 235 da Sumula

desta Corte, que dispoe: "A conexao nao deter

mina a reuniao dos processos, se urn delesjafoi

julgado". Conflito conhecido, para reconhece

a conexao, apenas, entreas acoes que tramitam

perante a 4a e a s- varas empresariais do RiO
de Janeiro, devendo-se procederareuniao do

processosno juizo que despachouern primeir

lugar. (CC 200501366336, CASTRO FILHO

STj - SEGUNDA SEGAO,29/06/2007.)

Sobre 0 tema, ja se pronunciou 0 E. TRF I"

Regiao:

ADMINISTRATIVO. ENSINO. AGAO OR

DINARIA. INSTITUIGAo ESTADUAL DE

ENSINO SUPERIOR. COMPETENCIA.

jUSTIGA ESTADUAL. I. Na sentenca foram

julgados improcedentes os pedidos formula

dos por Rosimary Almeida de Souza em face

da Universidade do Tocantins - UNITINS,

objetivando: a) correcao dos trabalhos de

senvolvidos dentro do Programa Especial de

Formacao Pedagcgica e afericao das respec

tivas notas: b) correcao nas respectivas atas

de resultados nos campos relativos acarga

de frequencia e grau de materias: c) anula

eraa dos atos administrativos queculminaram

com sua reprovacao nas disciplinas Pratica de

Ensino e Estagio, e Planejamento e Avaliacao,

d) lhe seja conferido diploma de graduacao

em Professor Nivel Superior em Matematica.

2. A competencia da [ustica Federaletaxativa

e tem previsao constitucional. 3. Ajuizada acao
(ordinaria) por aluno em face de instituicao

estadual de ensino superior. a cornpetencia

para 0 processo e julgamento cia causa ecia

Iustica Estadual, por nao estar presente qual

quer das hipoteses do art. 109 da Constituicao.

Precedentes do Superior Tribunal de Iustica.

4. Declaracao, de oficlo, da incornpetencia

absoluta da Iustica Federal, com remessa do

processo para uma das Varas da Iustica Es

tadual de Palmas/TO. 5. Anulacao dos atos

decis6rios proferidos, incluida a sentenca, 6.

Apelacao, interposta pela autora, prejudicada.

(AC 200243000015525, DESEMBARGADOR

FEDERALjOAO BATISTAMOREIRA, TRFI

- QUINTA TURMA, 19/0212010.) (grifei)

Outra consequencia extraida da base constitu

cional da competencia da Justica Federal e a sua

natureza absoluta, ou seja, pode ser declarada de

oficio pe!o juiz, em qualquer tempo ou grau de

jurisdicao.

PROCESSUAL CIVIL - COMPETENCIA

PARA jULGAMENTO DE AGAO CIVIL

PUBLICA PROPOSTA PELO MINISTERIO

PUBLICO FEDERAL - DANO AMBIENTAL

- INTERESSE DA UNIAo - ART. 109, I, DA



Ainda que tacitamente, decidiu 0 Superior
Tribunal de [ustica ser da cornpetencia da [usti
ca Federal questao de interesse nacional, quando
do exame do REsp 8714, que tratava de acao civil
publica proposta pelo Ministerio Publico Federal,
ajuizada na [ustica Federal, cujo pedido era a proi
bicao de importacao de carne supostamente conta
minada por radiacao em razao do acidente nuclear
de Chernobyl, na antiga Uniao Sovietica.

Posteriorrnente, 0 assunto veio novamente a
baila, com a acao em que se debatia a utilizacao das
sementes de soja transgenica, tendo aquela Corte
novamente decidido pela competencia da [ustica
Federal para apreciar a lide ambiental, cuja causa
de pedir era um suposto dano ambiental de efeito
em todo 0 territorio nacional:

CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETEN
CIA. LIBERA<;;Ao DE ORGANISMO GE
NETICAMENTE MODlFICADO NO MEIO
AMBIENTE. SEMENTES DE SOJA TRANS
GENICA. FALTA DE AUTORIZA<;;AO DA
CNTBio. EVENTUAIS EFEITOS AMBIEN
TAlS QUE NAo SE RESTRINGEM AO
AMBITO DE ESTADOS DA FEDERA<;;Ao
INDlVIDUALMENTE CONSIDERADOS.
POSSIBlLIDADE DE CONSEQOENCIAS A
SAUDE PUBLICA. INTERESSE DA UNIAo
NO CONTROLE E REGULAMENTA<;;AO
DO MANEjO DE SEMENTES DE OGM.
COMPETENCIA DA jUSTI<;;A FEDERAL. A
Comissao Tecnica Nacional de Biosseguranca

(CNTBio) - Orgao diretamente ligado it Pre
sidencia da Republica)destinado a assessorar 0

governo na elaboracao e implementacao da Po
litica Nacional de Biosseguranca- ea respon

savel pelaautorizacao do plantio de soja trans
genica em territorio nacional. Cuidando-se de

conduta de liberacao,no meio ambiente, de or

ganismo geneticamente modificado - semen

tes de soja transgenica - em desacordo com as

normas estabelecidas peIoOrgao competente,
caracteriza-se)em tese) 0 crime descrito no art.

13,inc. V,da Leide Biosseguranc;a, que regula
manipulac;.ao de materiais referentes aBiotec

nologia e aEngenharia Genetica. Os eventuais

efeitos ambientais decorrentes da liberac;.ao de

organismos geneticamente modificados nao se

restringem aoambitodos Estados da Federa,ao
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo.Muta~oes do direito ad~

ministrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 20~21.

am da entidade federal para a propositura de uma
C;ao civil publica que envolvia questao ambiental:

Orienta a fixacao da competencia comum 0 cri

terio da predorninancia do interesse e 0 prin

cipio da subsidiariedade, em versao adaptada

segundo a qual, "prlmariamente, as demandas

que puderem ser atendidas pela organizacao
politica local, como 0 Municipio) 0 Condado,

a Comuna etc., serao aquelas que determina

rao suas respectivas competencias politico

administrativas: secundariamente, as que nao

possam ser satisfeitas por meio de decis6es e de

acoes Iocaisdeverao passaraorganizacao poll

tica regional) ou interrnediaria, como 0 Estado,

a Provincia) 0 Cantao, a RegiaoAutonoma etc.;

terciariamente, as que ultrapassem as possi

bilidades regionais, por sua generalidade ou

peculiartdade, serao cometidas as organizacoes

politicas nacionais soberanas, como a Uniao,

nos Estados Federados, 0 EstadoNacionaletc.,
dotadas de todas as cornpetencias necessarias

para atende-las diretarnente, bern como as de

negociar com outras concentracoes de poder,

soberanas ou nao, a satisfacao indireta ou co

ordenada de interesses do Pais"."

Logo, ao se interpretar 0 conteudo do art. 109
a Constituicao da Republica sob 0 prisma do
rincipio da preponderancia de interesses, epos
velse valer de quatro elementos para determinar
e a questao ambiental estara sujeita it ingerencia
os orgaos federais e, por conseqiiencia, ao julga
ento pela [ustica Federal: 0 a!cance territorial do

mpacto ambiental, a titularidade do bem ambien
al lesado, atuacao supletiva da Uniao e questoes

ndadas em tratado ou contrato da Uniao com
stado estrangeiro ou organismo internaciona!.

Assim, sera atribuicao da Uniao e, portanto,
ompetente a Iustica Federal para 0 julgamento

lide ambiental quando:
a) se tratar de assunto de interesse nacional
Considera-se interesse nacional quando ques

ao ambiental subjacente a!canc;ar ou tiver a poten
ialidade de a!canc;ar todo 0 territario do Estado
aciona!.

b) mandados de seguranc;a;
c) acoes anulatorias de debito fiscal e trfbutacao am
bien tal, inclusiverelacionadas com Importacoes, expor~

tacoes e tsencoes:
d) execucoes de sentence provtsorlas ou definitivas;
e) execucoes fiscais;
f) excecao de pre-executivldade ou embargos aexecucao:

g) direitos indigenes:
h) acoes de indenizacao por danos sofridos individual
mente, inclusivese fundamentadas no C6digo Civil;
i) acoes relacionadas com terrenos de marinha, paga~

mento de foroou taxade ocupacao:
j) cartasprecatortas:
k) atos administrativos relacionados com 0 meio am
biente cultural, patrim6nio htstorico e processos de ju
rtsdicao voluntarla:
1)termos circunstanciados e processos crimes ambien~

tais.
Paragrafo unico - Ficarao abrangidaspela competencia
da Vara Federal Ambiental, Agraria e Residual todas
as ac;6es em que, direta ou indiretamente, venha a ser
discutido 0 Direito Ambiental,com ou sem exclusivida
de, incluindo a materiacriminal, excetuadas apenas as
ac;6es penais com den uncia recebidaatea datada publi~

ca~ao desta Resoluc;ao.
(...)

5.2 ATRIBUI<;:AO DOS ENTES FEDERAlS EM QUEST6ES

AMBIENTAIS EA COMPETtNCIA DA JUSTt;A FEDERAL

Constituicao da Republica ao tratar da organi
zacao do Estado, em seu Titulo III, dispoe ser de
competencia comum da Uniao, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios a protecao do
meio ambiente, preservacao das florestas, da fauna
e da flora e 0 combate da poluicao em qualquer
de suas formas. Diz tambem competir concor
rentemente a todos os entes federativos, legislar
sobre florestas, caca, pesca, fauna, conservacao da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
protecao do meio ambiente e controle da poluicao,

Em vista disso, surge uma importante ques
tao a ser dirimida: qual e 0 papel da Uniao e das
entidades federais na tutela do meio ambiente? A
resposta a esta pergunta e 0 ponto nodal para a
definicao da cornpetencia da [ustica Federal em

materia ambienta!.
Esclarecedor e 0 voto do Excelentissimo De

sembargador Joao Batista Moreira, proferido na
apelacao civel n. 199843000005082/TO, que se uti

liza do principio da preponderancia de interesse
para identificar a presenca da legitimatio ad cau-

§ 3° As condutas e atividades consideradas

lesivas ao meio ambiente sujeitarao os infra

tores, pessoas fisicas ou juridicas, a sancoes

penais e administrativas, independentemente

da obrigacao de reparar os danos causados.
§ 4° A Floresta Amazonica brasileira, a Mata

Atlantica, a Serra do Mar, 0 Pantanal Mato
Grossense e a Zona Costeira sao patnmcnio
nacional, e sua utilizacao far-se-a) na forma da

lei) dentro de condicoes que assegurem a pre

servacao do meio ambiente, inclusive quanto

ao usa dos recursos naturais.

§ 5° Sao indisponiveis as terras devolutas ou

arrecadadas pelos Estados, por acoes discrimi

natorias, necessarias aprotecao dos ecossiste

mas naturais.

§ 6° As usinas que operem com reator nucle

ar deverao ter sua localizacao definida em lei
federal, sem 0 que nao poderao ser instaladas.

4 As Cortes Regionais, entretanto, utilizaram-se de um conceito
mals ample de "tide ambiental" na Criacao das VarasAmbien

tais.
Como exemplo, 0 Tribunal Regional Federal da 4a Regiao, por
meio da resolucao n. 39/2005, especializou a 9a Vara Federal de
Curitibaem direitc ambiental, que a partirde entao passou a ter
competencia para0 julgamento das acoes em que, "diretaou in
diretamente, venha a ser discutido 0 Direito Amblental, com ou
sem excluslvtdade, incluindo a materiacriminal".
Tantoneste caso, bem como nas VarasAmbientais instaladasno
ambito do TRF i- Regtao, foi atrfbuida a estes orgaos especiali

zados a competencia para0 julgamentode processos de natureza
civel, criminal, execucoes fiscais e ate mesmo acees anulatorlas

de debito.
Poroportuno, colaciono a Resolucao TRF43

, N° 39, de 5 de abril

de 2005:
Art. 1° Atribuir competencia especializada em Diretto
Ambientala9a Vara Federalda Subsecao Judiciaria de
Curitiba, na Se~ao Judicioiria do Parana, sem prejuizo
da competencia remanescentesobreas demais materias
que nao estejamvinculadas a uma Vara Federal ou aos
JuizadosEspeciaisFederais.
(...)
Art. 3° A areade jurisdic;ao da VaraFederalAmbiental
sera ados limites da Subsec;ao Judiciaria de Curitibae
sua competencia abrangeni todas as a~6es de natureza
ambientale agral'ia, naquelas,exemplificativamente:
a) a~6es civis publicas;

Tendo em conta 0 disposto acima, para fins
deste estudo e de se considerar como lide ambien
tal aquela acao cujo pedido tem por finalidade a
tutela de um ou mais bens descritos no art. 225 da
Constituicao",



cia, a competencia da [ustica Federal para 0 julga

mento do feito quando se tratar de dano ambiental

ocorrido em zona de amortecimento' de unida

de federal de conservacao (CC 200601577464,

Min. ReI. Herman Benjamin, - Primeira Secao,
10/11/2009).

d) supletivamente, quando demonstrada a

omissao da entidade ambiental estadual ou mu

nicipal

a Superior Tribunal de Iustica pela cornpeten

cia da Iustica Federal para 0 julgamento do fei

to, por entender pela legitimidade da atuacao do

lBAMA, em razao da omissao do orgao ambiental

estadual.

PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO

- AMBIENTAL - MULTA - CONFLITO DE

ATRIBUI<;OES COMUNS - OMISsAo DE

ORGAO ESTADUAL - POTENCIALIDADE

DE DANO AMBIENTAL A BEM DA UNIAo

- FISCALIZA<;AO DO IBAMA - POSSIBILI

DADE. I. Havendo omissao do orgao estadu

al na fiscalizacao, mesmo que outorgante da

Iicenca ambiental, po de 0 IBAMA exercer 0

seu poder de policia administrativa, pais nao

ha confundir cornpetencia para licenciar com

competencia parafiscalizar.2. A contrariedade

anorma pode ser anterior au superveniente

aoutorga da Iicenca, portanto a aplicacao da

sancao nao esta necessariamente vinculada a
esfera do ente federal que a outorgou. 3. 0 pac

ta federativo atribuiu competencia aos quatro

entes da federacao para proteger a meio am

biente atraves da fiscalizacao, 4. A competen

cia constitucional para fiscalizar ecomum aos

orgaos do meio ambiente das diversas esferas

da federacao, inclusive 0 art. 76 da Lei Federal

n. 9.605/98 preve a possibilidade de atuacao

concomitante dos integrantes do SISNAMA.

5. Atividade desenvolvida com risco de dano

ambiental a bem da Uniao pode ser fiscalizada

entidades envolvidos, programas recreactonats, de uso publico e
de ecoturismo nas unidades de conservacao, onde estas ativida

des sejam permitidas.

70 art. 2°, XVIII da Lei 9.985/00 define como zona de amortect

mento "0 entorno de uma unidade de conservacao, onde as ati
vidades humanas estao sujeitas a normas e restrlcoes especificas,

com 0 propcslto de minimizar os Impactos negatives sobre a
unidade".

cluir que a causa eda cornpetencia da Iustica

Federal, sendo 0 Ministerio Publico Federal le

gitimado a prornove-la, Preliminar rejeitada.

8. Apelacao improvida. (AC 200784000079968,

Desembargador Federal Francisco Cavalcanti,

TRF5 - Primeira Turma, 17109/2009.)

CONFLITO DE COMPETENCIA. A<;Ao

CIVIL PUBLICA. VAZAMENTO DE OLEO

DE "BANKER". DANO AMBIENTAL. IN

TERESSE DA UNIAo. CONVEN<;Ao IN

TERNACIONAL. COMPETENCIA DA

jUSTI<;A FEDERAL. COMPETE A jUSTI

<;A FEDERAL PROCESSAR E jULGAR A

A<;AO CIVIL PUBLICA MOVIDA COM A

FINALIDADE DE REPARAR OS DANOS

AO MEIO AMBIENTE OCASIONADOS

PELO VAZAMENTO DE OLEO NO MAR

TERRITORIAL, BEM DE PROPRIEDADE

DA UNIAo. CONSOLIDA-SE AINDA A

COMPETENCIA DO jUfZO FEDERAL POR

TRATAR-SE DE CAUSA FUNDADA EM

CONVEN<;Ao INTERNACIONAL. CONHE

CIDO 0 CONFLITO, PARA DECLARAR

COMPETENTE 0 jUfZO FEDERAL, PRI

MEIRO SUSCITADO. DECISAo UNANIME.

(CC 199600211442, DEMOCRITO REINAL

DO, STj - PRIMElRA SE<;Ao, 19/08/1996.)

bserve-se que a partirda publicacao da Lei 11.516/2007 foi crla

~ 0 Institute Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade

Instttuto Chico Mendes, autarquia federal dotada de perso

idade juridica de direito publico, autonomia administrativa
nanceira, vinculada 010 Ministerio do Meio Ambiente. Nos
mos do art. 1° daquela norma, a cabera anova entidade: 1 

utar acoes da politica nacional de unidades de conservacao

natureza, referentesas atrlbuicoes federais relativasa proposl

.irnplantacao, gestae, protecdo, fiscalizacrio e monitoramento

S untdades de conservacao tnstituidas pela Unlao; II- executar
pollticas relatives 010 usa sustentavel dos recursos naturais re
V3.veis e 010apoio ao extrativismo e as populacoes tradicionais

.5 unidades de conservacao de uso sustentavel instituldas pela
iao; III - fomentar e executar programas de pesqulsa, prote

, Preservacao e conservacao da biodiversidade e de educacao

biental; IV - exercer0 poder de policia ambiental paraa pro
ao das unidades de conservacao instituidas pela Uniao: e V

prOlllover e executar, em arttculacao com os demais orgaos e

Necessario fazer uma ressalva quanto a este

nto, pois embora nao constitua patrim6nio fe

ral, 0 Superior Tribunal de Iustica ja reconheceu

interesse juridico do IBAMA' e, por consequen-

b) quando a questao, embora nao tenha efei

tos em toda a federacao, trespassar 0 interesse de

apenas um Estado-Membro
Ainda que nao tenha efeitos em todo 0 territ6

rio nacional, sera competente a [ustica Federal se

o impacto ambiental discutido na lide se espraiar

pelo territ6rio de mais de um Estado-Membro.

Neste sentido ja decidiu 0 STj no CC 39.lll/RJ,

ReI. Ministro Luiz Pux, Primeira Secao, julgado

em 13/12/2004, Dj 28102/2005 p. 178:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETENCIA.

SUSCITA<;Ao PELO ORGAO DO MINIS

TERIO PUBLICO FEDERAL QUE ATUA

NA PRIMElRA INSTANCIA. A<;OES CIVIS

PUBLICAS. DANO AMBIENTAL. RIOS FE

DERAlS. CONExAO. COMPETENCIA DA

JUSTI<;AFEDERAL.

(...)
5. A regra mater em termos de dana ambien

tal e a do local do ilicito em prol da efetivi

dade jurisdicional. Deveras, proposta a acao

civil publica pelo Ministerio Publico Federal e

caracterizando-se a dano como interestadual

impoe-se a competencia da [ustica Federal (SU

mula 183 do STj), que coincidentemente tern

sede no local do dano. Destarte, a competencla

da [ustica Federal impor-se-ia ate pela regra do

art. 219 do CPG.

c) questoes envolvendo bens da Uniao

Por se tratar de nitido interesse da Uniao, sera

competente a [ustica Federal quando a discussao

ambiental envolver a incolumidade de patrim6nio

ambiental federal, como, por exernplo, unidade

federais de conservacao, mar territorial, terreno

de marinha etc.
PROCESSUALCIVIL E AMBIENTAL. A<;A

CIVIL PUBLICA. CERCEAMENTO DE DE

FESA. PRELIMINAR REjEITADA. COMPE

TENCIA DA jUSTI<;A FEDERAL. CARC

NICULTURA EM MANGUEZAL. AREA D

PRESERVA<;AO PERMANENTE. OCUP

<;AO IRREGULAR.

(...)
3. Considerando que 0 processo tem por firn

protecao do meio ambiente em area de ma

guezal,situada em terrenos de marinha e se

acrescidos, que sao bens da Uniao, ede se co

Contudo, importante registrar que embora a

Constituicao da Republica, em seu art. 225, § 4°, se

refira it Floresta Amaz6nica brasileira, Mata Atlan

tica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e a

Zona Costeira como patrim6nio nacional, 0 STj,

ao analisar 0 Conflito de Competencia n. 99.294,

decidiu que nao esimplesmente pelo fato de 0

dano ecol6gico ocorrer em um dos biomas des

critos no art. 225, § 4°, da Constituicao que haven!

interesse da Uniao e, por conseqiiencia, nao sera

da cornpetencia da [ustica Federal.
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO

DE COMPETENCIA. DESMATAMENTO.

FLORESTA AMAZONICA. DANO OCOR

RIDO EM PROPRIEDADE PRIVADA. AREA

DE PARQUE ESTADUAL. COMPETENCIA

ESTADUAL.
1. Nao ha se confundir patrimonio nacional

com bem da Uniao. Aquela locucao revela

proclamacao de defesa de interesses do Brasil

diante de eventuais ingerencias estrangeiras.

Tendo 0 crime de desmatamento ocorrido em

propriedade particular, area que ja pertenceu

_ hoje nao mais - a Parque Estadual, nao hi

se falar em lesao a bem da Uniao. Ademais,

como a delito nao foi praticado em detrimento

do IBAMA, que apenas fiscalizou a fazenda do

reu, ausente prejuizo para a Uniao,

2. Conflito conhecido para julgar competente 0

jUfZO DE DlREITO DA lA VARA DE CERE

jElRAS - RO, suscitante. (CC 99294/RO, ReI.

Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,

Dje 21/08/2009.)

em que efetivamente ocorre a plantio au des

carte) sendo que seu usa indiscriminado pode

acarretarconseqiiencias a direitos difusos, tais

como a saude publica. Evidenciado a interes

se da Uniao no controle e regulamcntacao do

manejo de sementes de soja transgenica, ina

fastavel a competencia da [ustica Federal para

o julgamento do feito. Conflito conhecido para

declarara competencia a [uizo Federalda Vara

Criminal de Passo Pundo, Sj/RS, 0 Suscitado.

(CC 200400087164, GILSON DlPP, - TERCEl

RA SE<;AO, 17105/2004.)



CelsoAntonio Pacheco Fiorillo (palestrante)'

a principio da prevencao eum dos principios

mais importantes que norteiam 0 direito ambiental

brasileiro.

De fato, a prevencao epreceito fundamental,

uma vez que as danos ambientais, na maioria das
vezes, sao irreversiveis e irreparaveis. Para tanto,

basta pensar: como recuperar uma especie extinta?
Como erradicar as efeitos de um acidente nuclear?

au, de que forma restituir uma floresta milenar

que fora devastada e abrigava milhares de ecos

sistemas diferentes, cada urn com 0 seu essencial

papel na natureza?
Diante da impotencia do sistema juridico, in

capaz de restabelecer, em igualdades de condicoes,

uma situacao identica aanterior, adota-se 0 princi

pio da prevencao do dana ao meio ambiente como

sustentacula do direito ambiental, consubstancian

do-se como seu objetivo fundamental.

Vale observar que, embora sem validade nor

mativa no ambito de nosso direito positivo, desde

a Conferencia de Estocolmo, em 1972, 0 principio

da prevencao, como "principia" da Declaracao do

Rio de Janeiro, tem sido objeto de profundo apre

~o por parte dos defensores da tutela juridica da

vida em todas as suas formas, icado a"categoria

de megaprincipio" do direito ambientai.

Na ECO-92, encontramo-lo presente:
Principia 15 da Declaracao do Rio de janei

ro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

(1992):

«Para proteger 0 meio ambiente medidas de

precaucao devem ser largamente aplicadas

pelos Estados segundo suas capacidades. Em

caso de risco de danos graves ou irreversiveis, a

ausencia de certeza cientifica absoluta nao deve

servir de pretexto para procrastinar a adocao

Prevencao ou precaucao?

oart. 225 da Constituicao Federal eo dever de preservar os bens

ambientais com fundamento na dignidade da pessoa humana

(art. 1°, III, da CF) assim como nos valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa (art. 1°, IV, da CF)

Conforme ja tivemos oportunidade de dizer-,

ossaConstitui~ao Federal de 1988 expressamente

dotou 0 principio da prevencao', ao preceituar,

o caput do art. 225, ° dever do Poder Publico

da coletividade de proteger e preservar os bens
robientais", de natureza difusa,' para as presentes

futuras geracoes.

Com efeito.

jjvre-docente em Direiro Ambiental pela PUC/SP; doutor e mes

tre em Diretto das Relacoes Sociais pela PUC/SP; titular da Aca

demia Paulista de Direito; coordenador e professor do Programa

de Pos-graduacao em Direito da Sociedade da Informacao (mes

trado) do Centro Untversitario das Faculdades Metropolitanas

Unidas- FMU; professor convidado visitante da Escola Superior

de Tecnologia do Instituto Politecnlco de Tomar - PORTUGAL

(Tutela Iurtdica do Patrimonio Cultural em face do Direito da

Sociedade da Informacao).

"Curse de Direito Ambiental Brastleiro, l Is edlcao, 2010, Editora

Saraiva.

J Conforme indica Nelson Nery Junior, 0 principio da prevencao

(Vorbcligungsprinzip)" de atuacdo indispensavel no dominio do

embiente, tern por escopo evitar a ocorrencia de danos ambien-.
tars irreversiveis, cientificarnente comprovados". Trata-se de vi

sao fundamentada no dtrelto alemao.

Vide Constituiciio Federal Comentada e leglslacao constitucio

nal, 2"ediciio, revista, ampliada e atualizada ate 15.1.2009, Edito

ra Revista dos Tribunals.

i Para tim estudo aprofundado a respeito dos bens ambientais, in

clusiveno que se refere a contribuicao dada pela doutrina italiana

em face da analise dos direitos metaindividuais, vide "0 Direi

to de Antena em face do Direito Ambiental Brasileiro", Colecao

Classicos do Diretto Ambiental Brasileiro, Volume 01, Editora

Piuzu, 2009 bern como "Curso de Direito Ambiental Brasileiro",

10-edi~ao, 2009, Editora Saraiva.

:.Como ensina Nelson Nery Junior "0 bern ambiental, por ser di

fuso, caractenza-se como uma terceira categorta de bens, que se

associa ados bens publlcos e ados bens privados.V.Fiorilio. Curso
deDir. AmbientaI, Cap III, pp68183".
Vide Constituicao Federal Comentada e leglslacao constitucio

nal, 2" edlcao, revlste, ampliada e atualizada ate 15.1.2009, Edito

ra Revista dos Tribunais, p. 688.

MENDES, Aluisio Goncalves de Castro, Competenan

civetda justica federal. 2' ed. - Sao Paulo: Editora Re
vista dos Tribunals, 2006.

DIDIER [R, Fredie, Curso de Direito Processual Civil:
Teoria geral do processo e processo de conhecimen.

to - Volume 1. 9' ed. - Salvador: Editora jus Podium,
2008.

MORO, Sergio Fernando, Cornpetencia da Iustica Fe

deral em direito ambiental - Direlto Federal - Revista

da Associarno dosluizes Federals do Brasil, n. 74 - NI
teroi, 2003.

CARVALHO, Vladimir de Souza, Competencia
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e) controversias decorrentes de tratado ou

contrato da Uniao com Estado estrangeiro ou
organismo internacional

Nestes casos, 0 interesse da Uniao exsurge da
possibilidade de responsabilizacao internacional

decorrente do nao-cumprimento do acordo ou

tratado. Tambern, neste sentido, ha precedente
do Superior Tribunal de Justica:

CONFLITO DE COMPETENCIA. A<;:Ao

CIVIL PUBLICA. VAZAMENTO DE OLEO
DE "BANKER". DANO AMBIENTAL. IN

TERESSEDA UNIAo. CONVEN<;:AO IN

TERNACIONAL. COMPETENCIA DA

jUSTI<;:A FEDERAL. COMPETE A JUSTI
<;:A FEDERAL PROCESSAR E jULGAR A

A<;:Ao CIVIL PUBLICA MOVIDA COM A

FINALIDADE DE REPARAR OS DANOS

AO MEIO AMBIENTE OCASIONADOS
PELO VAZAMENTO DE OLEO NO MAR

TERRITORIAL, BEM DE PROPRIEDADE

DA UNIAO. CONSOLIDA-SE AINDA A

COMPETENCIA DO jUlZO FEDERAL POR

TRATAR-SE DE CAUSA FUNDADA EM

CONVEN<;:Ao INTERNACIONAL. CONHE

CIDO 0 CONFLITO, PARA DECLARAR

COMPETENTE 0 jUlZO FEDERAL, PRI

MEIROSUSCITADO. DECISAo UNANIME.

(CC 199600211442, DEMOCRITO REINAL

DO, STj - PRIMElRA SE<;:AO, 19/08/1996.)

Escola de Magistratura Federal da 13 Regiao

pelo IBAMA, alnda que a cornpetencia para

licenciar seja de outro ente federado. Agravo

regimental provldo. (AGRESP 200401790140,

ReI. Min. Humberto Martins, - Segunda Tur
rna, 15/05/2009.)

6 Conclusao

Apesar da premencia da tutela judicial do meio am

biente, a busca da justica ambiental deve se pautar no

principio constitucional do juiz natural e bern como

no principio federativo, observando-se, tam bern com

vista aseguraniYa juridica, a crescente consolidacao da

jurisprudencia sobre 0 tema no ambito do Superior
Tribunal de Iustica.

4)



Falta de comprovacao cientifica sempre foi ar

gumento pararetardar acoes de preservacao do

melo ambiente OU mesmo para impedi-las.

A partir da decada de 1980 varios tratados e
documentos passaram a fazer referenda a tal

principia, muitas vezes de forma quase confun

dida com deveres gerais de prevencao de danos

(grifos nossos).
Dequalquer forma, 0 principio daprecaucao,

representado pelo Principia 15 da Declaraiiio

doRio, tambem sofre deincipiente especificactio

de conteudo normative (grifos nossos).

Na forma como conhecida hoje, 0 principio

apenas Iimita-se a afirmar que a falta de cer

teza cientifica nao deve ser usada como meio

de postergara adocaode medidaspreventivas,
quando houver ameaca seria de danos irrever

siveis.

Dai se extrai orientaciio normativa antes poll

tica quejuridica (grifos nossos).
Nao se pode dizer, com base exclusivamente

neste principio, qual a conduta a ser tomada

ante a ocorrencia da atividade concreta que

tenha potencialde degradacaoirreversivel do
meio ambiente.

Deste se obtern somente mandamento para a

tomada de iniciativas de precaucao, seja pOl'

parte do estado, dos Parlamentos ou da pro

pria comunidade internacional, ainda que 0

risco de dana nao possa ser cientificamente

demonstrado.

Esse principio foi objetode algumas decis6es
internacionais, em especial no ambito da OMC,
mas seu status juridico - se soft Law, principio

geral de direito ou norma consuetudinaria 

permanece incerto.

De fate, como esclarece Teresa Ancona Lopes',
o "principio" antes mencionado estaria dentro de
uma proposta mais ampla destinada a gerenciar ou
atenuar riscos de dana na chamada sociedade de
riscos" sendo certo que teria sido introduzido pelo

9 "Principio da Precaucao e Evolucao da Responsabtlldade Civil",

Tese para Concurso de Professor Titular de Direito Civil da Fa

culdade de Direito da Universidade de Sao Paulo, 2008.

10 Informa a professora titular da Faculdade de Direito da USP

que "em 1986 e publicada na Alemanha a Sociedade de Risco

(Risikogesellsc1wjt) do fi16sofo da Escola de Frankfurt, Ulrick

Manual de Diretto Internactonal Publico, 17" edi~ao, 2009, Edi
tOra Saraiva.

Vide nosso Curso de Direito Ambiental Brasileiro, 10" edilfao,

2009, Editora Saraiva.

Sob 0 prisma da Administracao, encontramos a
licabilidade do principio da prevencao por inter

,,,dio das licencas, das sancoes administrativas, da
scaliza~ao e das autorizacoes, entre outros tantos
losdo Poder Publico, determinantes da sua funcao

biental de tutela do meio ambiente.
Destarte, 0 comando constitucional determi
claramente a necessidade de preservar os bens
bientais evidentemente em harmonia com os

mdamentos (Art. 10 da CF) bern como objeti
os (Art. 30 da CF) explicitados como principios
onstitucionais destinados a interpretar 0 direito

biental constitucional brasileiro.
Ocorre que algumas normas infraconstitu

cionais em nosso Pais indicam a existencia do
enominado "principio" cia precaucao, como,
or exemplo, a diretriz indicada no art. 10 da Lei
1.105/05, gerando interpretacoes equivocadas

com forte vies destinado a paralisia total das ati
idades economicas,

Com efeito.
Ao tratar da denominada protecao internacio

al do Meio Ambiente, Accioly, Silva e Casella',
citando as conferencias de Estocolmo (1972), Rio
1992) e Johannesburgo (2002), explicam a origem
o termo precaucao no Principio 15 da declaracao
o Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desen
olvimento' destacando que:

...tradicionalmente os tratados ambientais cos

tumavam ser nao-precaucionarios,

Especies ameacadas s6 seriam protegidas se

houvesse prova cientifica da sua arneaca, assim

como atividades poluentes s6 seriam conside

radas degradantes se provada de forma con

creta a relacao de causalidade entre 0 dano e

a atividade.

Tal cenario cornecou a mudar com 0 inicio das

negociacoes para a Convencao de Viena para

a protecao da Camada de Ozonic, de 1985,
quando incertezas cientificas poderiam impe

dir a adocao de medidas voltadas a restricao
da producao e comercializacao de gases que

destroem a camada de ozonic.

denacao para ele mostra-nos que 0 principio da
prevencao do meio ambiente nao foi respeitado.

Alem disso, a efetiva prevencao do dana de
ve-se tambern ao papel exercido pelo Estado na
punicao correta do poluidor, pols, dessa forma,
ela passa a ser urn estimulante negativo contra a
pratica de agress6es ao meio ambiente.

Nao se deve perder de vista ainda que incenti
vos fiscais conferidos as atividades que atuem em
parceria com 0 meio ambiente, bern como maio
res beneflcios as que utilizem tecnologias limpas
tambern sao instrumentos a serem explorados na
efetivacao do principio da prevencao,

Uma legislacao severa que imponha multas
e sancoes mais pesadas funciona tarnbern como
instrumento de efetivacao da prevencao, Para tan
to, e imprescindivel que se leve em conta 0 poder
econornico do poluidor, de modo a nao desvir
tuar 0 principio atraves de urn simples calculo
aritmetico, Isso significa dizer que as penalidades
deverao estar atentas aos beneficios experimenta
dos com a atividade degradante, bern como com
o lucro obtido a custa da agressao, de modo que
essa atividade, uma vez penalizada, nao compense
economicamente.

Oportuno salientar ainda que nao se quer com
isso inviabilizar a atividade econornica, mas tao
somente excluir do mercado 0 poluidor que ain
da nao constatou que os recursos ambientais sao
escassos, que nao pertencem a uma ou algumas
pessoas e que sua utilizacao encontra-se limitada
na utilizacao do proximo, porquanto 0 bern am
biental e urn bem de uso comum do povo.

o principio da prevencao encontra-se presente
ainda na otica do Poder [udiciario e da Adminis
tracao.

Com efeito, a aplicacao da jurisdicao coletiva,
que contempla mecanismos de tutela mais adap
tados aos direitos difusos, objetivando impedir a
continuidade do evento danoso, bem como a possi
bilidade de ajuizamento de acoes que apenas visem
uma atuacao preventiva, a fim de evitar 0 inicio de
uma degradacao (atraves de liminares, de tutela
antecipada), a aplicacao do real e efetivo acesso
a justica e 0 principio da igualdade real, estabele
cendo tratamento paritario entre os litigantes, sao
instrumentos utilizados com vistas a salvaguardar
o meio ambiente e a qualidade de vida.

6 Vide Fiorillo, Celso Antonio Pacheco

1) Curso de Direito Ambiental Brasileiro

Ita edicao ampliada, Editora Saratva, 2010

2) Estatuto da Ctdade Comentado Lei 10.257/01 Lei do Meio Am

biente Artificial

4~ edtcao, Editora Revista dos Tribunals, 2010

3) Princfplos do Direito Processual Ambiental

3~ edlcao, Editora Saraivn, 2009

4) 0 Direito de Antena em face do Direito Amblental no Brasil

Classtcos do Direito Ambiental - Volume 01, Editora Ptuza,

2009
5) Direiro Ambiental Tributartc

2~ edicac, Editora Saralva, 2009

6) Curso de Direito da Energia - Tutela jurfdica da dgua, do pe

troleo e do biocombustivel.

2" edicao, Editora Saraiva, 2010

7) Revista Brasilelra de Dlrelto Amblental
Coordenacao: Celso Antonio Pacheco Fiorillo

Editora Piuza, 2005/2006/2007/2008/2009/2010

8) Revista Brasileira de Direito Civil Constltucional e Relacoes
deConsumo

Coordena~ao: Rogerio Donnini e Celso Antonio Pacheco

Fiorillo
Editora Fiuza, 2009

Ratificando materia ja indicada em varias ou
tras oportunidades", a nossa Constltuicao Federal
de 1988 expressamente adotou 0 principio da pre
vencao, ao preceituar, no caput do art. 225, 0 dever
do Poder Publico e da coletividade de proteger e
preservar 0 meio ambiente para as presentes e fu
turas geracoes,

A prevencao e a preservacao devem ser concre
tizadas por meio de uma consciencia ecol6gica, a
qual deve ser desenvolvida atraves de uma politica
de educacao ambienta!.

De fato, e a consciencia ecologica que propi
clara 0 sucesso no combate preventivo do dana
ambienta!.

Todavia, deve-se ter em vista que a nossa reali
dade ainda nao contempla aludida consciencia, de
modo que outros instrumentos tornam-se relevan
tes na realizacao do principio da prevencao.

Para tanto, observamos instrumentos como 0

estudo previo de impacto ambiental (EIA/RIMA),
o manejo ecologico, 0 tombamento, as liminares,
as sancoes administrativas etc. Importante ainda
refletir que 0 denominado Fundo de Recuperacao
do Meio Ambiente passa a ser urn mal necessario,
porquanto a certeza de destinacao de uma con-

de medidas efetivas visando a prevenir a de

gradacao do meio arnbiente".



Parque Nacional do Monte Roraima e a problematica
sobreposicao sobre a Terra Indfgena Raposa Serra do Sol:

desacertos e incertezas provocadas pelo

Supremo Tribunal Federal

Escola de Magistratura Federal da 1a Reqlao

direito ambiental alernao na decada de 70 com vis
tas a protecao ambiental- e0 vorsorgeprinzip".

De qualquer forma, para a mencionada auto
ra "a principia da precaucao esta colacada dentra
da principia da prevencao (grifos nossos) e ambos
fazem parte da prudencia?".

Reiteramos, portanto, posicao ja rnanifestada"
que pretender desenvolver no plano constitucional
brasileiro uma diferenca entre prevencao e precau
cao seria, em nossa opiniao, despiciendo.

E mais.
Se considerarmos 0 "principio da precaucao"

com base no "padrao" juridico euro-centrista, an

tes referido, estariamos diante de evidente violacao
dos Arts. 3', 5' II,S' LVI bern como 218 e 219 da
Constituicao Federal.

Beck, que se tornou desde entao urn dos livros mais influentes

na analise social da ultima parte do seculo xx na Europa sendo

depois traduzido em diversos idiomas e tornando-se referenda

do problema do risco global em toda a parte ocidental do mun
do. E sem duvlda, tambem no Brasil, apesar de ainda nao se ter

uma traducdo para 0 portugues, e livro obrlgatorlo e paradig

matico quando se enfrenta 0 problema das incertezas socials".
"Como mostra U. Beck, na verdade a "socledade de risco" (ter

mo cunhado por ele) e ainda a sociedade industrial com 0 acres

cimo da ctencla e tecnologia avancadas''.

Vide "Prlncfplo da Precaucao e Bvolucao da Responsabilidade
Civil", Tese para Concurso de Professor Titular de Direito Civil

da Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo, 2008.

II Para Nelson Nery Junior 0 principio da precaucao (Vorsorge
grundsafz) "refere-se ao conteudo e a intensidade de protecao

ambiental. Significa que a politica do ambiente nao se limita

a eliminacao ou reducao da poluicao ja existente ou iminente,

mas assegura que a poluicdo e combatlda na sua Inciplencta e

que os recursos naturais sao utilizados numa base de producdo

sustentada. Este principio reveste-se de varlos aspectos diferen

tes, tais como a manurencao da polulcao a urn nivel tao baixo

quanto possivel, a reducao dos materiais residuais, a proibiciio

da deterlorlzacao significative do ambiente, a reducao dos rts
cos conhecidos, mas multo Improvavels. Neste sentido: Eckard

Rehbinder. 0 direitc do ambiente na Alemanha (Amaral, Direi

to do Ambiente, p. 257).

No entanto, "essa concepcao de precaucao e evidentemente ir

realista e pertgosa, na medida em que sua aplicacao provoca 0

risco de conduzir a uma paralisia total da atividade economi
ca" (Kourtlsky-Viney,Principe de precaution, p. 63; Gossement,

Principe deprecaution,p. 370".

VideConstituicao Federal Comentada e legtslacao constitutio
nal, 2a edlcdo, revista, ampliada e atualizada ate 15.1.2009, Edi

tora Revista dos Tribunals, p. 690.

12 "Prlnctplo da Precauceo e Evolucaoda Responsabilidade Civil",

Tese para Concurso de Professor Titular de Direito Civil da Fa

culdade de Direito da Universidade de Sao Paulo, 2008, p. 89.

13 Curso de Direito Ambiental Brasileiro, lOa edicao, 2009, Editora

Saraiva,p. 53, rodape 54.

Pacil perceber que importar a cultura alieni
gena, com argumentos antes politicos que juridi
cos, na feliz expressao de Accioly, Silva e Casella,
muitas vezes leva 0 interprete a observar 0 usa
dos bens ambientais, assegurado pelo Art. 225 da
Carta Magna, de forma contraria aos principios
fundamentais indicados nos Arts. l' a 4' da Cons
tituicao Federal.

Assim concluimos que na plana canstitucianal
a Art. 225 estabelece efetivamente a principia da
prevenciio sendo certo que 0 chamado "principio
da precaucao", se eque pode ser observado no pia
no constitucional, estaria evidentemente colocado
dentro do principio constitucional da prevencao.

Cabe ainda destacar, em harmonia com decisao
da Camara Especial do Meio Ambiente do Tribu
nal de [ustica do Estado de Sao Paulo" que, ainda
que possivel argumentar no plano infraconstitu
cional a existencia de urn chamado "principio" da

precaucao, nao deve ele ter base apenas em pos
sibilidade teorica de risco de degradacao ambien
tal; deve prevenir e evitar situacao que se mostra
efetivamente apta a causacao desse dano.

14 Vide Revista Brasileira de Direito Ambiental, ccord Celso An

tonio Pacheco Fiorillo, Ano 3, Sao Paulo, Piuza, v.9, jan.zmar.
2007).
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Resumo:

o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal
do procedimento demarcatorio da Terra Indige
na Raposa Serra do Sol teve 0 merito de resolver
definitivamente uma demanda localizada que per
durava por quase trinta anos na forma pretendida
pelos povos que la habitam, mas por outro lado
lancou desacertos e incertezas sobre processo de
negociacao para urn Plano de Adrninistracao Con
junta do Parque Nacional do Monte Roraima que
vinhasendo entabulado ha dez anos, apos contro
versia interetnica alimentada por orgaos oficias do
proprio Estado Brasileiro.

I
Procurador de Iustica em Roraima; especialista em Desenvolvi-

rnento Regional Sustentavel: mestre e doutor em Direito Econo

mico c Socioambiental, professor do Programa de Mestrado em
Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas.

I
Mestree doutor em dtretto pela Pontiflcia Universidade Catoltca
de Sao Paulo; professor da Universidade Estadual de Roraima e

colaborador do Programa de Mestrado em Direito Ambiental da
Universidade do Estado do Amazonas.

Edson Damas da Silveira (palestrante)'

Renildo do Carmo Teixeira'

Palavras-chave: Parque Nacional do Monte
Roraima - Terra Indigena Raposa Serra do Sol
- Supremo Tribunal Federal - dupla afetacao 
restricoes ao usufruto exclusivo.

1 lntroducao

Nao se desconhece que 0 julgamento pelo Su
premo Tribunal Federal da dernarcacao e homo
logacao da Raposa Serra do Sol se notabilizou em
nossa historia recente como urn divisor de aguas
para os direitos indigenas no Brasil, notadamen
te as demandas pelo reconhecimento da posse de
terra indigena.

Ocorre que referido precedente, ao pas so que
resolveu em definitivo urn procedimento demar
catorio que se arrastava por quase trinta anos, teve
o rnerito de lancar contradicoes e incertezas sobre
uma outra realidade igualmente palpitante, qual
seja, aquela que diz respeito a presenca imemorial
de indigenas sobre unidades de conservacao da na
tureza, notadamente as instituidas sob 0 pretexto
da protecao integral.

A nossa Excelsa Corte, no ponto, enfrentou
o caso concreto do Parque Nacional do Monte
Roraima criado dentro da Terra Indigena Raposa
Serra Sol, ainda que nao fosse objeto de demanda
na Peticao n° 3.388, como veremos a seguir.

Desse modo, e para se entender as contradicoes
de ordem etnica que decorreram daquela decisao,
bern como a importancia do bioma em conflito,
se faz mister recuperarmos brevemente os marcos
institucionais, historicos, geologlcos e naturais da
regiao,



16 Daqui parafrente, as lnformacoes acercado Monte Roraima fo

ram retiradas da obra escrita pelo exploradoritaliano B. Franco
Melchiorri, identificada na nota de rodape 408.
MELCHIORRI, B. Franco.

a Real Sociedade Geografica passou a financiar ex
pedicoes inglesas para estudar todos os rincoes do
mundo, incluidas a Arabia, Africa, Himalaia, Aus
tralia e Antartica, Isso fez com que 0 publico Ingles
e 0 europeu de urn modo geral, se mantivessem
em grande expectativa com relacao aos misterios
geograficos e biol6gicos do resto do planeta".

Foi no meio dessa atmosfera que surgiu urn
homem curioso, vivamente impressionado pelas
descricoes de Everard Irn Thurm e de outros ex
ploradores do Monte Roraima. Com base nessas
inforrnacoes e observacoes, foi publicada no ano
de 1912 em Londres, uma das melhores novelas
de ficcao da literatura inglesa "0 mundo perdido",
na qual 0 monte e descrito em todos os seus deta
lhes, como por exemplo, a existencia de plantas e
animais que haviam parado no tempo, interrom
pendo 0 processo de evolucao e que sera mais bern
tratado no decorrer deste capitulo. Esse escritor
foi Sir Arthur Connan Doyle, criador do famoso
detetive Sherlok Holmes.

As primeiras tentativas de chegar ao cume do
Monte Roraima foram feitas por uma expedicao a
mando de Robert Schomburg, em 1835. Nova ten
tativa restou levada a efeito em 1838 e uma terceira
sete anos mais tarde, quando 0 irrnao de Robert,
de nome Richard, dedarou que 0 cume do monte
era inacessivel.

Somente em 1864 houve uma nova expedicao,
desta vez feita por Karl Ferdinand Appun, beta
nico e naturalista alemao, que tambern dassificou
o cume de inalcancavel. Cinco anos depois, em
1869, e depois em 1872, Charles Barrington Brown
realizou estudos na base do Monte Roraima e re
gistrou que a unica maneira de se chegar ao topo
seria por meio de urn balao aerostatico, Mais duas
expedicoes - de Flint e Eddington, em 1877, e de
Me Turk e Bassan Wetham, em 1878 - tambem
consideraram 0 cume inacessivel.

A teoria de que 0 monte s6 seria escalado pOl'
meio de urn balao aerostatico voltou a ser aventada
em 1883, pelo ornitologo Ingles Henry Withely,
que esteve colecionando passaros nas cercanias

forma<;:iio constante no site www.roraima.Bm.com, acessado
02 de fev, 2009.

raima, adotado como nome pela unidade
da mais ao norte do Brasil, e chamado pe
igenas do tronco linguistico pem6n de Ra-

[A, formado pelas palavras ROROI (verde
0) e MA (grande)!'. Essa formacao rochosa

hecida internacionalmente como uma das
gens mais ex6ticas do planeta, restando indi
'nclusive para concorrer recentemente a uma
te novas maravilhas da natureza".
ta~as as expedicoes que a estudaram, e pos
determinar que a sua existencia data de urn

e setecentos milhoes ou, ate mesmo, de dois
s de anos, de acordo com testes feitos em

riais atraves dos metodos K-Ar e Rh-StY.
a entanto, a civilizacao do ocidente somente
u consciencia do Monte Roraima no renasci
a, como personagem da literatura de viagens.
e no final do seculo XVI, Sir Walter Releigh,
tnreiro e escritor Ingles protegido por Eliza
I, liderou uma expedicao em parte do impc
olonial espanhol, no que hoje e a Venezuela,
gando pelo Orinoco em direcao ao coracao

oresta".
le procurava pelo Eldorado, que documentos

anhois e relatos dos indios lhe fizeram crer.
alem de urn punhado de ouro, 0 que de mais

avel ele encontrou foi esse imponente relevo
lar elevado, que Ihe serviu de inspiracao para
ro "Montanha de crista]"!'.

Monte Roraima comecou a receber maiores
coesmesmo na metade do seculo XIX,quando

de 3.014,1 metros para 2.993,78 metros), Pico 31 de Marco

2.992,4 para 2.972,66), Pico da Bandeira (de 2.889,8 metros
ra2.891,98metros), Pico das Agulhas Negras (de 2.787,0para

.791,55), Pico do Cristal (de 2.780,0 para2.769,76) e Pico da Pe

rade Minas (de 2.770,0 para2.798,39). NASCIMENTO, Daisy.
~GE indica que Monte Roraima e5 metros rnenos do que se

sava. Disponivel em: www.radiobras.gov.br. Acesso em 02
fev.2009.

Ictaveiculada sob 0 titulo "MonteRoraimaconcorre a novas
te maravtlhas da natureza". Folha de Boa Vista, Boa Vista, p
B,02 de fev.2009.

ELCHIORRI, B. Franco. MonteRoratma. Boa Vista: Ed. Um
erto Calderaro,2000, p. 04.

UFINO, Marcos Pereira. 0 60 da meada. Terras indigenas e
tnidade de cOllservarao: a desafio das sobreposicoes. RICAR*
0, Fany(org.).Sao Paulo:ISA,2004, p. 417.

bidem, p. 418.

Comumente chamado de tepuy em razao do
seu plato de 98 (noventa e oito) quilometros de
extensao",0 Monte Roraima e 0 setimo ponto mais
alto do Brasil, com exatos e atualizados 2.734,06

(dois mil, setecentos e trinta e quatro, virgula seis
metros de altura".

3 Geologia e hlstorla

tinado ainda a preservacao do meio ambiente
realizacao dos direitos constitucionais indigenas

Prossegue 0 mesmo decreto disciplinando qq
referida unidade de conservacao sera administrad
em conjunto pela Fundacao Nacional do Indi
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Nat
rais Renovaveis e comunidade indigena Ingariko
cuja destacada e isolada mencao causou divergell
cia com os demais povos indigenas que circunda
o Monte Roraima, nao bastasse 0 protesto de toda
as etnias residentes contra a exploracao turistica
presenca de nao-indios em solo tido por eles com
sagrado.

Como bern se percebe, os conflitos de interess
em torno do Monte Roraima merecem da noss
parte uma atencao redobrada e mais detalhada
haja vista que chegamos ao limite de reducao do
nosso objeto de estudo, dando como delimitad
o caso concreto a ser ponderado na segunda part
deste trabalho.

7 Decreto Presidencial de 15de abril de 2005, art. 3°, caput.

8Ibidem, art. 3°, par. 1°.

9No idioma pemcn, tepuy significa montanha e tambern casu dos
deuses, porque ambos os significados sao os mesmos para os na

tivos daquela regleo. Para nos, os tepuys servem para designer

montanhas com forma de mesa em seu cume. MARTINEZ, Li
sandro. Roraima -Ia isla del tlempo. Disponivel em: www.rnon

teroraima.hpg.com. Acesso em 22 de fey. 2009.

10 Uma nova ruedicao nos picos brnsileiros revelou que 0 Mont
Roraima, 0 setimo ponto mais alto do pais, ecinco metros e
vinte e quatro centimetros menor do que se pensava. 0 Monte
Rcraima, que antes aparecia no Anuririo Estatistico do Brasil,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Bstattstlca, com 2.739,3
(dois mil, setecentos e trinta e nove, virgule tres) metros passou
a ter 2.734,06 (dois mil, setecentos e trinta e quatro, virgule seis)
metros. A mudanca eresultado da quartae ultima campanha da
expedtcao do Projeto Pontos Culmlnantes, realizada pelo Instl

tuto Brasileirode Geografiae Bstatlsttca em parceriacom 0 Ins

tituto Militar de Engenharia, realizada entre os dias 24 e 26 de
junho deste ano. Alem do Monte Roraima, foram atualizadas as
alturas de outros seis picos brasileiros. 0 Pico da Neblina (pas-

De beleza natural incontestavel, a formacao
rochosa do Monte Roraima se destaca como im
portante protagonista da cosmologia indigena, de
inestimavel valor paisagistico para os nao-indios
e reduto de especimes animal e vegetal unicas no
mundo.

Mas pouco se fala a respeito do Monte Roraima
como marco natural cstrategico para a defesa na
cional, nao constando pOl' acaso no corpo do ato
constitutivo da respectiva unidade de conservacao
que a demarcacao dos seus limites seria feita com
recursos do Projeto Calha Norte'.

Esse ultimo plano, nao se pode deslembrar, foi
concebido sob a influencia da doutrina de seguran
~a nacional que atualmente vern sendo redefinida
para se adequar aos padroes de seguranca globais,
com 0 principal objetivo de garantir a presenca
do estado nas fronteiras da Amazonia Brasileira'.

Essa preocupacao se justifica pelo fato de que
fica no topo daquele monte 0 ponto da triplice
fronteira, a convergir os territ6rios da Venezuela,
Brasil e Guiana. Da totalidade do seu cume, apro
ximadamente 85% pertence a Venezuela, uns 10%
a Guiana e 5% ao Brasil'.

Com efeito, a intima relacao do Monte Rorai
rna com a regiao da Raposa Serra do Sol no lado
brasileiro nao se limita apenas a sua encravacao
flsica, mas sobretudo ao entrelacarnento juridico
de ambos, porque ja no decreto homologat6rio
daquela terra indigena 0 parque nacional de que
se trata restou destacado como bern publico da
Uniao, submetido a regime de dupla afetacao, des-

2 A Institucionallzacao do Monte
Roralma"

3 0 hist6rico que se segulra restou parcialmente compilado da

minha tese de doutoramento defendida junto it PUC/Pro no mes
de novembro de 2009, sob 0 titulo de Meio ambiente, terms ill

digenas e defesa nacionai: direitos fundamentais em tensao nas
fronteiras da Amazonia Brasilelra, publicado no ano de 2010 pela

Editora Iurua.

"Decreto n. 97.887,de 28 de junho de 1989,art. 5°.

5NASCIMENTO, Durbens Martins. Projeto Calha Norte: a Ama
zonia segundo a politica de defesa nacional. Amazonia e defesa
nacional. CASTRO, Celso (org.). Rio de Janeiro: FGV, 2006, p.
99-100.

6MARRERO, Roberto.Monte Roraima: madre de todas las aguas.
Santa Elena de Uiaren: Impresses Rubel,2002, p. 02.



naquela regiao, A estranha planta cresceu rapido,
dando belissimos e apetitosos frutos".

as pajes entao avisaram que aquele vegetal era
na verdade urn ser sagrado e como tal seus frutos
eram proibidos para qualquer pessoa da tribo. as
mesmos pajes avisaram a todos que caso alguem
desobedecesse aregra e tentasse comer alguma
fruta daquelas, desgracas terriveis aconteceriam: a
cacase tornaria rara, as frutas secariam e ate a terra

iria tomar formato diferente. Era permitido comer
de tudo, menos os frutos da bananeira sagrada.

Todos passaram a temer e a respeitar as ordens
dos pajes, Mas houve urn dia em que, ao amanhe
cer, os indios correram para ver com espanto a pri
meira desgraca de muitas que ainda estavam por
vir: urn cacho da bananeira havia sido decepado.
as habitantes do lugar se perguntavam, mas nin
guem sabia dizer quem poderia ter feito aquilo.

Antes que tivessem tempo para descobrir 0

culpado, a previsao dos mais velhos cornecou a
acontecer. A terra se movia e os ceus tremiam em

trov6es. Todos os animais, da terra ou do ceu, bate
ram em retirada. Urn dihivio comecou a despencar
e urn enorme monte comecou a brotar rasgando
aquelas alagadas terras.

E foi assim que nasceu 0 Monte Roraima. Epor
tudo isso que, ate os dias de hoje, acredita-se que
aquela formacao rochosa chora quando de suas
pedras caem pequenas gotas de agua cristalina.

6 Criacao do parque nacional

Diante principalmente das caracteristicas na
turais narradas alhures e que 0 Presidente da Re
publica da epoca resolveu criar, por intermedio
do Decreto n. 97.887, de 28 de junho de 1989, 0

Parque Nacional do Monte Roraima com uma
superficie de 117.261,51 (cento e dezessete mil,
duzentos e sessenta e urn, virgula cinquenta e urn)
hectares, tornando-o agora contiguo ao Parque
Nacional Canaima, localizado no limitrofe terri
torio venezuelano e com aproximadamente quatro

21 A lenda que segue acha-se narrada no site http://www,amo
zonia,com,br/folclorellenda_roraima , acessado em 02 de fev,
2009.

Cosmologia indigena

ARNEIRO, Fausto. Paraindios, MonteRoraimaeobrade Ma
unatrna. Disponfvel em: http://gl.globo.com/Noticias/Brasil.
cessc em 02 de fev.2009.

Ibidem.

Com 0 entorno ocupado preponderantemente
lado brasileiro pelas etnias Ingariko e Macuxi,

Monte Roraima alimenta 0 imaginario e a cren
a indigena na regiao desde tempos imemoriais,
azendo parte das respectivas culturas e servindo

mo ponto de referencia para autoidentificacao
e muitos deles.

as Ingariko, por seu turno, creditam 0 surgi
ento daquela montanha a Macunaima, 0 heroi
ill carater retratado no livro homonimo de Mario
eAndrade. Segundo a Ienda, no local onde esta 0

onte Roraima havia uma gigantesca arvore com
dos os tipos de frutos conhecidos. Por preguica,
acunaima teria cortado a arvore para pegar os fru

GS com mais facilidade, ficando em seu lugar apenas
tronco decepado urn pouco acima da sua raiz".

a indio Ingariko Odertino Barbosa disse que
lenda e contada ate hoje nas aldeias ao redor do
onte. De acordo com ele, depois de cortada, a

rvore caiu na Guiana, 0 que explicaria a floresta
ensado outro lado da fronteira, em contraste com
regiao de campo do lado brasileiro'".

a surgimento das cachoeiras do monte, como
asLagrimas, de quase 2.800 (dois mil e oitocen

s) metros, e de lagos como 0 das Andorinhas, e
"choro da natureza pelo crime de Macunaima",
sse Barbosa. Depois de ter cortado a arvore,
uela divindade indigena teria desaparecido".
Os indios Macuxi dao versao diferente e con

que antigamente, no exato local onde existe
onte Roraima, havia apenas terras ferteis e

gadicas, cheias de igapo. As tribos que viviam
quelaarea nao precisavam disputar comida, pois
aca e a pesca eram fartas. Uma vez, nasceu urn
10 pe de bananeira. E a arvore era algo inedito

s fatores naturais que determinam a sobreviven
cia e perpetuacao das especies animal e vegetal Ia
existente.

pecies que so existem naquela regiao, a exemplo
do periquito-do-tepui, guaracava grande, bacurau
do-roraima e 0 interessante guacharo, ave noturna
que vive no interior das cavernas. Ressalte-se que
essas aves foram recentemente identificadas em
timidas incurs6es pelo interior do monte, descorti
nando urn potencial muito rico em especies ainda
a serem descobertas, 0 que contribuiria para guin
dar 0 Brasil a uma posicao mais alta no ranking dos
paises detentores de tipos diferentes de passaros no
mundo, atualmente liderado pela Colombia.

Por outro lado, inforrnacoes do "Relatorio
Preliminar da l' Expedicao de Reconhecimento
Cientifico ao Topo do Monte Roraima", realizada
no periodo de 19 a 26 de dezembro de 2000, por
representantes do Museu Integrado de Roraima,
Universidade Federal de Roraima e do Museu Pa
raense Emilio Goeldi, dao conta que na ordem da
fauna foi descoberta uma nova especie de mutuca,
descrita com 0 nome de fidera roraimensis, bern
como na flora restaram acrescidos vinte e cinco
novos registros de orquideas.

Entre as brornelias, cinco novos registros foram
feitos e uma nova especie foi descoberta. Nas ou
tras vinte e cinco familias, mais duas novas ocor
rencias e uma especie estao em estudo. Segundo
Elton Lerne, estudioso deste vegetal, urn exame
preliminar revela que as especies em referenda
constituem os primeiros registros de ocorrencia
no territorio brasileiro, constituindo-se num ver
dadeiro achado botanico para a comunidade cien
tifica mundial, pois se trata do representante mais
primitivo da familia orquidaceae, selenipedime
stevemarkii fordat.

Para os especialistas na area, essa ultima des
coberta serve para entendermos a historia evolu
tiva das orquideas e monocotiledoneas como urn
todo, sendo altamente significante informar que
tal expedicao se deu com reduzido numero de
cientistas e teve pouquissimo tempo de estada no
plato, insuficiente para realizar urn levantamento
mais consistente e completo de toda a fauna e flor
locais.

De modo geral, 0 cenario da biodiversidade do
Parque Nacional do Monte Roraima, em funcao
do seu isolamento e das dificuldades de acesso,
encontra-se intacto e ainda cientificamente desco
nhecido, impondo-se a necessidade de preserva

Arocha monolitica e desnuda do Monte Ro
raima e pobre em minerais e nutrientes, apresen
tando condicoes de radiacao solar e temperaturas
extremadas, bastante hostis para qualquer orga
nismo, razao pela qual se desenvolveram nas espe
cies que habitam 0 inospito ambiente mecanismos
especiais de adaptacao para sobrevivencia. Alguns
poucos exemplos de especies ja registradas sao as
ras toxicas oreophrynella quelchii e macconelli;
as plantas insetivoras heliamphora nutans, utri
cularia quelchii e humboldtii, e drosera roraimae;
a orquidea epidendrum secundum; as brornelias
brocchinia reducta e tatei, e tillandsi turneri: e 0

arbusto bonnetia roraimae'".
A avifauna avistada em algumas expedicoes

ao Monte Roraima, tanto ao plato quanta na area
baixa ao redor, apresenta algumas dezenas de es-

17 0 descritivo apresentado oeste item consta as fls. 02 do do
cumento intitulado "Constderacoes acerca do ParqueNacional
do Monte Roraima, em defesa de sua manutencao ante a ina
ceitdvel intencao de revogar-se 0 decreta de sua coacao para
anexa-lo apretendida Reserva Indigena Raposa Serrado Sol",
elaboradoem 02 de marco de 2004 pelo analista ambiental Jose
Ponciano Dias Filho, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis - Gerencla Executiva no
Estado de Rcraima, e devidamente juntado aos autos do pro
cedimento administrativo autuado sob 0 nome de "50S Monte

Roraima - ParqueNacional do Monte Roraima: Informacoes
geraise institucionais". Boa Vista:IBAMA,2004.

4 Biodiversidade (mica

do Monte Roraima. Mas a conquista do plato nao
demoraria muito. Urn ano depois, em 1884, pa
trocinada pela Real Sociedade Geografica, uma
expedicao a mando de Everard Im Thurn e Harry
I. Perkins conseguiu chegar ao topo em 18 de de
zembro daquele mesmo ano.

Posteriormente, muitas outras expedicoes 10
graram exito como as de Mc Connel e Quelch, em
1894 e 1898; Comissao de Limites de 1900, 1905 e
1910; Teodor Koch-Grunberg em 1911; Clementi
em 1916; G. H. H. Tate (do Museu Americano de
Historla) em 1927; e novamente a Comissao de
Limites Brasil-Venezuela-Guiana em 07 de dezem
bro de 1931, quando come~arama construcao do
Marco Zero em seu cume, estabelecendo os limites
das fronteiras dos tres paises.



milh6es de hectares, considerado ainda 0 maior

parque nacional da America Latina".
A criacao da unidade de conservacao brasileira

deu-se atraves do Programa Nossa Natureza, tendo

como principais objetivos a protecao dos ecossis

temas da Serra do Pacaraima e a materializacao
do Ponto Triplice (Brasil-Venezuela-Guiana) no

topo do Monte Roraima. Como um dos objeti

vos especificos, foi alinhada pelo Instituto Brasi

leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renovaveis a funcao de proteger amostras dos

ecossistemas da Serra Pacaraima, assegurando a

preservacao de sua flora, fauna e demais recursos
naturais, caracteristicas geol6gicas, geomorfol6

gicas e cenicas, proporcionando oportunidades
controladas para visitacao, educacao e pesquisa

cientifica por parte de nao-Indios",
No mesmo ato de instituicao, estabeleceu-se

um prazo de cinco anos para a elaboracao do Plano

de Manejo daquela unidade de conservacao", algo

que ainda nao aconteceu, passados vinte anos da

sua criacao, devendo-se isso a uma serie de con

troversias entre indios e orgaos estatais e tambem

a conflitos entre os pr6prios indigenas que circun

dam a mesma area, conforme veremos a seguir.

7 Plano de manejo e dlverqencia com 0

Povo Ingarik6

o Parque Nacional do Monte Roraima acha-se

localizado na parte setentrional da Terra Indigena
Raposa Serra do Sol, estendendo-se pela sua area

florestal e abrigando morada dos indios Ingarik6,

Macuxi e Patamona. Assim como 0 resto daquela

terra indigena, 0 territ6rio incluido no parque na

cional de que se trata representa, para as etnias da

regiao, area tradicional de ocupacao, apropriacao e

uso dos recursos naturais, assegurando sua pr6pria

sobrevivencla, cultura e estilo de vida".

22lnforma~ao fornecida pela site http://pt.wikipedia.org/wikil
MonteRoraima, acessado em 02 de fev.2009.

23Dados oficiais do Ibama disponibilizados no site www.ibarna.

gov.br, acessado em 02 de fev.2009.

24Decreta n. 97.887,de 28 de junho de 1989,art. 4°,

25LAURIOLA, Vicenzo. Parque Nacional? Keane! Os indios di-

Por se tratar de uma unidade de conservacao

classificada de protecao integral, com restricoes
que impedem a interferencia humana direta no

seu ambiente, sobredito parque nacional introduz

regras e atividades contrastantes com as formas

tradicionais de uso dos recursos naturais e apro

priacao do espac;o por parte dos indigenas que la
sempre habitaram.

Os problemas da sobreposicao dessa unidade

de conservacao em terra indigena comecaram de

fato dez anos ap6s a edicao do seu decreto cons

titutivo, quando os indios Ingarik6 foram tomar

conhecimento da instituicao de um parque nacio

nal em suas terras durante a oficina do respectivo

Plano de Manejo.

Todo esse processo de desrespeito as popula

coes tradicionais foi acompanhado de perto pelo

representante do Instituto Nacional de Pesquisa

da Amazonia, pesquisador Vicenzo Lauriola, ap6s

constatar que 0 Instituto Nacional do Meio Am

biente e dos Recursos Naturais Renovaveis - em

parceria com a Associacao Brasileira de Engenhei

ros Sanitarios e Ambientais - realizou um pri

meiro estudo preliminar de campo entre os dias

01 e 10 de outubro de 1999, para logo em seguida

caminhar no sentido de finalizar aludido Plano de

Manejo em oficina organizada por eles entre os

dias 29 de fevereiro e 02 de marco do ano de dois

mil, na cidade de Boa Vista".

Essa atividade oficial restou desenvolvida sem

dispensar muita atencao a presenca indigena no
territ6rio e no entorno imediato daquela unida

de de conservacao, em plena desconsideracao as

comunidades Ingarik6 Mapae-Caramambatai e

Manalai -Iocalizadas dentro dos limites do par

que - e todas as outras da etnia Macuxi e Pata

mona estabelecidas em area definida como zona

de transicao.
Os quatro indios da regiao Serra do Sol que

chegaram a participar da primeira oficina sequer

zero nao a lmplantacao do Parque Nacional do Monte Rorai
rna. Terras indigenas e unidade de conservariio: 0 desafio das
sobreposicoes. RICARDO, Fany (org.). Sao Paulo:ISA, 2004, p.

422.

26As lnformacoes que seguem foram colhidas resumidamente do
trabalho publieado por Laurlola, sob a indicacao aclma e cons
tantes das pgs. 424-427.

iveram conhecimento previo do assunto discuti

0, tendo mais tarde relatado suas preocupacoes

o Conselho 1ndigena de Roraima que, em 22 de
(,lho de 2000, chegou a realizar assembleia regio

al para tratar do acontecido. Depois de decorri
OS 11 (onze anos) de sua criacao por decreto e 05

inco) meses da oficina de elaboracao do Plano

Manejo, os indigenas nao sabiam ainda 0 que

parque nacional.

Diante dessa situacao, a Fundacao N acional

o Indio tomou a iniciativa de realizar uma serie
e reunioes com os indigenas entre os dias 26 de

nho e 04 de setembro de 2000, totalizando 08

ito) trabalhos de campo para esclarecer as comu-

ldades diretamente afetadas sobre os efeitos da

nacao daquela unidade de conservacao em suas

rras. A palavra dos tuxauas, assim como dos de

ais membros das aldeias Ingarik6, foi unanime:
ane! (Nao).

Eles nao aceitaram as regras e as propostas do

de Manejo feitas pelo Instituto N acional

o Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re

ovaveis e, consequentemente, nao concordaram
com a instituicao de um parque nacional em suas

erras, porque incompativeis com a permanencia

as formas tradicionais indigenas de ocupacao do

espaco e do usc dos recursos naturais; em outros

termos, elas entram diretamente em conflito com

os direitos de autonomia e cultura das etnias la
esidentes, como iremos demonstrar corn rnais
agar na segunda parte deste trabalho.

Os fatos acima relatados falam por si so, colo

ndo em xeque todo 0 esforco de agentes estatais

e intentam impor de forma verticalizada uma

olitica conservacionista desgarrada da realidade
os fatos e desconforme com 0 modo de vida in

igena, na contramao da mais autorizada doutrina

cioambiental.

Turismo e impasse interetnlco

Em sua ampla maioria, as comunidades Ingari

6 tambem manifestaram sua oposicao ao desen
volvimento do turismo em suas terras. Isto tanto

e maneira geral, quanto no espedfico das propos

s do Plano de Manejo, que destaca como princi-

pais polos de atracao turistica 0 Monte Roraima e

o Monte Caburai, lugares sagrados na cultura de

todos os povos de etnia caribe e preservados com

particular cuidado por constituirern as nascentes

de seus recursos hidricos".

Em geral, pode-se afirmar que a maioria das

comunidades da regiao nao tem um conhecimen

to detalhado do que representa 0 turismo, perce

bendo esta atividade como um objeto estranho,

externo a sua cultura e as suas capacidades de lidar

com ele. Por estes motivos 0 turismo e associado

a novos riscos de invasao de seu espaco. Isto gera

medo, desconfianca e oposicao.

Eusou da Serra do Sol,mas mora mais no Ma

pae, Ali semprepassamos brancosporquetern

coisas bonitas, como cachoeiras, Macunaima,

etc. Eu nao gosto disto. (Berlita, Serra do Sol).

Este posicionamento geral e majoritarlo tem

duas excecoes. A primeira e de uma lideranca do

Mapae-Caramambatai, Leandro, que ja colabora

com um empresario de Boa Vista, que leva turistas

de aviao atraves de Caramambatai para excurs6es

ate 0 Monte Roraima. 0 posicionamento favoravel

de Leandro aparece essencialmente ligado a fonte

de renda que 0 turismo representa. Nao conhece

mos os detalhes do seu envolvimento individual,

como dos demais membros da comunidade nesta

atividade, nem a distribuicao de renda assim ge

rada entre eles. Nao podemos, portanto, avaliar

o papel efetivo ou potencial desta atividade em

relacao a economia, ao bem-estar e as estrategias

de desenvolvimento da comunidade de Mapae
Caramambatai.

Po rem, a situacao nao parece multo clara, em

particular com referenda as expectativas de Le

andro frente ao desenvolvimento do turismo e do

Parque, seja em termos de renda que da pr6pria

funcao politico-estrategica.

27 As Implicacoes do turismo no modo de vida Ingarik6 e os de
poimentos que se seguem foram transeritosdo trabalhode Vin

eenzo Lauriola,publicadoagorasob 0 titulo "Unidades de con
servacao, terrasindigenas e conflitos politicos na Amazonia. 0
easo do ParqueNacional do Monte Roralma", Bepacos e recursos
naturais de uso COnIll11l. DIEGUES, Antonio Carlos; MOREI~
RA,Andre de CastroC. (orgs.).Sao Paulo:NUPAUB-USP,2001.



Eu nao aceito 0 Parque Nacional, mas vou tra

balhar com 0 turismo se conseguir dinheiro

para mim, meus filhos e minha comunidade.

Eu nao aceito 0 Parque Nacional, mas vou uti

liza-lopara conseguir dinheiro. Eu vou mandar

no Parque Nacional, no que ele vai fazer. (... )

o IBAMA pediu para eu construir uma casa

para ele aqui. Eu falei: voce ja tern uma casa

em Boa Vista, eu nao aceito voce fazer sua casa

aqui. (... ) Se tiver turistas, pessoas chegando

para ir ao Monte Roraima, fazer fotos, filma

gens, etc., eoportunidade de ganhar dinheiro,

eu vou trabalhar. Mas casas de outras pessoas

nesta area eu nao quero. (Leandro, Mapae),

As palavras de Leandro revelam a falta de cla

reza com que as inforrnacoes sobre 0 Parque che

garam ate ele, gerando ilusoes sobre 0 seu futuro

papel em relacao a esta instituicao e asua acao, As

expectativas de Leandro contrastam com a estru

tura institucional do Parque e com seu processo

decisional que acompanha sua implementacao:

ate hoje ele permanece concentrado nas maos do

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Re

cursos Naturais Renovaveis.

A segunda excecao aoposicao determinada dos

Ingarik6 ao turismo e representada por Dilson Do

mente Ingarik6, professor da comunidade de Ma

nalai, que manifesta interesse para a possibilidade

de abrir as comunidades indigenas ao turismo,

destacando ao mesmo tempo a necessidade de arti

cular esta abertura dentro de um processo gradual

que priorize a formacao e a participacao direta das

comunidades na definicao dos projetos.

Relativamente ao desacerto entre os pr6prios

indigenas, as etnias Macuxi e Patamona que tam
bern circundam 0 Monte Roraima, dele recebendo

influxos de ordem cosmol6gica e sequer consul

tadas sobre a criacao do parque nacional - com

razao se insurgiram contra a instituicao daquela

unidade de conservacao, dizendo acertadamente

que referido monte pertence atotalidade dos in

digenas e nao apenas ao povo Ingarfko".

28 Os registros desse antagonismo constam no Processo n

02001.0038SS/2006~lO, Instaurado junto ao Institute Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturals Renovdvets para

E se nao bastasse isso, organizacoes como 0

Conselho Indigena de Roraima acreditavam tam
bern que a criacao do Parque Nacional do Monte

Roraima viria a implicar um obstaculo juridico a
demarcacao continua da Terra Indigena Raposa

Serra do Sol, prejudicando a todos de forma in

discriminada.
Noticiadas divergencias acabaram se dissipan

do no desenrolar dos acontecimentos e depois de

calorosas discussoes, como veremos logo abaixo.

9 lnstalacao inconclusa

As dificuldades ate agora relatadas, com algu

mas divergencies de ordem funcional, encontram

se devidamente registradas em procedimento ad

ministrativo instaurado no ambito do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na

turais Renovaveis sob 0 n° 02001.003855/2006

10, tratando exclusivamente dos problemas de

correntes da dupla afetacao do Parque Nacional

do Monte Roraima.

Mencionados autos estao a nos interessar como

guia das principais atividades realizadas por aque

la agencla ambiental com 0 fito de promover na

area uma gestae compartilhada entre indigenas e

orgaos oficiais, conforme 0 breve relato cronolo

gico que segue:

- 2000: iniciativa do Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis para

implantacao da unidade de conservacao e reacao

contraria das etnias que defendiam a extincao do

modelo do Parque Nacional do Monte Roraima;

- 2002: fundacao do Conselho do Povo Indigena

Ingarik6 - Coping, no sentido de apoiar a manu

tencao do parque com a participacao da aludida

etnia na sua administracao:

- 2004: elaboracao do documento S.O.S. Monte
Roraima - Parque Nacional do Monte Roraima:

informacoes gerais e institucionais com 0 objetivo

tratar especificamente dos problemas decorrentes da dupla afe

tacao do Parque Nacional do Monte Roraima.

e defender politicamente a manutencao da uni
ade de conservacao,

2005: assinatura da Portaria n° 534 e do Decreto

omologat6rio da Terra Indigena Raposa Serra

0501, ratificando a declaracao de posse sobre ela

OSgrupos indigenas Ingariko, Macuxi, Patamona,

aurepang e Wapixana, mantendo ainda 0 Par

ue Nacional la incrustado sob 0 regime da dupla

feta<;ao;

2006: realizacao da III Assembleia Geral do Co

ing e VIII Assernbleia Geral do Povo Indigena

hgarik6, onde foram discutidas diretrizes para

abora<;ao de um plano para administracao con

nta do Parque Nacional do Monte Roraima;

2007: realizacao da IV Assernbleia Geral do Co

ing para tratar do planejamento das atividades

dentes a instalacao do Parque Nacional do

onte Roraima, decidindo-se ainda pela ida a

asilia de liderancas do Povo Ingarik6 para co

a instituicao oficial de um grupo de trabalho
pecifico para 0 caso:

2008: reunioes em Brasilia nas sedes da Funda-

o Nacional do indio e Casa Civil da Presidencia

Republica com vistas acriacao de um grupo

trabalho, contando com a participacao de 25

inte e cinco) liderancas indigenas das etnias

garik6, Macuxi, Patamona, Taurepang, Wapi

na, Wai-wai e Yekuana, representando elas as

ganizacocs Coping (Conselho do Povo Indigena
gariko), CIR (Conselho Indigena de Roraima)

pirr (Organizacao dos Professores Indigenas
Roraima).

Segundo consta dos autos administrativos
unciado na fimbria do texto, foi a partir dessas

imas reunioes - realizadas na Capital Federal

rante 0 mes de fevereiro de 2008 - que se pa

cou 0 antagonismo existente entre as diferentes
ias sobre 0 modo de se administrar 0 Parque

~cional do Monte Roraima.

Foi atendida uma reivindicacao do Conselho

.~igena de Roraima para ampliar sua represen

ao no grupo de trabalho, indicando aquela

organizacao agora um total de quatro membros.

Com isso, respectiva portaria finalmente restou

aprovada e assinada pelos Senhores Ministros

da [ustica e do Meio Ambiente em 29 de abril de

2008, dando inicic de fato ao processo de conso

lidacao da gestae compartilhada, com a garantia

de orcamento pr6prio para execucao do Plano de

Trabalho Emergencial ja para 0 exercicio de 2008,

bem como elaboracao do respectivo Plano de Ad
ministracao Conjunta.

Com a institucionalizacao do grupo de traba

lho, foi dada sequencia ao acompanhamento das

seguintes atividades, todas em curso ainda no ana
de 2008:

- 16 a 27 de abril: revisao dos marcos de fronteira

Brasil/Guiana localizados dentro do Parque Na
cional do Monte Roraima;

- 29 a 30 de abril: oficina de trabalho acerca da

sobreposicao de unidades de conservacao federais
e terras indigenas, realizada em Brasilia;

- 09 de maio: publicacao da Portaria Interminis

terial n- 838, instituindo 0 grupo de trabalho para

elaboracao do Plano de Administracao Conjunta

do Parque Nacional do Monte Roraima e 0 Plano

de A<;ao Emergencial para a mesma area;

- 13 de maio: reuniao na Superintendencia do Ins

tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renovaveis - Boa Vista, com 0 objetivo

especifico de preparar os primeiros procedimentos

a serem levados a efeito pelo grupo de trabalho;

- 23 de junho: reuniao na Superintendencia do

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re

cursos Naturais Renovaveis - Boa Vista, para tratar

da operaclonalizacao dos trabalhos do grupo a fim

de elaborar 0 Plano de Administracao Conjunta;

- 08 a 10 de julho: realizacao de oficina do grupo

de trabalho para elaboracao do Plano de Admi
nistracao Conjunta;

- 12 e 13 de outubro: organizacao da IV Assernbleia

Extraordinaria do Coping, com a manifestacao de



Federal vlgente", notadamente aquele afeto as ex
pressoes "usufruto exclusivo das riquezas do solo,
dos rios e dos lagos" existentes em terras indigenas.

o Supremo Tribunal Federal, a pretexto de
"relativizar" direitos fundamentais no interesse
publico da Unia031, simplesmente "deletou'?" do
Texto Constitucional (ou acerca dele fez vistas
grossas!) 0 adjetivo "exclusive":". Disso importa
concluir que 0 usufruto que era privativo e restrito
dos povos indigenes, no querer do constituinte ori
ginario, doravante sera compartilhado por todos
os nacionais, sob a pecha da imprecisa sentenca
do "relevante interesse publico" e a mingua de lei

complementar.
jose Afonso da Silva, forte no anterior esc6lio

de Pontes de Miranda, acrescenta que 0 usufruto
de que trata 0 art. 231 e pleno, compreendendo 0
uso e a fruicao, quer se trate de minerais, vegetais

au de animals".
Carlos Frederico Mares de Souza Filho tam

bern se ergue, arrimado nas afirmacoes de Severo
Gomes, para dizer que todas as constituicoes bra
sileiras entenderam que a Republica assegurou as
comunidades indigenas 0 usufruto pleno do solo,
estendido aos minerals, vegetais e animais, repre
sentando flagrante inconstitucionalidade qualquer
restricao incontornavel ao pleno exercicio da posse
direta pela populacao indigena residente".

Inegavelmente penalizando os povos indigenas,
a Suprema Corte Brasileira houve por bem nao
apenas atropelar 0 vernaculo como ainda descon
siderar apelos doutrinarios de tao insignes juristas.
Nao sem prop6sito que vozes respeitaveis se Ie
vantam contra aquilo que vem sendo denunciado

30Vide condtcoes diretamente afetedas de n- 01 usque 14, cons

tantes do voto proferido pelo Ministro Menezes Direito no jul

gamento da Peticao n. 3.388.

31 Diretriz n'' 01.

32 Bxpressao corrigueira da informatica e muito stmpatica ao lin

guajar popular.

33 Exclusivovern do latirn escolastico exctusivu; que exclut, poe a
margem au elimina - no ponto - as nao-Indios do direito de

usufruir.FERREIRA, AurelioBuarque de Holanda. Novo dicio

nario Aurelio da lingua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova

Fronteira, 1986, p.739.

34Curso de direito constuucionaipositivo. 16. ed. Sao Paulo: Ma

lheiros, 1999,p. 457.

350 rwascer dos povos indigenas para 0 direito. Curitiba: Jurm!,

1998, p. 139.

Por maioria de votos, vencidos os Ministros
aquim Barbosa (Improcedencia total) e Marco
relio (procedencia total), 0 Supremo Tribunal
deral julgou parcialmente procedente 0 pedido
processo de Peticao n° 3.388 - acao popular,

ra declarar valida e sem nenhum vicio de for
alidade a demarcacao da Terra Indigena Raposa
rra do Sol, mas com a imposicao de 19 (deze
vel condicionantes, sendo que 03 (tres) delas
prestam a informar os casos de dupla afetacao
tre unidades de conservacao da natureza e terra
digenas.
Como registrado na fimbria do texto, dito jul

mento teve 0 merito de resolver definitivamente
a demanda localizada que perdurava por quase

inta anos, em que pese lancar incertezas quanto
alguns aspectos que permaneceram controver
S, mormente em se tratando do Parque Nacional
Monte Roraima la criado (mas nao instalado)

sde 1989.
Dentre as diretrizes alinhadas, ai incluidas as de
08,09 e 10, nada menos do que 14 (quatorze)

elas vieram para reduzir 0 conteudo semantico
nunciado pelo par. 2°, art. 231, da Constitui~ao

1 Conclusao

Seao Instituto Chico Mendes restaram confe
do tais poderes, nao ha que se falar na eficacia de
upo de trabalho interetnico, muito menos num
a sonhado Plano de Administracao Conjunta.
rn as novas competencias que lhe foram atribu

(las - mesmo sem pedir ou sequer ser consultado
o novel Instituto pode (por mera deliberalida
sua, segundo diretrizes fincadas pelo Supremo
ibunal Federal) simplesmente desconsiderar um
cesso de negociacao e de aproximacao entre

vas que perdura por dez anos, reascendendo em
ao de uma inusitada e autorizada arbitrariedade
ata] urn antagonismo interetnico aparentemente

ntornado.
Desse modo, e cada vez mais cornplicado,

6ntinuamos sem a instalacao do Parque Nacio
I do Monte Roraima, agora a mingua de um
sicionamento oficial e definitivo por parte do
stituto Chico Mendes de Conservacao da Bio

iversidade.

29Essas e nutrasdiretrizes estao alinhavadas no voto·vista do Mi

nistro Menezes Direito, proferido oa Petilfao ll. 3.388, julgada

definitivamente em 19 de marlfo de 2009.

Acaso mantidas tais ressalvas,e nao se podendo
preyer a reacao indigena em face de um eventual
retrocesso no processo de negociacao, 0 pr6prio
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renovaveis - por interrnedio do
Chefe do Parque Nacional do Monte Roraima e
dentro do Processo nO 02001.003855/2006-10 
reconhece que estao em risco nao apenas todo 0
trabalho realizado, mas 0 cumprimento da decisao
tomada pelo Supremo Tribunal Federal e a pr6pria
instalacao da unidade de conservacao ate agora
analisada.

Isso porque 0 Plano de Administracao Con
junta estimulado pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis,
devidamente chancelado pela Casa Civil da Presi
dencia da Republica em 2008, tera que contemplar
necessariamente novo ator que chega ao processo
ja na condicao de protagonista, porquanto insistiu
o Supremo Tribunal Federal que ao Instituto Chico
Mendes de Conservacao da Biodiversidade compe
te exclusivamente as seguintes atribuicoes:
a) Responsabilidade imediata sobre 0 usufruto

das populacoes residentes na area do Parque
Nacional do Monte Roraima;

b) Administracao do Parque Nacional do Monte
Roraima, sempre ouvindo (sem forca vinculan
tel as etnias diretamente envolvidas; e

c) Regulamentar 0 direito de transite dos visi
tantes e pesquisadores nao-indios dentro do
Parque Nacional do Monte Roraima, ainda que
nao aceitos pelos povos que la habitam.

serouvidas, levando em contaas usos, as tradi

coes e costumes dos indigenas, podendo, para

tanto, contar com a consultoria cia Funai.

10 - 0 transite de visitantes e pesquisadores

nao-indios clever ser admitido na area afeta

cia aunidade de conservacao nos horarios e

condicoes estipulados pelo Instituto Chico
Mendes 29.- 09 de dezembro: reuniao com representantes da

Agencla Brasileira de Inteligencia sobre a ocor
rencia de atividades ilieitas no interior do Parque
Nacional do Monte Roraima; e

- 15 de novembro a 07 de dezembro: participacao
de analista ambiental do Parque Nacional do Mon
te Roraima em curso de fiscalizacao:

Na esteira do breve relat6rio considerado pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renovaveis, percebe-se claramen
te que 0 ano de 2008 foi todo ele marcado por
intensas negociacoes e pouco avanco pratico na
elaboracao do Plano de Administracao Conjunta
do Parque Nacional do Monte Roraima.

- 17 de dezembro: articulacao internacional com
a Venezuela sobre possiveis acoes conjuntas para
gestae dos parques nacionais contiguos, a saber,
Monte Roraima e Canaima.

preocupacao dos Ingarik6 acerca do andamento
moroso das acoes relativas a administracao con
junta do Parque Nacional do Monte Roraima,

10 Julgamento do STF e suas reais conse
quencias

9 - 0 InstitutoChicoMendesde Conservacao
cia Biodiversidade respondera pelaadministra
cao cia area de unidade de conservacao, tam

bernafetadapela terra indigena, com a parti
cipa<;:ao dascomunidades cia area, quedeverao

Malgrado 0 tormentoso tramite procedimen
tal e os contratempos interetnicos, nova carga de
duvidas e incertezas sobre 0 processo de gestae
compartilhada de que se trata restou lancada pelo
Supremo Tribunal Federal quando julgou 0 merito
da dernarcacao da Terra Indigena Raposa Serra do
Sol, estabelecendo - naquilo que interessa - as
seguintes diretrizes:

8 - 0 usufruto dos indios na areaafetadapor

unidades de conservacao fica sob a responsa
bilidade imediatado Instituto Chico Mendes
de Conservacao da Biodiversidade.



como ret6rica constitucional, ou mesmo consti

tucionalizacao simb6lica.
Ocorre que no afa de ampliar as categorias de

direitos protegidos, as constituicoes mais recentes

acabaram incorporando em seus textos uma pleura

de novos direitos que, a permanecer a 16gica inter

pretativa restrita do contrato e do individuo, en

contrarao muita dificuldade de se materializarem.

E nesse aspecto pouco se vern realizando em

nosso pais, dando a sensacao de que 0 constituin

te originario foi bern mais progressista do que os

atuais e oficiais interpretes da Constituicao Federal

de 1988, mais conservadores e ideologicamente
apegados as antigas praticas de alienacao,

Ao leitor atento as discussoes que se travaram

no Supremo Tribunal Federal por ocasiao do jul
gamento definitivo da Terra Indigena Raposa Serra

do Sol, nestes e outros aspectos", fica a nitida im

pressao de que algumas daquelas condicionantes

certamente sucumbirao em vindouros processos

tanto na Casa quanta em instancias ordinarias, a

bern da seguranca juridica e por respeito ao origi

nario texto constitucional.

Isso porque ate agora se tratou de meras diretri

zes da nossa Corte Suprema, sem forca vinculante

e a merce do legitimo crivo do contradit6rio por

parte dos povos diretamente interessados, direito

esse nao experimentado naquele julgamento acer

ca dos diversos e complexos assuntos que sequer

faziam parte da causa de pedir.
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Jornada de Direito Ambiental

'.1 NORMAS AurONOMAS E NORMAS NAO AurONO

MAS

Embora nem todas as normas do Ordenamento
Iuridico estatuam atos de coercao, Hans Kelsen
afirmou, como observado no item precedente, ser
o direito uma "ordern de coacao". Tal afirrnacao

baseou-se na constatacao de que todas as normas
que nao estabelecam urn ato coercitivo somente
terao validade a medida que se ligarem a outra
norma estatuidora de urn ato de coercao.

As normas que contenham urn preceito co
ercitivo, Kelsen denorninou de "autonornas", em

contraposicao "as nao autonomas", que sao aquelas
que nao estatuern urn ate coercitivo e que sornente

terao validade se ligadas as primeiras. Assim, as
normas que estatuem atos de coercao tern como
desiderato obter certa conduta de urn individuo, se
bern que nem todos os atos de coercao sejam tidos
por ele como sancao, pois que na hipotese de inter
namento compulsorio por doenca contagiosa nao
ha conduta que seja pressuposto de tal ato coativo.

Urn caso de norrnas "nao autonomas" para 0

mestre de Viena seria 0 daquelas que conferem
justamente sentido a outras, seja interpretando-a,
seja, mesrno, especificando os seus conceitos. Cita,
como exemplo, urn artigo do Codigo Penal que
estatui 0 que seja homiddio - tal norma extrai
ria seu sentido de outra norma que efetivamente
estabelece uma sancao no caso de 0 homiddio ser
consumado ou tentado.

Dentre as diversas modalidades de normas nao
autonomas, Kelsen cita, ainda, aquelas que, redu

zindo 0 ambito de validade de outras, permitem a
realiza~ao de determinada conduta. Como exem
plo, faz referencia a norma permissiva da legitima
defesa, que limita 0 ambito de validade de outra

elemento coacao, se toma par criteria urn fator

sumamente significativo para 0 conhecimento

das relacoes sociais e altamente caracteristico

das ordens sociais a que chamamos "Diretto"

[...].'
Para melhor cornpreensao da importancia de

tais normas na construcao teorica kelseniana, urge
que, como premissa, se investiguem as denomina
das"normas autonomas" e as "nao autonomas".

5 KELSEN, Hans. Teoria pum do direito, p. 58.

Luhmannprefere definir 0 direito por meio de sua funcao, e nao

como instrumento de force ffsica. Confira-se: "E amplamente di
fundtda a concepcao que define 0 direito atraves do instrumento
da force fisica, ou rnais precisamente atraves da aplicabilidade le
gttirna (reconhecidasocialmente) da force flsica no caso de trans
gressoes anorma. Pensa-se aqui nao so no emprego da force au
tortzcdo ou executado pelos orgaos estatals: 0 conceito tambern

inclui formas mais primitivas da legitime defesa. Essa defintcdo

facilita a distincdo do direito de outras normas. Mas nao fornece

indicaIT6es suficientes paraa resposta as diversas indaga<;:6es que
deixa em aberto. Por isso preferimos definir 0 direito atraves de
sua fun<;:ao - ou seja, a da generaliza<;:ao congruente - funda
mentandoa partir dessa funITao a explicalTao de por que e em que
limitesa for<;:a fisica assume aquelaposilTao proeminente." (LUH
MANN. Niklas. Sociologia do direito I, p. 123-124).

o competencia, por meio de juizos hipoteticos
correntes de uma relacao de "dever-ser".
Em virtude disso, para Hans Kelsen, 0 direito

aO pode preocupar-se com os motivos (efica
ia causal) da conduta, mas, sim, verificar se os
estinatarios da norma a estao cumprindo ou se
s autoridades a estao aplicando, no caso de seus
estinatarios nao observarem a conduta prescrita

elo Direito.
o Ordenamento [urldico quer provocar uma

onduta desejada e evitar uma conduta indeseja
a, e, para isso, utiliza tecnicas as quais denomina
san~6es",que nada mais sao do que respostas da
arm a para a conduta realizada.

Se a conduta realizada for juridicamente de

[ada, a resposta podera ser urn prernio, mas se,
elo contrario, a conduta for indesejada, a resposta
era uma pena, a qual tambem, comumente, se

enomina "sancao",
A sancao pretende ser uma garantia de obser

ancia do Ordenamento [uridico, e ai reside a di

renca substancial entre a Moral e 0 Direito, pois
a sancao juridica, diversamente da sancao moral,
dmite 0 uso de atos de coacao em detrimento de

condutas omissivas e comissivas indesejadas.
Kelsen conferiu uma importancia tao grande as

normas sancionatorias que caracterizou 0 Direito
como uma "ordem de coacao"," conforrne se de

preende da seguinte passagem de sua obra:
E,por isso, de rejeitaruma definicao do Direito

que 0 nao determine como ordem de coacao,

especialmente porque so atraves da assuncao

do elemento coacao no conceito de Direito

este pode ser distintamente separado de toda
e qualquer outra ordem social, e porque, com a

3 Para Niklas Luhmann, a positividade de uma norma de decl

sao nao decorrerla cia validade que uma norma inferior extra! de

uma norma superior. mas, sim, dos fatores socials, conforme se

infere da seguinte passagem de sua obra: "Essa mudanca estru

tural (e nao uma dectsao) torna a declsao 0 prindpio do direito.

Sua positividade nao resulta da constltulcao (mas vige quando
a constituicdo a nega, "assumlndo-se" como direito natural ou
inalteravel}, ela nee resulta da referencla loglca a uma norma
basica que confere vigencia normativa a determinadas decisoes

(mas quando muito e simbolizada e construida juridicamente

pela ideia de uma tal norma brisica): ela resulta, isso stm do de
senvolvimento social e esta correlacionada com uma estrutura
social que gera uma superabundancia de possibilidades atraves
da diferencia<;:ao funcional apresentando por isso a tendencia de
fazer com que todo 0 direito pareITa contingente." (LUHMANN.
Niklas. Sociologia do direito II. Rio de Janeiro: Edi<;:6es Tempo
Brasileiro, 1985, p. 238).

o ato de urn carrasco que executa urn individuo,
em virtude de uma condenacao a pena de morte,
do ato de salteadores que exigem que alguem lhes
entregue determinado bern, pois, nesta ultima hi
potese, 0 "dever-ser' nao decorre de Dutra norma
juridica que Ihe da validade. Diferentemente, para
Kelsen, eo "dever-ser" oriundo do ato do carrasco
que executa a norma individual posta por uma
sentenca judicial, sentenca esta que extrai sua va
lidade de uma outra norma geral, a qual, por sua
vez, retira a sua validade da Constituicao" posta,
que, por seu turno, tern sua validade conferida
por uma norma fundamental pressuposta. Desta
piramide normativa, 0 mestre austriaco retira 0

sentido objetivo que confere a urn "dever-ser" 0

significado de uma norma juridica. Por isso, 0 ato
do carrasco sera valido e licito, ao passo que aquele
praticado pelo bando de salteadores sera ilicito e,
conseqiientemente, criminoso.

Assim, para Kelsen, a norma e 0 sentido objeti
vo que possuem certos atos que se dirigem a vonta
de de outrem, de forma que a norma juridica nao
descreve condutas, mas, pelo contrario, prescreve

condutas, seja proibindo, permitindo ou atribuin-

Juiz federal Eduardo Morais da Rocha

1 A norma jurfdica na concepcao
kelseniana

1 KELSEN, Hans. Teoria pum do direito. 2. ed. Sao Paulo:Martins
Fontes, 1987, p. 3-4.

1 KELSEN, Hans. Teoria pum do direito,p. 2-3.

Na concepcao de norma juridica, Kelsen pro
curou separar 0 ato produtor da norma de seu sig
nificado, ou melhor, distinguiu 0 plano do "ser" do
"dever-ser". A norma seria posta no Ordenamento

Juridico por meio de urn ato de vontade, sendo,
portanto, 0 significado desse ato. No campo juri
dico, 0 significado de determinado ato de vonta

de nao e perceptive! por meio dos sentidos, como
ocorre no campo da natureza, pois, no Direito, 0

sentido de determinado ato de vontade e obtido
por meio da herrneneutica, funcionando a norma
para 0 mestre de Viena, como urn "esquema de
interpretacao".' A norma juridica ke!seniana, as
sim, e 0 significado de certo ato. A norma, embora
nasca de urn ato de vontade, com este nao se con
funde, pois 0 ato e somente urn ponto de partida
do qual a norma e 0 seu resultado final.

As normas podem ser postas por atos de von
tade, como 0 costume e a lei, dentre outros, que

sao externalizados por palavras, cores, desenhos e

gestos, sendo que tais atos se distinguem das nor
mas por e!es postas, ja que as normas poderao valer
quando nao se cogita mais da existencia do ato.

o ato de vontade, por meio do qual a norma e
posta, estaria no plano do ser (natureza), enquanto
que 0 seu significado estaria no plano do "dever
ser" (Direito). Cabe ressaltar, contudo, que nem
todo "dever-ser" podera ser considerado uma nor

ma juridica, porque nao the basta mero significa
do subjetivo, sendo imperativo, ainda, urn sentido

objetivo,' que decorre de outra norma do Orde
namento [uridico, que the confere validade. Por
meio disso, e possivel distinguir, segundo Kelsen,

As normas repressivas de direito ambiental e suas relacoes
com a teoria egol6gica e a norma jurfdica de Kelsen



norma que veda 0 uso da forca fisica. Nessa hi

potese, a norma que impoe a sancao para aquele

que empregar 0 uso da forca tern seu ambito de

validade Iimitado por outra norma nao autonorna,

que possibilita, ern certas circunstancias, 0 usa da

forca. Para Kelsen,a norma que admite a autodefe

sa edispensavel, tendo ern vista que poderia existir

uma (mica norma que proibisse 0 uso da forca que

nao fosse caracterizada como legitima defesa.

Outro exemplo colacionado pelo mestre austri

aco seria 0 de uma norma que proibisse 0 consu

mo de bebidas alcoolicas, Iigando a conduta oposta
uma sancao, Esta norma poderia ter seu ambito

de validade restringido por outra norma nao au

tonorna que permitisse 0 consumo de tal bebida,

desde que houvesse permissao da autoridade. Esta

segunda norma somente faz sentido se conjugada

corn a primeira norma, que impoe a sancao no caso
de consumo da bebida. Por tal motivo, para Kelsen,
poder-se-ia prescrever uma unica norma estatuin

do que "quem traficar bebidas alcoolicas sem per

missao da competente autoridade sera punido"6

Podendo uma norma Iimitar 0 ambito de vali

dade de outra, esta tambern poderia retirar total
mente a sua validade, como as chamadas "norrnas

derrogatorias", que, para Kelsen, tambem seriam

exemplos de normas nao autonornas, porque so
mente teriam sentido se postas ern conexao corn

as normas derrogadas.
.Outra hipotese de normas nao autonornas na

construcao kelseniana sao aquelas que somente

atribuem competencia para uma autoridade pro
duzir outra norma juridica. Tal norma que confere

competencia a alguem para realizar uma conduta

criadora de normas outorga-lhe poder juridico e,

ao mesmo tempo, estatui as premissas nas quais

serao aplicados os atos de coercao,

Exemplificando as normas nao autonomas que

outorgam cornpetencia, Kelsen cita 0 dispositivo

da Constituicao que disciplina 0 procedimento le

gislativo ou, mesmo, que autoriza 0 costume como

"fate produtor do direito", Do mesmo modo, as

normas que estatuem os procedimentos adminis

trativo e judicial conferem os meios para que as

autoridades possam criar as normas individuais,

dando aplicacao ao direito.

6 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, p. 60.

Bastante elucidativo dessa hipotese e0 exemplo

a seguir, colacionado da obra de Hans Kelsen:

Consideremosa situacao que se nos apresenta
quando, numa determinada ordem juridica,

o furto eproibido por lei sob pena de prisao,

Pressuposto da pena estabelecidanao ede for

ma alguma 0 simples fato de que urn individuo
cometeu urn furto. 0 furto tern de ser averi

guado, numprocesso ou segundo urn processo
fixado pelasnormas da ordem juridica, por urn

tribunal que essasnormas paratalconsiderem

competente; ao que se seguira a aplicacao, por

este tribunal, de uma pena fixada pela lei ou

pelo direito consuetudinario, pena essa a

executada por urn outro orgao. 0 tribunal

competentepara, num determinadoprocesso,

aplicar ao furtaumapena,somente quandofoi

produzida, segundo urn processo constitucio
nal, uma norma geral que liga ao furto uma

determinada pena. A norma da Constituicao

queconferecornpetencia para a producao des
ta norma geral fixa urn pressuposto ao qual

eligada a sancao. A proposicao juridica que

descreve esta situacao diz: Se os individuos

competentes paralegislarestabeleceram uma

norma geral por forca da qual quem comete 0

furtodeve ser punido de certamaneira, e se 0

tribunal competente segundo 0 ordenamento
processual penal verificou, de conformidade

com urn procedimento fixado pelo mesmo
ordenamento processual, que determinado
Individuo cometeu urn furto, e se este mes
mo tribunal aplicou a pena Iegalmente fixa

da, entao deve urn certo orgao executar essa
pena. Esta forrnulacao da proposicao juridica

descritiva do Direito mostraque asnormasda
Constituicao que conferem competencia para
a producao das normas geraisao regularem a
organtzacaoe 0 processo do orgao legislative,
e as normas de processo penal que conferem
competencia para a producao das normas in
dividuais das decis6espenais, sao normas nao

autonornas, pois elas apenas determinam as
condicoes ou pressupostos da execucao das
sancoes penais.?

7 KELSEN, Hans. Teoria pum do direito, p. 60-61.

Em momenta algum Kelsen olvidou a existen

a de normas que nao estatuam qualquer ato de
en;ao, mas, pelo contrario, reconheceu-as ex

ressamente e afirmou que as normas meramente
hterpretativas, as normas que atribuem compe

ncia, as normas que limitam au retiram 0 ambito
e validade de outras, todas elas sao normas nao

utonomas por estarem essencialmente ligadas a

ormas autonomas que estatuam atos de coercao.

so porque as normas nao aut6nomas iran somen
estabelecer os pressupostos e requisitos para a

plica~ao da sancao juridica.
Cabe ressaltar, todavia, que Kelsen ainda clas

[fica, como autonomas, as normas ditas primarias

,como nao autonomas, as chamadas secundarias,
endo ern vista a importancia dessa classificacao
ara a construcao da teoria da norma tributaria,
ste topico sera tratado corn vagar no item que

segue.

1.2 NORMAS PRIMARIAS E NORMAS SECUNOARIAS

Kelsen distinguiu, ainda, as normas que pres

eviam determinada conduta daquelas que esta

leciam uma sancao para 0 caso de realizacao de

omportamento oposto ao desejado pelo Ordena

ento Iuridico, Na visao kelseniana, a norma que

rescreve a conduta juridicamente desejada esta

sencialmente ligada a norma que impoe sancao

ara 0 caso de seu descumprimento, pois esta ja

ontem negativamente aquela na sua hipotese,

ortanto, a norma estatuidora da sancao, por ja

onter negativamente no seu pressuposto a norma

ue prescreve a conduta desejada, seria uma nor

a autonoma, ja que prescindiria da norma que

poe 0 comportamento desejado pelo Direito.

Por estar essencialmente ligada a norma que es

belece a sancao, a norma que prescreve a conduta

esejada pelo Direito seria, para Hans Kelsen, "su

erflua do ponto de vista da tecnica legislativa","

. que seria possivel a edicao de uma unica norma

que englobasse ern seus preceitos as duas norrnas,

tendo a conduta vedada pela ordem juridica como
ressuposto da sancao,

Enquanto a norma que estabelece a sancao e
~utonoma, aquela que prescreve a conduta dese

jada enao autonoma, uma vez que esta segunda

~KELSEN,Hans. Teoria pura do direito, p. 59.

somente Sera considerada juridicamente prescrita

se a conduta oposta for pressuposto de uma san

cao. Assim, para Kelsen, tanto a norma que pres

creve uma conduta quanto aqueia que estabelece

uma sancao a conduta oposta formam uma norma

dupla e complexa interligada.

Sobre 0 carater duplo da norma, bastante escla
recedoras SaO as observacoesde Americo Lacombe

atinentes as forrnulacoes kelsenianas:

A normajuridica encontra-se dividida em duas
normas separadas, em duas express6esde de
ver-ser. Uma visa aobtencao de determinada
conduta e a outradeterminaa sancao em caso
de descumprimento. Como a primeira norma
56evalida se a segunda atribuir uma sancao,
temos que a primeiraesuperflua em relacao

asegunda.'

A norma que prescreve a conduta juridicamen

te desejada, Kelsen denominou de "norma secun

daria"; a norma que estabelece a sancao a conduta

oposta, de primaria.'"
Buscando exemplificar a distincao das nor

mas ern primarias e secundarias, Kelsen cita uma

norma do Codigo Civil que estabelece ao credor

a obrigacao de restituir a quantia objeto de em

prestimo. Para ele, a disposicao dessa norma, por

ser secundaria, ja estaria contida negativamente

no pressuposto da norma primaria, que impoe ao

devedor inadimplente da obrigacao a execucao

civil sobre 0 seu patrimonio.

Lembra, ainda, Kelsen que os modernos Codi

gos Penais nao estatuem mais normas cujo con

teudo sejam as condutas desejadas pelo Ordena

mento Iuridico, mas, pelo contrario, limitam-se a

prescrever a conduta vedada pelo Direito, ligando

a essa conduta uma sancao,

~ LACOMBE. Amerlco. Obrigariio tributdria. 2. ed. Florian6polis:
ObraIurfdica, 1996, p. 24.

10 0 jurista Ingles Herbert 1. A. Hart tambem identifica 0 Direi

to como urn sistema de normas prlmarlas e secundanas, sendo
que ele atribui outra conotacao a essas normas. Para Hart, as
normas primaries seriam aquelas que impoem comportamen

tos, seja criando direitos ou impondo obrtgacoes, enquanto que
as normas secundarlas serlam normas de reconhecimento, it

medida que sao elas que estabelecem como e por quem as re

gras prtmartas podem ser reconhecidas, formadas, extintas ou
modificadas. (Cf.HART.H. 1. A. ThecOllceptoflaw. 2. ed. New
York: Oxford University Press, 1994, p. 79-99)



E continua 0 Professor paulista:

Por fim, caso a sancao passasse a integrar a

estrutura logica da norma juridica, haveriamos

de conceber regra que tivesse uma hipotese,

uma consequencia, outra hipotese para 0 des

cumprimento dessa consequencia e. finalmen

te, outra conseqiiencia a que chamariamos de

sancao. Verdadeiramente, seria algo de estru

tura tao complexa que, seu estudo pormenori

zado demandaria esforcos incalculaveis.'?

E nesse ponto que se revela um dos aspectos

mais notaveis da obra de Carlos Cossio, qual seja,
o desdobramento funcional da norma, atribuindo

a cada uma dessas formulacoes normativas uma

hipotese e uma conseqiiencia propria, de forma

que a disjuncao normativa de dois juizos hipote

ticos de ensejo, respectivamente, a endonorma e

a perinorma.
Nesse ponto, as consideracoes do Professor

Carlos Cossio revelam-se bastante esclarecedoras

acerca da relacao logica entre endonorma e peri

norma mediante urn juizo disjuntivo:

Mas. em estes autores, ficou pouco claro qual

dos principios estabelece a relacao entre 0 ju

izo hipotetico e 0 juizo que, com prestacao, 0

antecede: sera 0 principle da contradicao ou 0

do terceiro excluido? A teoria egol6gica tomou

sobre si 0 encargo de dar essa precisao e indi

cou que era 0 segundo destes principios. Esta

indicacao resulta da sua concepcao da norma

juridica como juizo disjuntivo. Eis porque a te

oria ego16gica reclama que it conjugacao ou se

reconheca 0 caracter de conceito fundamental.

uma vez que a relacao existente entre prestacao

e transgressao euma relacao de opostos que

se contradizem; 0 referido carater permite ver

18 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributtiria. 4.
ed. Sao Paulo: Max Limonad, 2002, p. 50.

19 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da normatributtiria,p. 51.

ro, que seria a sancao, posto que adotamos a

aludida dicotomia das regras juridicas e, com

isso, a norma sancionadora seria precisamen

te outra regra. com hipotese e consequencia

proprias."

OSSiO,16 a endonorma teria como hipotese 0 com

ortamento desejado pelo direito, e a isto atrelaria

eterminada consequencia normativa, ao passo
ue a perinorma teria como hipotese normativa a

ao-observancia do comportamento almejado pela

rdem )uridica, tendo como conseqiiencia a apli

a,ao de uma sancao, Assim, a norma complexa

e Cossio resultaria da conjugacao de dois juizos

ipoteticos, tendo cada urn deles uma hipotese

uma consequencia propria, cujo produto seria

a endonorma e uma perinorma Iigadas disjun

·vamente, formando uma norma juridica una e

ompleta de carater verdadeiramente dicotomico,

onforme se depreende da seguinte passagem da

bra do catedratico:
La norma juridica completa, que en cuanto

eoneepto adeeuado al objeto que menciona no

puede menos ser disyuntiva por la razon onto

logiea de la interfereneia intersubjetiva, tiene

dos miembros, a losqueproponemos llamarlos

endonorma (conceptuacion de laprestacion)y

perinorma (conceptuacion de la sancion), no

solopara terminar con el caos de las designa

ciones de normas primaria y secundaria que

losdiferentes autores usan consentido opuesto,

sino para subrayar que se trata de una norma

unicay no de dos normas,punto indispensable

para entender el concepto de la norma juridica

com un jucio disyuntivo,"

COSSIO, Carlos. La teoria egol6gica del derecho, p. 302.

7 COSSIO, Carlos. La teoriaegol6gica del derecho, p. 302.

o enfoque dicotomico e disjuntivo da norma

em 0 condao de, justamente, possibilitar 0 estudo

istemico do fenomeno normativo sem agregar

'hipotese e a conseqiiencia da norma outro e1e

ento, qual seja, a sancao, pois uma fonnulacao

ormativa que conjugasse todos estes requisitos se

ornaria extensa demais, impedindo a compreen
• 0 holistica de estagios normativos diversos.

Sao bastante esclarecedoras as licoes de Paulo de

arros Carvalho a respeito do carater dicot6mico

a norma e da necessidade de seu desdobramento

ncional por meio de juizos disjuntivos, verbis:

Por outro lado, afastamos desde ja a possibili

dade de juntar a estes dois elementos - hip6

tese ou suposto e conseqiiencia - urn tercei-

Em vez de chamar a norma complexa de nor

rna primaria e norma secundaria, prefere 0 mestr

portenho denomina-las, respectivamente, de peri

norma e endonorrna." A endonorma seria, gross

modo, equiparada a norma secundaria kelsenia

na; a perinorma guardaria certa correspondencia

com a norma primaria. Isso porque, na visao de

normas como modelo comum para a ccletividade pode ser dis
sociada do ponte de vista relativamente passivo da aquiescenci

do indivfduo em relacao as normas, obedecendo-lhes par su

vontade propria".)

13 COSSIO, Carlos. La teoria ego16gica del derec1lO. Buenos Aires

Editorial Losada, 1944, p. 300~328.

14 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Teoria dos iUdtos dvis. Bel

Horizonte: Del Rey, 2003, p. 51~52.

15 COSSIO, Carlos. La teoriaego16gica del derecho, p. 300~328.

2 A norma juridica e a teoria egol6gica de
Carlos Cossio e sua relacao com as nor
mas repressivas de direito ambiental

Assim como Hans Kelsen, Carlos Cossio!'

tambem desdobra a norma juridica, tornando-a

complexa ou dupla, e ainda, em conson!mcia com

a teoria kelseniana, confere ao dever juridico papel

de destaque. 0 Professor argentino, porem, da ou

tra estrutura a norma juridica, conforme adverte

Felipe Peixoto Braga Netto:

Sabe-se que a teoria egologica, do jurista ar

gentino Carlos Cossio, opoe-seateoria pura de

Kelsen no que se refere aestrutura da norma

juridica. Enquanto para Kelsen ela eurn jui

zo hipotetico, para Cossio ela assume a forma

de urn juizo disjuntivo. Na teoria egol6gica, a

norma juridica completa ecomposta de duas

estruturas proposicionais, a endonorma e a pe

rinorma. A licitude estaria na endonorma, sob

a forma da possibilidadede cumprir 0 devido,

e a ilicitude estaria na perinorma, sob a ameaca

de sancao tendo em vista 0 nao cumprimento

da prestacao (dado A, deve-ser B,ou dado nao

- B,deve ser 5).14

em vista que uma conduta, para ele, somente se
ria considerada 0 conteudo de urn dever juridico

quando 0 comportamento oposto estivesse Iigado

a uma sancao,

II KELSEN, Hans. Teoria geral das llormas. Porto Alegre: Fabris,

1986, p. 181-182.

12 Para Hart, 0 direito terri urn carater mais aberto, it medida que,

para ele, a vaiidnde da norma jurldica nao decorre unicamente

da sua coercitividade, mas tambem de uma justificacdo atribui

da pela legitimidade da sua aceitacdo pela populacdo atraves de

uma regra de reconhecimento (norma secunddria). Com clareza,

Hart expce a questao: 'Iheassertion that a legal system exists is
therefore a Janusfaced statement lookingboth towardsobedience
byordinarycitizensand to theacceptance byofficials ofsecondary
rulesas criticalcommonstandards of official behaviour. [...] But
where there is a union of primary and secondary rules, which
is, as we have argued, the mostfruitful way of regarding a legal
system, the acceptance of the rules as common standardsfor tile
group may be split offfrom the relativelypassive matter of the
ordinary individual acquiescing in the rules by obeying them
for his part alone. (HART, H. 1. A. The concept of law, p. 117).

(Tradu<;:ao nossa: "A afirma<;:ao da existencia de uma ordem ju

ridica e, desta forma, uma asser<;:ao bifronte, que tern por esco

po tanto a observancia pelos ddadaos como a aceita<;:ao pelos

fundonarios das normas secundarias como pad roes gerais do

comportamento ofidal. I...] Porem, onde existe uma conjun<;:ao

de normas primarias e secundarias, hipotese que e 0 modo mais

proveitoso de analisar uma ordem juridica, a observanda das

Vejamos os exemplos colacionados pelo jurista

austriaco:
o moderno legislador do Direito nao diz: I.

"Nao se devefurtar" e 2. "Sealguem furta deve

ser punido com cadeia", au: 1. "Deve-se pagar

urn ernprestimo recebido" e 2. "Se alguern nao

paga urn emprestimo recebido, deve ser dirigi

ciauma execucao em seu patrimonio", mas ele

se limita, comumente, a estabelecer a norma

que ligaao furto a sancao da pena de prisao,ou

o nao pagamento de urn emprestimo recebido

a sancao cia execucao forcada."

Assim, para Kelsen, 0 Direito ja veda determi

nado comportamento, uma vez que 0 liga a uma

sancao, sendo por isso desnecessaria a edicao

de normas que prescrevam as condutas deseja

das, como ocorria antigamente em relacao, por

exemplo, as contidas nos Dez Mandamentos, que

estatuiam preceitos, como, "Nao mataras", "Nao
furtaras",

Por ja estar a conduta prescrita contida nega

tivamente no pressuposto da norma que impoe a

sancao, a norma que prescreve 0 comportamento
desejado pela Ordem [uridica e superflua, Com

isso, Hans Kelsen demonstrou 0 relevante papel da

sancao existente no ato de coacao, caracterizando

o direito como uma ordem de ccercao," tendo
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a relacao logica existente entre endonorma e

perinorma,"

A doutrina nacional no estudo da norma su

perdimensionou a hip6tese da norma em detri

mento de sua conseqiiencia ou mandamento."
Isso porque a maioria dos aspectos ou criterios

estruturais que comp6em a norma juridica, em

especial a norma ambiental de indole repressiva,

foi alocada na sua hip6tese de incidencla, fato que

esvaziou substancialmente a conseqiiencia ou 0

mandamento da norma.

Em que pese a nao se olvidar a importancia

da hip6tese de incidencia da norma, nao se deve

descurar de que, na sua conseqiiencia, estao os
principais elementos para a identificacao da re

lacao juridica. ° doutrinador patrio que talvez
mais bern tenha percebido isso foi Paulo de Barros

Carvalho," que, utilizando os ensinamentos de

Kelsen e da nomenclatura e do enfoque dicot6

mico e disjuntivo atribuido por Carlos Cossio a
norma [uridica, dividiu-a em endonorma e peri

norma.
No que atine as normas repressivas de direito

ambiental, interessa-nos, nao somente 0 enfoque

dado por Paulo de Barros a endonorma, mas tam

bern nao descurar 0 que seja perinorma, que cui
da das infracoes e das sancces juridicas impostas

aqueles que descumprem 0 mandamento imposto

nas normas ambientais.

Tanto a norma que prescreve uma conduta am

bientalmente adequada quanta a que estabelece

uma sancao a conduta oposta formam uma norma

dupla e complexa interligada disjuntivamente, sen

do que pela teoria egol6gica a perinorma guarda

certa relacao com a norma primaria kelseniana,
enquanto a endonorma tern certa correspondencia
com a norma secundaria,

20 CaSSIa, Carlos. Norma, direito e filosofia. Boletimda Paw/da
de de Diretto, v. XXlll, Coimbra, 1947, p-255.

21 Cf. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tribute
rio. 3. ed. Sao Paulo: Lejus, 2002, ATALlBA, Geraldo. Hip6tese
de incidencia tributaria. 5. ed. 3. tiro Sao Paulo: Malheiros, 1993.
FALCAO,Amilcar de Araujo. 0 jato geradorda obrigafiio tribu
tdria. 5. ed. Rio de Janeiro:Forense, 1994.

l2 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributaria, p.
98-99.

Assim, conclui-se que no caso da norma am

biental de natureza repressiva, a sancao imposta

em caso de descumprimento dos deveres ambien

tais esta contida na perinorma, segundo classifi

cacao de Cossio, ou na norma primaria como for

mulou Kelsen em sua obra.
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Introduc;:ao

Quando a Assembleia Geral das Nacoes Unidas

proclamou a Declaracao Universal dos Direitos

Humanos, em 10 de dezembro de 1948, havia

apenas tres anos que a perseguicao e 0 extermi

nio em massa de judeus, ciganos, comunistas e
homossexuais promovidos pelo regime nazista

alernao foram conhecidos pelo mundo em toda a

sua extensao. Foi sob a inspiracao desse marcante

episodic - alem do fato de que nao havia registros

hist6ricos de deslocamentos forcados causados se

nao por perseguicoes ligadas a etnia, religiao, na

cionalidade, opini6es politicas e filiacao a grupos

sociais - que 0 direito de asilo! teve seus contor

nosdefinidos pelo art. 14 da referida Declaracao,

Fica facil entender, assim, por que esse instituto

visou a protecao tao-somente de pessoas vitimas

de perseguicao, nao contemplando as hip6teses

em que a migracao, ainda que forcada, se desse
por outros motivos.

Hoje a realidade ediversa. Uma nova categoria

de migrante forcado vern merecendo uma atencao
eada vez maior da comunidade internacional, ca

racterizado nao, como outrora, par ser vitima de
alguma especie de perseguicao, mas sim pela busca

de protecao em face de eventos relacionados ao

meio ambiente - como secas, alagamentos, de
sastres naturais, entre outros.

1
Bmbora atualmente a doutrina internacionalista ja nao rnais

utilize as palavras asilo e refugio como sinonimas, ecerto que a
epoca da Declaracdo ainda nao havia uma diferenciacao precisa
desses institutos. Por isso 0 direito de asilo mencionado no art.

14da Declaracao Universal dos Direitos Humanos deve ser com
Preendtdo como 0 que hoje se entende por refugio. Sabre as di
fereno;:as entre os institutos, veja: BARRETO, Luiz Paulo Teles F.
Dos difcrCtlfaS entre os institutes juridicos do asilo e do refugio.

Disponivel em <http://www.migrante.org.br/IMDH/Control
Conteudo.aspxtarea=00lclbOd-181f-450a -83fb-47915ce5 f2eb>.
Acesso em 31101/2011.

Verdade que os humanos sempre migraram

por causas ambientais, geralmente em razao do

ciclo das estacoes ou de desastres naturais, mas

nunca tantas pessoas foram forcadas a migrar

par causas ambientais', e nunca a acao humana
foi fator tao importante na origem de tais eventos.

Existe, inclusive, 0 risco de desaparecimento de

pequenos paises-ilha, como Tuvalu e Maldivas,

em razao do aumento do nivel das aguas oceanicas

causado pelo derretimento do gelo polar, provoca
do, por sua vez, pelo aquecimento originado pela

emissao de gases de efeito estufa.

°numero de pessoas compelidas a migrar por
causas ambientais ehoje superior a qualquer das

categorias das chamadas pessoas de interesse'con

siderada separadamente.

Eno contexte dessa nova realidade que emerge

o debate acerca dos refugiados ambientais - ter

mo mais difundido entre outros, como refugiados

climaticos ou migrantes ambientais. °paradig
rna tradicional, baseado na ideia de que 0 direito

de refugio tern de estar necessariamente ligado a

perseguicoes, precisa ser repensado. A realidade

mudou; epreciso que 0 Direito Internacional a

acompanhe, sob pena de ver-se esvaziado em sua

legitimidade, uma vez que esta anda junto com

a sua capacidade de resolver os problemas mais

candentes do homem em sociedade.

2As estimativas variam, mas estao sempre na casa dos milhoes

de pessoas (Cf in BLACK, Richard. Environmental Refugees:
Myth or Reality? Disponivel em <<http://www.scribd.com/doc/
24156983/Richard-Black-Environmental-Refugees-Myth-or
Reality-u034». Visualizado em 28/0112011). a Instituto para

o Meio Ambiente e Seguranca Humann da Universidade das
Nacoes Unidas chega a falar em 50 milhoes de migrantes am
bientais em 2010. Dlspontvel em <<http://www.ehs.unu.edu/file/
get/3916». Acesso em 26/0112011.

3 Assim denominada pelo Alto Comissariado das Nacoes Unidas

para Refuglados - ACNUR a categoria lntegrada por refugtados,

solicitantes de refugio com caso pendente de aprectacdo, repa
trlados, apatridas e deslocados internos.



Este trabalho insere-se exatamente no contex
to dessa demanda, buscando mostrar alguns dos
aspectos basicos do debate acerca da definicao do
status juridico e da protecao dos refugiados am
bientais pelo direito internacional.

2 Conceito de refugiado

o termo refugiado possui uma acepcao mais
estrita e outra mais ampla na doutrina jusinter
nacionalista. A acepcao mais estrita se extrai da
Convencao sobre 0 Estatuto dos Refugiados, ce
lebrada na cidade de Genebra, na Suica, em 1951,
para quem refugiado ea pessoa

Que, em conseqiiencia dos acontecimentos

ocorridos antes de 1°de janeiro de 1951 e te
mendo ser perseguida por motivos de raca,

religiao, nacionalidade, grupo social au opi

nioes politicas, se encontra fora do paisde sua
nacionalidade e que nao pode ou, em virtude

desse temor, nao quer valer-se cia protecao

desse pais, au que, se nao ternnacionalidade

e se encontra fora do pais no qual tinha sua

residencia habitual em consequencia de tais

acontecimentos, nao pode au, devido ao refe
rida temor, nao quervoltar a ele",

A restricao temporal contida nesse dispositivo,
assim como a limitacao geognifica contida no art.
1°, B.l, a e b, que se fundamentavam em espe
cificidades hist6ricas do momenta da celebracao
do Estatuto, foram excluidas pelo art. 1°, II, do
Protocolo sobre 0 Estatuto dos Refugiados, elabo
rado em 1967. Com isso, considerando ambos os
documentos internacionais, tem-se que sao quatro
os elementos definidores do refugiado: a) a pessoa
desloca-se para fora do seu pais de origem, b) 0 seu
Estado de origem deve ser incapaz de the propor
cionar protecao ou de facilitar 0 seu retorno, c) tal
incapacidade decorre de uma causa inevitavel que
provoca 0 deslocamento e d) que tal causa esteja
ligada a questoes de raca, religiao, nacionalidade,
grupo social ou opinioes politicas.

4Disponivel em <http://www.acnur.org/t3/portugues/recursost
documentos/?tx_danpdocumentdirs_pi2[modeJ=1&tx_danpdo

cumentdirs_pi2[folderl=64>. Visualizado em 26/0112011.

o conceito mais amplo, por sua vez, deriva d
documentos celebrados nos ambitos regionais afri.
cano e americana.

Na Africa trata-se da Convencao da Orga
nizacao da Unidade Africana de 1969, aplicave
aos paises-membros da Organizacao da Unidad
Africana, que em seu art. 1°, 1, traz definicao d
refugiado identica acontida na Convencao de Ge,
nebra, na medida em que 0 caracteriza com fulcro
nos mesmos elementos previstos nesta - raca, re
ligiao, nacionalidade, pertencimento a grupo social
e opinioes politicas. E 0 inciso 2 que, em verdade,
ao complementar 0 conceito valido para a Organi
zacao da Unidade Africana, inova, como se ve:

o termo refugiado aplica-se tambern a qual
quer pessoa que, devido a uma agressao,
ocupacao externa, dorninacao estrangeira ou

a acontecimentos que perturbemgravemente

a ordem publica numa parte ou na totalldade
do seu pais de origem ou do pais de que tern
nacionalidade, seja obrigada a deixar 0 lugar
da residencia habitual para procurar refugi

noutro lugar fora do seu pais de origem ou d
nacionalidade.

Da leitura deste ultimo dispositivo percebe-se
que ao conceito tradicional agregou-se outro ele
mento para se caracterizar alguem como refugia
do, qual seja, a migracao em virtude de agressao,
ocupacao externa, dominacao estrangeira ou aeon
tecimentos que perturbem gravemente a ordem
publica numa parte ou na totalidade do pais de
origem.

No ambito regional americano, por sua vez, tern
se a Declaracao de Cartagena sobre os Refugiados d
1984, que explicita 0 desejo de estender 0 conceit
de refugiado para compatibiliza-lo com as particula
ridades do momenta hist6rico vivido pela Americ
Latina aepoca. E 0 faz nos seguintes termos:

(...) a definicao ou 0 conceito de refugiado reco
rnendavel para sua utilizacao na regiao e0 que;

alern de conteros elementos da Convencao de

1951 e do Protocolo de 1967, considere tambe
como refugiados as pessoas que tenham fugid
dos seuspaises porquea suavida,seguranca0

liberdade tenham sidoameacadas pelaviolenci
generalizada, a agressao estrangeira, os conflitos
internos, a violacao macicados direitoshuma

nos ou outrascircunstancias que tenham per

rurbado gravemente a ordem publica.

o conceito estendido americano, como fa-
mente se nota, vale-se dos mesmos elementos

belecidos pela Convencao da Organizacao da
hidade Africana, baseados, em suma, em circuns
hcias relacionadas a fatores de origem interna

externa que perturbem gravemente a ordem
blica, colocando em risco a vida, a liberdade e

seguranc;a das pessoas.
10 de relevo destacar que em 1989 0 Comite de
.itos juridicos aConferencia Intemacional sobre
fugiados Centroamericanos (ClREFCA) elabo

o documento intitulado Principios e Criterios

ra a Prote,iio e Assistencia dos Refugiados, Repa

ados e Deslocados Centroamericanos na America

tina, no qual foi sugerida uma interpretacao do
onceito ampliado de refugiado dado pela Decla
c;ao de Cartagena. Sucede que, segundo esse do
mento, a expressao "outras circunstancias que
nham perturbado gravemente a ordem publica"
ve cobrir "0 resultado de atos do homem e nao
desastres naturals". Segue afirmando que nao
deveriam confundir os "rnigrantes economicos"
m as "vitimas de desastres naturais", sendo que
tas ultimas nao se qualificam como refugiados,
nao ser que ocorram "circunstancias especiais"
timamente ligadas adefinicao de refugiados".

Ha de se observar que as definicoes regionais
mpliadas de refugiado nao excluem a definicao
stabelecida pela Convencao de Genebra. Alias,
ntes pelo contrario, devem ser consideradas com
lementares, entendendo-se a definicao contida
a Convencao de Genebra e no Protocolo como
asejuridica apropriada para a protecao universal

os refugiados", entendendo-se os conceitos mais
xtensos como «urn instrumento tecnico efetivo

ara facilitar sua aplicacao ampla e humanitaria
situac;oes de fluxos rnacicos de refugiados'",

RINDADE, Antonio Augusto Cancado. Direitos Humanos e

leio-Ambiente - Paraldo dos Sistemas de Protecao lnternacio
IIaf. Porto Alegre: SAFE, 1993. P. 133.

PIOVESAN, Flavia, Temas de Direitos Humanos. Sao Paulo: Sa

2009. P. 127.

3 0 refugiado ambiental - ou melhor, os
migrantes ambientais internacionais

Antes de tudo: entendemos mais apropriado
utilizar 0 termo migrantes ambientais interna

cionais, por denotar 0 aspecto meramente fatico,
objetivo, do problema, diverso do que ocorre com
o termo refugiados ambientais, que ja agrega ao
fenomeno uma qualificacao juridica, a qual ainda
se busca. Assim, portanto, consideramos adequado
o uso deste ultimo termo apenas se the for em
prestada a acepcao de realidade vindoura, ut6pica,
reclamada para a solucao do problema enfrentado.
Eo que se quer, mas ainda nao 0 que se tern. Dito
de outro modo, 0 termo refugiados ambientais

deve ser compreendido como a realidade que se
deve ter no horizonte de acao no que concerne a
questao dos migrantes ambientais internacionais,

sendo preferivel este termo quando se quiser refe
rir arealidade objetiva do fenomeno, desprovida

de qualquer matiz juridica.
Feita essa breve digrcssao terminol6gica, pros

sigamos.
Urn passo l6gico em busca da protecao dos mi

grantes ambientais internacionais e0 estabeleci
mento de uma definicao pela qual se possa identi
fica-los. Uma definicao que seja ampla 0 suficiente
para compreender todas as nuances relevantes do
problema, contemplando grupos ou pessoas que
merecam 0 mesmo tratamento , sem) contudo, ser

aberta demais a ponto de abarcar pessoas em si
tuacoes que, embora analogas em algum aspecto,

nao requeiram cuidados da mesma natureza. Sem
urn conceito adequado eimpossivel avancar na

resolucao de qualquer problema.
N esse diapasao, vale a pena registrar que a

primeira mencao ao termo eatribuida a Lester
Brown, do Instituto Worldwatch, em artigo escrito
em 1976'. Foi, todavia, Essam El-Hinnawi, pesqui
sador do United Nations Environment Program 

UNEP, em obra publicada no ano de 1985', quem

7 BROWN, Lester R, et alii. Worldwatch Paper 5#: Twenty-Two

Dimensions of the Population Problem. Dlsponivel para downlo

ad em http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal!search/detailmi

ni.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EDI282

82&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EDI28282.

8 El-Hinnawi, Bssam, Environmental Refugees. Nairobi: UNEP,

1985, P.4.



13 "Onde hi a mesma razao, ha a mesma regra de direito".

14PIOVESAN, Flavia. Op. cit. P. 128.

E urgente, por tais razoes, que a comunidade
internacional empreste interpretacao construtiva
ao direito de refugio para admitir entre as cau
sas passiveis de fundamentar 0 reconhecimento
de urn migrante como refugiado as relacionadas
as questoes ambientais, para, entao, estender aos
migrantes ambientais internacionais as protecces
e garantias a que hoje fazem jus os refugiados tra
dicionais. E, como medida adicional de protecao,
a responsabilizacao civil internacional quando a
perturbacao ambiental liver causas antropogeni
cas, questao de que cuidaremos brevemente no

capitulo seguinte.

Ubi eadem rati, ibi idem legis disposio" - as
mesmas razoes que justificam a protecao aos mi
grantes forcados por causas religiosas, etnicas ou
politicas estao presentes no caso dos migrantes
ambientais. Em todas essas categorias de migrantes
os seus direitos fundamentais it vida, it integrida
de flsica, a seguran~a e it dignidade encontrarn-se
ameacados e 0 deslocamento euma medida neces
saria para sua protecao, Essa simetria no aspecto
fatico deve redundar numa simetria tambern no
tratamento juridico, com fulcro no principio da
isonomia inscrito no art. VII da Declaracao Uni

versal dos Direitos Humanos.
Essa relacao entre 0 direito de refugio e os Direi

tos Humanos foi notada por Flavia Piovesan, como
se percebe na seguinte passagem de sua lavra:

Ha assim uma relacao estreitaentre a Conven

~ao de 1951 e a DeclaracaoUniversalde 1948,
em especial seu art. 14, sendo hoje impossivel

conceber a Direito Internaclonal dos Refugta

dos de maneira independente e desvinculada

do Direito Internacional dos Direitos Huma

nos. Esses Direitos tern em comum 0 objetivo

essencial de defender e garantir a dignidade e

a integridadedo ser humane".

A qualifica~ao do migrante ambiental
internacional como refugiado como
medida indlspensavel 11 sua adequada

prote~ao

;2 Valerio Mazzuoli afirma que "0 pruneiro evento mternaclonal

de peso, relative a protecao internacional do meio ambiente,

OCOrreu em Estocolmo, na Suecia, de 5 a 16 de junho de 1972,

com a Conferencia das Nar;:oes Unidas sobre 0 Meio Ambiente

Humano". Na sequencia, aduz que "foi a Conferencia de Es

tocolmo 0 passo efetivamente concreto de conscientizar;:ao da

sOciedade internacional para as problemas ambientais (...Y'. Cf.

MAZZUOLI, Valerio de o. Curso de Direito 11lternacional PII
hUco. 33 Ed. Sao Paulo: Revista dos Trihunais, 2008. P. 860.

o principal foco do debate acerca dos migran
ambientais internacionais se pauta na busca
seu reconhecimento formal como refugiado,

a consequente protecao que essa condicao

s passibilitaria.
Como ja foi mostrado, quando 0 Estatuto dos
fugiados foi concebido 0 fenomeno da migra-
o por causas ambientais nao tinha 0 alcance
e hoje tern. As preocupacoes da comunidade

ternacional estavam todas voltadas para a per
gui~ao promovida por Estados opressores, A
matica ambiental, alias, sequer fazia parte da
enda internacional'". Logo, enatural que 0 Es
uto dos Refugiados, e bern assim os documentos
gionais americana e africano, nao incluissem a
slocamento motivado por questoes ambientais
mo caracterizadores da condicao de refugiado.

precise, contudo, que 0 direito internacional se
ualize e volte seus olhos para as novas circuns
ncias que envolvem a migracao forcada de seres

umanos.
De igual entre 0 refugio como cornpreendi
pelo Estatuto dos Refugiados e a questao dos

igrantes ambientais internacionais esta 0 fato
e que em ambos os casos as migracoes nao sao
spontaneas, mas sim motivadas pelo instinto de
utoprotecao, E, tambern, que, ao ultrapassar as

fronteiras de seus paises de origem, os migrantes
e colocam em situacao vulneravel, decorrente do
ao reconhecimento de sua cidadania pelo pais
eceptor, podendo acarretar, inclusive, sua devolu-
ao forcada ao pais de origem, submetendo-o no
amente aos mesmos riscos de que antes fugira.

11 A respeito, e de interesse ler texto disponivel em <http:/

www.acnur.org/t3/portugues/a-quem-ajudamos/deslocados

internosI?L=gulnlxwoshxdx> acerca da atua~ao do Alto Co

missariado das Nar;:oes Unidas para os Refugiados - ACNUR

em relar;:ao as pessoas deslocadas internamente.

o habitat nao pudesse mais prover as necessidad
basicas da pessoa deslocada.

Tais classificacoes sao importantes para
adequado tratamento do problema, mas ha urn
classificacao que as precede em relevancia, que
a classificacao pelo local de destino dos migrantes
Com base nisso as pessoas podem ser classificada
em migrantes internos e migrantes internacionais.
Tal classificacao eimportante porque 0 termo re

Jugiada podera ser empregado apenas para est
ultima especie de migrante, eis que, como ja s
viu, epreciso que a pessoa esteja fora do seu pai
de origem para receber tal qualificacao.

Sendo assim, apenas os migrantes internacio
nais podem pretender ser chamados de refugia
dos. E se a causa que forcou sua rnigracao est'
relacionada com questoes ambientais, entao a
eIes serao os migrantes ambientais internacionais

Logo, percebe-se que, daqueles quatro elemento
caracterizadores do conceito estrito hodiernamen
te vigente de refugiado, apenas 0 ultimo, relativo it

razoes que motivaram 0 deslocamento, precisari
ser redefinido para que os migrantes ambientai
internacionais pudessem ser tratados it luz do
reito de refugio.

Ta os migrantes ambientais internos, por se
turno, se alguma protecao merecem" do Direit
Internacional - e cremos que sim, mas 0 assunt

desborda da proposta deste trabalho -, nao ha
de ser pela sua caracterizacao como refugiados
certamente.

Quanto aos aspectos enfatizados por EI-Hin
nawi - duracao e causas -r-, irao servir nao para
caracterizacao dos refugiados ambientais, mas par
a definlcao de quais as respostas 0 Direito Inter
nacional deve dar it situacao, como, por exemplo,
concessao de nacionalidade e direitos decorren
tes de tal qualificacao para 0 caso de deslocado
permanente.

Dois elementos que se evidenciam nessa clas
sificacao sao a duracao do deslocamento e a sua
causa. A duracao foi dividida em ternporaria e
perrnanente, sendo que 0 deslocamento seria
ternporario quando causado por algum desastre
natural, e seria permanente quando causado ou
por mudancas permanentes no habitat ou quando

9Em traducao livre: "(...) aquelas pessoas que foram forcadas a

deixar seu habitat tradiclonal, temporaria au permanentemente,

em razao de uma marcante perturbacao ambiental (natural e/ou
provocada por pessoas) que colocam em risco sua existencla el
ou afetam sertamente a qualldade de suas vidas. Por 'perturba

!faaamblental', nesta definlcao, entende-se qualsquer alteracoes

fisicas, quimicas ou e/ou biol6gicas no ecossistema (ou recurso

basico) que a torna, temporaria ou permanentemente, inadequa

da para sustentar a vida humana".

10Jacobson tambem usa dos mesmos criterios. Cf.JACOBSON,Jodi.

Environmental Refugees: A Yardstick ofHabitability. Worldwatch

paper, n° 86, Washington, DC: Worldwatch Institute.

c) Those whoarepermanently displaced because

their originalhabitat can no longerprovidefor

their basicneeds'",

b) Thosepermanently displaced because ofper

manent changes to their habitat, suchas dams

or lakes; and

E os dividiu em tres categorias:
a) Those temporarily displaced becauseofan

environmentalstresssuch as an earthquakeor

cyclone;

dedicou uma analise mais profunda ao tema. Vale
conferir, portanto, como ele definiu os refugiados

ambientais:
(... ) those people who have been forced to
leave their traditional habitat, temporarily or

permanently, because ofa marked environmental
disruption (natural and/or triggered by

people) that jeopardized their existenceand/or

seriously affectedthequality oftheirlife [sic]. By

«environmental disruption" in this definition is

meant any physical, chemical, and/or biological

changes in the ecosystem (or resource base)that

render it, temporarily orpermanently, unsuitable

to supporthuman life'.
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Diferentemente da epoca em que foi proclama
da a Declaracao Universal dos Direitos Humanos,
em 1948, hoje a migracao por causas ambientais e
urn evento de dimens6es dignas de merecer uma
maior atencao da comunidade internacional. Com
efeito, ha estudos que indicam que 0 numero de
migrantes ambientais ja emaior do que 0 nume
ro de migrantes politicos, religiosos ou de outras
especies consideradas separadamente.

o Direito Internacional dos Refugiados deve
se adequar a essa nova realidade, reconhecendo
os migrantes ambientais internacionais - e so os
internacionais, pois nao pode ser refugiado 0 que
nao ultrapassa as fronteiras do seu pais de resi
dencia - como refugiados, e dando-Ihes toda a
protecao e garantias relacionadas a tal status, que
sao, basicamente, as mesmas de que fazem jus os
refugiados que se enquadram nos termos da Con
vencao sobre 0 Estatuto dos Refugiados de 1951 e
do Protocolo de 1967.

Alern disso, seria extremamente salutar se fosse
reconhecida a responsabilidade civil internacional
dos Estados quando as perturbacoes ambientais
causadoras das migracoes fossem causadas pela
acao do homem. Uma ideia seria a criacao de urn
fundo financiado com contribuicoes periodicas
dos Estados conforme suas parcelas de responsabi
Iidade para a causacao do evento, sendo os valores
nele depositados destinados a indenizar os migran
tes, material e moralmente, bern como compensar
os Estados receptores pelos custos que teriam em
manter 0 novo contingente de pessoas que aden
traram suas fronteiras e a que devem prestacoes
necessarias para a manutencao de urn minimo de
dignidade existencial.

BROWN, Lester R. et alii. Worldwatch Paper
5#: Twenty- Two Dimensions of the Population
Problem. Disponivel para download em http://
www.eric.ed.gov/ERICWebPortal!search/de
tailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_Se
archValue_O=ED 128282&ERICExtSearch
SearchType_0=no&accno=EDI28282.

6 Conclusao

5 Responsablllzacao civil internacional
pela colocacao do refugiado ambiental
em tal sltuacao

ja se mostrou que a rnigracao ambiental pode
ser provocada por mudancas naturais no meio am
biente ou mudancas antropogenicas. Naquele caso,
nao ha que se falar em responsabilizacao de quem
quer que seja, po is se trata de fenomeno causado
por forca maior. No caso de alteracoes provocadas
por acao humana, contudo, a responsabilizacao ci
vil euma medida absolutamente cabivel, e mesmo
desejavel, na medida em que serve como fator nao
apenas de desestimulo para a pratica danosa, mas
tarnbem para compensar os prejuizos causados
por suas condutas.

Tal responsabilizacao deve recair sobre os Es
tad os, ainda que seja possivel identificar a pessoa
que, dentro de suas fronteiras, tenha causado 0

dano que deu causa it migracao, Fundamento te
orico para que assim seja nao falta, presentes que
estao as mesmas razoes que inspiraram a elabo
racao da teoria do risco administrativo, sobre a
qual consideramos desnecessarlo tratar por fugir
ao proposito estrito deste trabalho.

E, no caso de a responsabilidade ser de mais de
urn Estado, cada urn deve responder conforme 0

seu grau de culpa. E 0 caso do aquecimento global,
por exemplo. Em tal situacao, melhor seria que
fosse criado urn fundo com contribuicces periodi
cas dos Estados na medida da quantidade de gases
causadores do efeito estufa que e1es emitem. Os
valores contidos em tal fundo seriam destinados it
reparacao civilmaterial e moral aos refugiados am
bientais e tambem aos Estados receptores, a fim de
cornpensa-los pelas despesas que necessariamente
teriam de suportar para prover condicoes de vida
minimamente dignas para os refugiados.

o termo refugiados ambientais refere-se it re
alidade que se busca em relacao ao tema dos mi
grantes ambientais internacionais. Com efeito,
enquanto a estes nao for reconhecida a condicao
de refugiados aquele termo nao se mostra exato.



de 180 dias, identificar cerca de 1.500 ocupan

tes da area; e realocar os ocupantes que pos

suem perfil de beneficiaries da Reforma Agra

ria. A fim de dar efetividade ao 'Plano de

desocupacao' e. consequentemente, cumprir

as decisoes judiciais, foi montada operacao

conjunta do Ministerio do Meio Ambiente,

IBAMA, Instituto Chico Mendes (ICMBio),

INCRA, Exercito, Policia Federal, ABlN, SI

PAM, FUNAI, Porca Nacional de Seguranca,

Service Florestal Brasileiro, Policia Militar e

Policia Civil. que iniciou os trabalhos no dia

15/05/2009, contando com a acao de quase 400

pessoas. A primeira etapa da operacao consis

te na retirada do gado de dentro da Floresta do

Born Futuro e tern como estrategia a criacao

de quatro bases principais e dez secundarias,

que permitirao 0 controle de toda a movimen

tacao de entrada e safda da Fiona, alern da ins

talacao de terminais de comunicacao via sate

lite (antenas VSAT) e de maletas RDSS

(radioposicao/Gl'Srrnensagem de texto), que

auxiliarao nas miss6es de campo". Noticiam

que. entretanto, "dezoito dias ap6s 0 inicio dos

trabalhos da maior operacao ambiental ja re

alizada em Rondonia, a UNIAo, por interrne

dio do MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE,

o INSTITUTO CHICO MENDES DE CON

SERVAc;Ao DA BIODIVERSIDADE - ICM

BIO e 0 ESTADO DE RONDONIA celebraram

Termo de Acordo, em que a Uniao se compro

meteu a desafetar a area compreendida pela

Floresta Nacional de Bom Futuro, no total de

272.898 hectares, objeto de discussao nas refe

ridas acoes civis publicas, para os seguintes

fins: a) Criacao de uma Area de Protecao Am

biental, sob a administracao do Estado de Ron

donia, num total aproximado de 70.000 ha; b)

Criacao de uma Floresta Estadual, sob admi

nistracao do Estado de Rondonia, num total

aproximado de 70.000 ha; c) Criacao de Uni

dade de Conservacao Federal, de protecao in

tegral, sob adrninistracao do Instituto Chico

Mendes, num total aproximado de 132.898

ha", A UNIAo comprometeu-se, ainda, a ado

tar as providencias necessarias para transferir

para 0 Estado de Rondonia as terras referidas

nas letras "a" e "b", onde serao criadas as

borou 0 Plano de Desocupacao que, por uma

sene de motivos, nao foi efetivado". Dizem

que. "tendo em vista a incontrolavel e crescen

te ocupacao e degradacao ambiental na Flores

ta do Born Futuro e em outras areas de preser

vacao federal e estadual, os Ministerios

Publicos Federal e Estadual propuseram, em

maio de 2004, outra acao civil publica (autos

n° 2004.41.00.001887-3), com pedido liminar,

em desfavor do INCRA, IBAMA, Estado de

Rondonia, Municipio de Porto Velho, Muni

cipio de Nova Momore e Municipio de Buri

tis". Objetivou-se provimento judicialliminar

que ordenasse a imediata abstencao ou suspen

sao de quaisquer atos ou atividades capazes de

causar danos ambientais a unidade de conser

vacao federal. Dentre outros pleitos, requereu

se. no julgamento de rnerito, a condenacao dos

reus a promoverem a desintrusao dos invaso

res das localidades conhecidas como Uniao
Bandeirantes, Iacinepolis, Rio Pardo e da zona

2.1 contigua aRESEX Iaci-Parana, devendo 0

INCRA encontrar nova area para as pessoas

que atenderem aos requisitos do Programa

Nacional de Reforma Agraria, No mes de agos

to de 2004, apos a manifestacao dos demanda

dos, a [ustica Federal em Rondonia, deferiu

parcialmente a liminar requestada. Asseveram

que. "passados mais de quatro anos do deferi

mento dessa ultima lirninar, nos autos da acao

civil publica n- 2009.41.000775-9, 0 MM. [uiz

Federal. confirmando a vigencia da liminar

deferida no ano de 2003, determinou ao IDA

RON a suspensao de toda e qualquer movi

mentacao de rebanho bovino de produtores

dentro da Floresta Nacional do Bom Futuro".

Ressaltam que, "apos inumeras tentativas frus

tradas de se dar pleno cumprimento as referi

das decis6es judiciais, foi elaborado, em abril

de 2009, novo Plano de Desocupacao e Recu

peracao Ambiental da Floresta Nacional do

Bom Futuro pelo Ministerio do Meio Ambien

te, ICMBio, IBAMA, INCRA e Estado de Ron

donia. Foram previstas cinco metas no referi

do plano: reduzir a zero 0 indice de desma

tamento em toda a area da FIona; impedir a

retirada de madeira; notificar os proprietaries

de gada a retirarem seus rebanhos, no prazo

ICMBio e 0 Estado de Rondonia, a fim de que

estes se abstenham de praticar quaisquer atos

que importem na sua efetivacao, ate 0 julga

mento final da presente acao, sob pena de mul

ta diaria de R$ 10.000,00". Afirrnam, em resu

mo, que, "a partir de 1996, a Floresta Nacional

do Bom Futuro passou a ser invadida por pos

seiros.No inicio, os ocupantes eram, predomi

nantemente, pequenosagricultores provenien

tes de uma frente de colonizacao formada em

Buritis, a 330 Km de Porto Velho, bem como

do municipio de Alto Paraiso. (...) Entre os

anos de 2000 e 2001, a invasao acentuou-se. Os

invasores aproveitaram-se das debilidades do

poder publico, tais como a fragilidade dos or

gaos ambientais (falta de recursos e de pessoal),

Iegislacao e justica fragil (impunidade, penas

brandas, Ientidao), interesses politicos particu

lares (fins eleitoreiros, ingerencias nos orgaos

ambientais) e falta de fiscalizacao ostensiva

para oeupar indiscriminadamente aarea". Nar
ram que, ainda no ano de 2000, diante do ce

naric acima, 0 IBAMA ajuizou uma acao civil

publica (autos n? 2000.41.00.000775-9) contra

a Associacao dos Pequenos e Medics Produto

res Rurais do Rio Pardo (APMPRURJNP) e

Outros, com 0 objetivo de paralisar as ativida

des de degradacao naquela unidade de conser

vacao federal. Afirmam que, "em maio de 2003

foi deferida liminar, determinando-se a deso

cupacao da Floresta Nacional do Bom Futuro,

no praze de 30 dias. (...) Diante da dificuldade

de imediata desocupacao, do impacto social da

medida e em atencao ao prindpio da razoabi

lidade,o MM. Iuiz determinou ao IBAMA, em

26.09.2003, a apresentacao de um plano de

desocupacao da area, visando garantir a inte

gridade fisica dos ocupantes da area. Apes

tentativas de acordo frustradas, 0 IBAMA ela-

Juiz federal substituto Havio da Silva Andrade

A lnvasao de parte de urna fiona, as frustradas tentativas de

desocupacao e urn questionavel acordo para a diminuicao dos

Iirnites da unidade de conservacao arnbiental

No Estado de Rondonia ha uma unidade de

conservacao ambiental denominada Floresta Na

cional do Bom Futuro, de cerca de 280.000 hec

tares, que passou a ser invadida e degradada em

meados da decada de 90. Restaram frustradas, ao

longo dos anos, as tentativas de promover a deso

cupacao da parte sui da Fiona, de modo que, em

02/06/2009,0 MINISTERIO DO MEIO AMBIEN

TE, 0 INSTITUTO CHICO MENDES DE CON

SERVA<;:AO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO e

o ESTADO DE RONDONIA entenderam por bem

celebrar um Termo de Acordo em que a Uniao,

por meio do Ministerio do Meio Ambiente, as

sumiu a obrigacao de viabilizar a desafetacao e a

transferencia ao Estado de Rondonia de parte da

FLONA Bom Futuro. Ja 0 Estado de Rondonia

obrigou-se a promover a desafetacao de 04 uni

dades de conservacao estaduais, transferindo 0

dominio em favor do ICMBio.

Os Ministerios Publicos Federal e Estadual

ajuizaram acao civil publica (autos de nv
2009.41.00.005003-4) pretendendo, em sede !imi

nar, que 0 Poder Judiciario Federal suspendesse

tal acordo, por reputa-Io contrario aos principios

constitucionais e a legislacao ambiental patria, im

pedindo-se os reus de praticarem quaisquer atos

que importem na sua efetivacao. Com 0 prop6sito

de induzir il reflexao e ao debate, transcrevo abaixo

a decisao que proferi:

o MINISTERIO PUBLICO FEDERAL e 0 MI

NISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RON

DONIA ajuizaram a presente Ac;Ao CIVIL

PUBLICA AMBIENTAL em face da UNIAO,

INSTITUTO CHICO MENDES DE BIODI

VERSIDADE (ICMBIO) e ESTADO DE RON

DONIA, objetivando, em sede liminar, seja

determinada a suspensao do "Termo de Acor
do celebrado, em 02.06.2009, entre a Uniao,

atraves do Ministerio do Meio Ambiente, 0



desrespeito a ordem do Poder Iudiciario. Con

forme se extrai dos elementos trazidos pelos

proprios autores, das liminares concedidas nao

consta nenhuma restricao ao poder publico de

apresentar projetos de lei ao Poder Legislative,

mas sim disp6e no sentido de conter a ocupa

,ao desordenada da Floresta Nacional do Born

Futuro, 0 que esta sendo fielmente buscado

pelos orgaos ambientais envolvidos e pela

Uniao", Refuta a alegacao de violacao aos prin

cfpios da razoabilidade e da proporcionalidade,

asseverando que "a proposta visa a buscar so

lucao legislativa para 0 conflito que, conforme

pode se constatar da iniciel, nao e tao simples

como pretendem fazer crer as Autores. Estao

sendo empregados todos os meios possiveis

para se preservar 0 meio ambiente, bern co

mum do povo, mas nao ha como se desvenci

Ihar da realidade fatica, ja que ha uma grande

infraestrutura estabelecida ilegalmente na

FLONA, tendo sido ocupada sua porcao sui,

nao se caracterizando mais como bioma flo

resta". Por derradeiro, aduz que nao faz senti

do a suspensao do Termo de Acordo, ja que "a

propria Constituicao Federal assegura ao Pre

sidente da Republica a iniciativa geral de pro

cesso legislative, alern da privativa nas materias

elencadas no artigo 61, paragrafo primeiro, da

CRFB/88". Pondera que ha, na verdade,

periculum in mora inverso, pais a suspensao

do acordo "importara na possibilidade de uma

convulsao social com risco de morte de cente

nas de cidadaos envolvidos na problematica

da Flona Born Futuro". Iuntou copia da Nota

Tecnica do Grupo de Trabalho Flona Born

Futuro (fls. 507/509) e da Nota Informativa n

1912009/CGAJ/CONJURIMMA (fls. 512/517).

Na peticao de fls. 510, informou que a Pro

curadoria-Geral Federal detem a representacao

judicial tanto do ICMBio quanta do IBAMA.

A UNIAo manifestou-se acerca do pedido

liminar as fls. 530/536. Afirma que 0 acordo

guerreado nao trata de trocas entre Governos

Federal ou Estadual, nem de atos capazes de

efetivar a desafetacao ou redefinicao dos limi

tes da Fiona Born Futuro ou de Unidades de

Conservac;:ao Estaduais. Diz que 0 acordo "visa

a elabora,ao de estudos, promo,ao de propos-

pode e deve ser compensado de outras formas

que nao a desafetacao da Floresta do Born Fu

turo". Inicial instruida com os documentos de

fls. 45/488. As fls. 491, foi determinada a ma

nifestacao dos requeridos para se pronuncia

rem acerca do pleito liminar (art. 2° da Lei n°

8.437/92).0 ICMBio apresentou manifestacao

as fls. 492/500. Diz que "salta aos olhos 0 ob

jetivo buscado no Termo de Acordo de solu

cionar conflitos socio-ambientais na regiao da

FIona do Born Futuro. Sao compromissos de

direcionar as politicas publicas dos entes

federados Uniao e Estado de Rondonia de,

sempre com obediencia aos principios consti

tucionais e Iegais, atuar de forma compromis

sada na defesa do interesse ambiental e social.

A existencia de urn Estado Democratico de

Direito Ambiental nao afasta a existencia tam

bern de urn Estado Dernocratico Social de Di

reito. Embora sugira a peca exordial, em ne

nhum momenta do acordo se considera

desafetada qualquer unidade de conservacao,

pois, obviamente, tal ato somente se efetivara

pelos meios legais, que, como e sabido, em face

das disposicoes do art. 225, § 1°, inciso III, da

Constituicao Federal, somente se dar por meio

de lei especifica. Constata-se desta clausula que

nao houve par parte dos signataries do Termo

de desafetacao conforme pretende fazer crer 0

Ministerio Publico, mas tratativas no sentido

de se construir a lei que, ai sim, podera desa

fetar as areas e tentar per fim ao conflito exis

tente na regiao", Lembra que, por meio da

Portaria n° 232, de 15/07/2009, 0 Ministerio

do Meio Ambiente, criou urn Grupo de Tra

balho para estudar a assunto e apresentar uma

proposta legislativa, de modo que "a eventual

concessao da liminar para suspender a implan

tacao dos objetivos constantes do Termo de

Acordo implicaria em 6bice aatribuicao da

Uniao em legislar sobre direito ambiental, fe

rindo 0 Estado Dernocratico de Direito, a tri

particao de poderes e a pacto federativo, cons

tantes dos artigos 1° e 2°, da Constituicao
Federal". Realca que "nao ha falar em descum

primento das decis6es proferidas nos autos das

acoes civis publicas n-s 2000.41.00.000775-9 e

2004.41.00.001887-3 e, consequentemente, em

Congresso Nacional, que se encontra arquiva

do desde 31.01.2007". Realcam que "a criacao

de unidades de conservacao pode ser realizada

por forca de qualquer ato administrativo (en

tre eles, Decreto), porem a sua alteracao, su

pressao, desafetacao ou reducao de limites

somente podera ocorrer por forca de lei". Sa

lien tam que 0 acordo combatido implica des

cumprimento da liminar proferida na acao
civil publica n° 2000.41.00.000755-9, que de

terminou a desocupacao da Ploresta, de modo

que a pretensao dos reus se revela "intoleravel,

pois, alern de implicar desrespeito ao Poder

Iudiciario, fere 0 Principio Constitucional d

Independencia dos Poderes, previsto no art. 2

da CF/88 e inerente ao Regime Democratico e

ao Estado de Direito". Dizem que emanifesta

a falta de governan,a fundiaria-arnbiental por

parte do Estado de Rondonia, existindo varias

unidades de conservacao invadidas. Entendem

que a concretizacao do acordo celebrado <,

mera estrategia para legalizar as fazendas pe

cuarias dos invasores, que possivelmente con

tinuarao destruindo 0 patrimonio ambiental

em verdadeira afronta ao previsto no art. 225,

§ 1°,III, da CF/88, que veda qualquer utilizacao

que comprometa a integridade dos atributos

que justificaram a protecao de determinada

unidade de conservacao", Acrescem que a

acordo guerreado viola 0 principio da razoa
bilidade, pais "a Uniao comprometeu-se

passar ao Estado de Rondonia 140.000 hectare

de uma Floresta Nacional, 0 que equivale

mais de 230 vezes aarea maxima prevista para

o alagamento da unidade de conservacao esta

dual". Tambern viola 0 principio da propor

cionalidade porque teve como "unico fim

regularizacao da invasao desordenada daque

la area, pretensao antiga e notoriamente co

nhecida, e para 0 Governo Federal. a troca

representou 0 andamento das obras" do PAG!

Concluem dizendo que se trata de "troca po

Utica e nao tecnica, que nao acarreta beneficio

algum ao meio ambiente. E, tambem, despro~

porcional porque impoe ao Sistema de Unida

de de Conservacao onus desnecessario e insu

portavel, pois 0 impacto ambiental d

alagamento de 600 hectares de floresta estadu

Unidades de Conservacao Estadnal. Em con

trapartida, 0 Estado de Rondonia comprome

teu-seapromover"a desafetacao nasUnidades

de Conservacao Estadual denominadas Flores

ta Estadual Rio Vermelho A e B, Estacao Eco

16gica Serra dos Tres Irrnaos e Estacao Ecolo

gica Mujica Nava, num total aproximado de

180.000 ha", bern como "a transferir para 0

Institute Chico Mendes 0 dominic das terras

estaduais compreendidas nasareas desafetadas

parafins de crlacao de Unidadede Conserva

,ao de Protecao Integral". Entendem que "tal

acordo foi firmado de forma a compatibilizar

os interesses de ambasas partes, quais sejam:

o do Governo Federal, de agilizaras obras cia

Usina Hidreletrica de [irau, pols 0 Governo

Estadual estaria colocando obices ao licencia

mento ambiental dcsta, tendo em vista 0 im

pactoambiental e socialqueseriacausadopela

inundacao de 400 a 1.000 hectares da Floresta

Estadual de Rendimento Sustentado (FERS)

Rio Vemelho A, e 0 do Estado de Rondonia,

de promover a regularizacao fundlaria de in

vasores cia Floresta do Born Futuro". Ponde

ram que, "inobstante a tentativa do Governo

Estadual de querer resolver 0 impasse socio

ambiental estabelecido na Floresta Nacional

do Born Futuro, a concretizacao de tal acordo

implicata danos irreversiveis aFloresta Nacio

nal do Born Futuro, alemde estimular a inva
sao de outras unidades de conservacao desa
bitadas, por madeireiros e grileiros, 0 que

acarretaradanos a todo 0 Sistema Nacional de

Unidades de Conservacao da Natureza". Sus

tentam que "a proposta de transformacao de

70.000 hectares da Floresta do Born Futuro em

Area de Protecao Ambiental - APA afronta 0

art. 225, paragrafo 1°, Ill, da CF/88". Destacam

que "a figura da APA, que esta prevista no art.

15 da Leido SNUC, permite a titulacao de pro

priedades privadas e a utilizacao intensiva de

recursos naturais que sao incompativeis com

a rnanutencao da cobertura florestal, atributo

que justificou a criacao da FIona". Lembram

que "essa tentativa do Estado de Rondonia de

legitimar a ocupacao da Floresta Nacional do

BornFuturo e antiga tendo, inclusive, sido ob

jeto do Projeto de Lei n° 2.77612000 perante 0



a [ustica Federal deferiu uma liminar (mantida

pelo Tribunal) para que a area fosse desocupa

da, tal desintrusao deveria ter sido concretiza

da, mesmo que fosse necessario, alem das Po

licias Federal e Militar, 0 apoio do Exercito

Brasileiro e da Forca de Seguranca Nacional.

Entretanto, isso nao aconteceu. Apesar de al

gum esforco da Superintendencia do IBAMA

em Rondonia, a verdade e que nao teve condi

coes operacionais de cumprir tao grande e

espinhosa tarefa. A par de novas Invasoes, os

que eram retirados depois retornavam para a

area. Assim, os anos se passararn, as invasoes

se intensificarame hoje,como constam da mo

tivacao do acordo guerreado e das pe,as tee

nieas trazidas pelos demandados (vide fls.

507/509 e fls. 573/577), no interior da PLONA

Born Futuro existe uma vila com 3.000 a 4.000

moradores, havendo 06 escolas Instaladas, va

rias igrejas, hotel, restaurante, posta de saude,

comercio (fornecimento de combustivel, ge

neros alimenticios, produtos agropecuarios e

de usa geral), etc., alem de areas onde foram

plantadas lavouras e iniciadas atividades de

pecuaria, Em abril de 2009, 0 Ministerio do

Melo Ambiente, ICMBio, IBAMA, INCRA e

Estado de Rondonia elaboraram urn novo PIa

no de Desocupacao e Recuperacao Ambiental

da Floresta Nacional do Born Futuro (fls.

1311191), com 0 proposito de: reduzir a zero 0

indice de desmatarnento em toda a area da

FIona; impedir a retiradade madeira; notificar

os proprietaries de gada a retirarem seus reba

nhos, no prazo de 180 dias; identificar cerca de

1.500 ocupantes da area; e realocar os ocupan

tes que possuem perfil de beneflciarios da

Reforma Agraria. Como disseram os autores.

a fim de dar efetividade ao "plano de desocu

pacao" e, consequentemente, cumprir as deci

soes judiciais, foi montada uma operacao con

junta do Ministerio do Meio Ambiente,

IBAMA, Instituto Chieo Mendes (ICMBio),

INCRA, Exercito, Policia Federal, ABIN, SI

PAM, FUNAl, Forca Nacional de Seguranca,

Service Florestal Brasileiro, Policia Militar e

Policia Civil, que iniciou os trabalhos no dia

15/0512009, contando com a a,ao de quase 400

pessoas. Tal opera,ao foi denominada "Ope-

meio ambiente no interior da referida unidade

de conservacao federal. Com efeito, tais inva

s6es sao marcadas pela ilegalidade e abusivi

dade, pois nao se pode conceber atividades de

pecuaria e agricultura no interior de unidade

de conservacao ambiental. a caso dos autos

bern evidencia a falta de estrategia e de acoes

do governo brasileiro para garantir a protecao

das florestas nacionais. Ate pouco tempo, e em

Rondonia pouco mudou, erapatente a omissao

ou a falta de estrutura das policias e dos orgaos

ambientais incurnbidos de fiscalizar/proteger

de modo efetivo 0 meio ambiente, sobretudo

as unidades de conservacao. Parece que tal

triste quadro tende a se alterar se vier a ser

concretizado 0 charnado "Plano Amazonia

Sustentavel", que levou acriacao do ICMBlo,

ao prograrna de regularizacao fundiarla na

Amazonia Legal (com 0 cadastramento e ge

orreferenciarnento das propriedades), ao

aurnento da fiscalizacao por imagens de sate

lite e a criacao de certificados de origem para

produtos florestais (selo verde). 0 cenario po

dera se transforrnar se houve 0 fortalecimento

do IBAMA, do ICMBio e dos orgaos estaduais

de protecao ao meio ambiente. Deve-se au

mentar 0 numero de agentes de fiscalizacao

ambiental na Regiao Amazonica, onde se con

centra 0 maior patrimcnio natural da nacao,

havendo de se rnelhorar as condicoes opera

cionais para que possam exercer com rnais

eflciencia e presteza 0 poder de policia arnbien

tal. Sabe-se da imensidao das areas de protecao

ambiental na Amazonia brasileira, mas sao

necessaries esforcos concretos e contundentes,

na linha das acoes da chamada "Operacao Arco

Verde", para se coibir a devastacao da nature

za. Infelizrnente, isso nao ocorreu quando sur

giram os primeiros focos de invasao na Flores

ta Nacional do Born Futuro. Houve mercia ou

omissao dos orgaos de fiscalizacao e das poli

cias.Tambem falharam os Ministerios Publicos

eo Poder Iudiciario Federal, que nao adotaram

medidas mais energicas para garantir a deso

cupacao da parte suI da PLONA assim que os

fatos foram trazidos a seu conhecimento e a
esfera judicial. ainda quando as invasoes esta

yam no inicio. Se no mes de maio do ana 2003

Termo de Acordo de fls. 46/50, apesar dos obi

ces e questionamentos apontados pelos Minis

terios Publicos Federal e Estadual nesta a,a

civil publica. Tambern foi determinado ao IN

CRA que, no prazo de 05 dias, eselarecess

sobre a localizacao e situacao dominial da

unidades de conservacao estaduais referida

na inlcial. 0 INCRA, afl. 567, manifestou-s

dizendo que "solicitou ao Service de Cartogra

fia desta autarquia inforrnacoes sobre a locali

zacao e situacao dominial das Unidades

Conservacao Estaduais citadas na exordial,

contudo, 0 referido setor respondeu que na

encontrou pec;as tecnicas sobre as mesmas"

mformando ainda que os dados pcderao se

obtidos junto aSEDAM. Apesar de 0 ofieio te

sido encaminhado a Casa Civil, a Consultori

juridica do Ministerio do Meio Ambiente ofe

receu resposta as fls. 570, instruida com 0

documentos de fls. 571/592, onde consta in

elusive a minuta do Projeto de Lei, 0 qual fo

encaminhado ao Presidente da Republica

depois sera remetido ao Congresso Naciona

Eo relatorio, Decido. Registre-se que esta de

cisao esta sendo proferida com atraso porqu

o magistrado signatario, alem de ter gozad

ferlas, teve de garantirprioridade aos process

da chamada "Meta 2" e tambem aos feitos i

dicados na lista da correicao realizada no an

passado. De inicio, eoportuno destacar que 1<

resolucao de conflitos ambientais tern se mos

trado diflcil, devido principalmente acomple

xidade de ligacoes entre questoes economica

politicas e sociais; incertezas cientificas e solu

c;oes que requerem a participacao de diferente

setores da sociedade, que devem buscar 0 co

senso e 0 cumprimento de obrigacoes'." a

autores narraram de forma bastante precisa

historico de invasoes da Floresta Nacional d

Born Futuro, localizada neste Estado de Ron

donia. Demonstraram 0 esforco que realizara

ao lange dos ultimos anos para tentar faze

cessar as invas6es e as atividades danosas a

I De Mio, Geusa Paganini; Ferreira Filho, Edward; Campos, Jos

Roberto. 0 Inquerito Civil e a Termo de Ajustamento de Can

duta para Resolw;:ao de Conflitos Ambientais. Revista de Direit

Ambiental n° 39. JullSet. 2005.

tas e adocao de providencias relacionadas a

[ormulacaode instrumentose de medidaslegais

necessarias a solucao dos conflitos na FLaNA

Born Futuro". Argumenta que a motivacao

trazidanos atos combatidos "por si s6 demons

tra a necessidade e a adequacao dos atos do

Executivo Federal junto ao Executivo Estadu

al, visando a realizacao de estudos que bus

quem solucoespara 0 impasse socio-ambiental

na FLONA Born Futuro; logo, nao ha falar-se

em ofens a arazoabilidade ou aproporcionali

dade". Sustenta que 0 Poder Executivo Federal

"nao tern medido esforcos no atendimento as

ordens judiciais vigentes, na contencao das

ocupacoes irregulares e no encaminhamento

das solucoes,inclusive, com a presenc;a da For

,a Nacional de Seguran,a na FLONA Born

Futuro e a deflagracao da Operacao Terra

Nova, conforme descrito na Nota Tecnica ane

xa".Entende que a pretensao ministerial cons

titui-se em ofensa ao Principio Constitucional

da Separacao dos Poderes, salientando que 0

projetc de lei a ser encaminhado ao Congresso

Nacional pode, ou nao, ser aprovado, nao ca

bendo ao Poder Iudiciario impedir a elabora

c;ao de projetos de lei relacionados a desafeta

cao ou redefinicao de limites de Unidades de

Conservacao, Na esteira da manifestacao do

ICMBio. acredita haver periculum in mora in

verso. 0 ESTADO DE RONDONIA nao se

pronunciou sobre 0 pleito liminar, apesar de

regularmente intimado (fl. 548). Na decisaode

fls. 550/557, 0 juizo da 2' Vara Federal reco

nheceu ser manifestaa conexaodesta acaocom

as acoes civis publicasde nv2000.41.00.000775

9 e 2004.41.00.001887-3, em tramite nesta l'

Vara, pelo que, em razao da situacao de pre

vencao, determinou a remessa dos autos a este

juizo. A fl. 562, foi proferido despacho deter

minando a expedicao de oficio aMinistra

Chefe da Casa Civil, da Presidencia da Repu

blica, em Brasilia/DF, solicitando informar, no

prazo de 10 (dez) dias, se 0 Poder Executivo

Federal pretende mesmo adotar providencias

para desafetar (ou reduzir limites) ou permu

tar parte da Unidade de Conserva,ao Federal

F10resta N acional Born Futura, localizada nes

te Estado de Rondonia, conforme cogitado no



racao Terra Nova". No relatorio de fls. 573/577

consta que "na primeira fase cia operacao, fo

ram aplicadas diversas multas, 0 que levou a

urn acirramento dos animas. com clarosriscos

de acoes violentas e armadas, e 0 aproveita

menta do contexto politico e economico por

parte de liderancas locais para envolver no

conflito asobras dasusinas hidreletricas do rio
Madeira. Houve a ocupacao do canteiro de

obrascia usina[irau, como formade fazer pres

sao por uma solucao para as conflitos socio

ambientais da FNBF. Uma carta de intencoes

assinada em junho de 2009 pelo Estado de

Rondonia, MMA e ICMBio teve 0 intuito de

apaziguar os animas dentro desse quadro de

impasse e de conflagracao", Foi nesse contex

to de i1egaiidade, medo e disputa na regiao que,

em 02/06/2009, a Uniao (por interrnedio do

Ministerio do Meio Ambiente), 0 ICMBio (por

meio de seu Presidente) e 0 Estado de Rondo

nia (por seu Governador) celebraram 0 Termo

de Acordo combatido peios autores. A Uniao,

por meio do Ministerio do Meio Arnbiente,

assumiua obrigacao de viabilizar a desafetacao

e a transferencia ao Estado de Rondonia de

parte da FLONA Born Futuro. ja 0 Estado de

Rondoniaobrigou-se a promovera desafetacao
de 04 unidades de conservacao estaduais,

transferindo 0 dominio em favor do ICMBio.

Nesta acao, os Ministerios Publicos Federal e

Estadual pretendem que 0 Poder Iudiciarto

Federai suspenda tal acordo, ficando os entes

publicos demandados impedidos de praticar

quaisquer atos queimportemna sua efetivacao,

Compreende-sea posicaodos autores,que nao
aceitam a ocupacao irregular da FLONA, em

total contrariedadeao direito, lembrando que

vigorauma ordemjudicialpara desintrusao da

unidade de conservacao, Entretanto, COmo

destacado pela Proeuradoria-Geral Federal

(falando em nome do ICMBio e do IBAMA) e

pela Uniao, a celebracaodo acordo e a consti

tuicao do grupo de trabalho tern 0 proposito

de estudar e buscar alternativas para 0 critico

impasse envoivendo a i1egalocupacao da FLO

NA Born Futuro.Assiste razao aos demanda

dos quando alegamque a concessao da liminar

afrontaria a principia constitucionalda tripar-

ticao dos poderes e 0 pacta federative, isso

porque a Uniao e 0 Estado de Rondonia fica

riam impedidos de levar adiante as providen

cias para desafetar (ou reduzir limites) da

unidades de conservacao referidas no acordo

Nao vejo espac;o para se proibir os Podere

Executivos (Federal e Estaduai) de apresenta

rem projetos de lei, ou seja, nao se revestiri

de juridicidade uma ordem judiciai que os im

pedisse de exercitar a faculdade constituciona

da iniciaiidade iegisiativa. Nao tern sentido

proibir a Uniao e a Estado-Membro de exerce

a funcao de iniciativada lei se, por outro lado

os pariamentares a qualquer momento pode

apresentar projetosde lei que, com os mesmo

fundamentos, visem adesafetacao ou reduce
dos iimites de unidades de conservacao federa

au estadual.Ainda que se mostrem densos a

fundamentos apontados pelos demandantes,

nao parece em harmonia com a Texto Cons

titucional (art. 225, § 1°, III, da CF/88) a posi

c;ao de afastar do Poder Legislativo a apreciaca

de tais projetos de lei. Nao hi duvida de que a
desafetacao ou a reducao de iimites de urn

unidade de conservacao ambiental par cont

de invasoes e ocupacoes ilegaisrepresenta urn

derrota na defesa/protecao do meio ambiente

Mas, no contexto, a solucao encontrada - s

nao ea melhor - procuraconciliaros in teres

ses em tensao. E claro que numa situacao d

conflito de principios constitucionais, com

soi ocorrer na hip6tese,a mcnsuracao dos fato
e dos criterios de solucao varia conforme

ponto de vista de cada urn.A meu ver, 0 ba

lanceamento de interesses feito pelos requeri

dos, retratado no acordo, nao parece merece

censura do Poder [udiciario neste momenta)

rnesmo porque 0 projeto de lei ainda nao foi

remettdo para apreciacao pelo Parlament

Brasiieiro. E verdade que do regramento pre

visto no art. 225 da Constituicao Federal

extrai 0 principio da proibicao do retrocess

ecologico-, estando a ele vinculado 0 propn

legisladore todos os orgaos estatais,em senti

2 Esse principio estabelece que, na protecao ao meio ambiente,

se deve admitir 0 recuo para niveis de protecdo inferiores

terlormente consagrados.

do amplo. Entretanto,restaclaro, no caso dos
autos)que houve falhasna tutela do meio am

biente, de maneira que, no atual estagio de

antropizacao das areasinvadidas, nao vislum

bra peso suficiente nos argumentos dos auto

res para desprezar a solucao construida pela

Uniao (Ministerio do Meio Ambiente e ICM

Bio) e peio Estado de Rondonia com 0 fito de

resolver 0 impasse. Tal solucao econsiderada

questionavel pelos servidores que atuam na
iinha de frente do ICMBio e do IBAMA, mas

eaquela que foi encontrada pela administracao

superior de tais instituicoes de protecao am

biental,havendo de se respeitar a jufzo de con

veniencia e oportunidade das autoridadesque

dirigem 0 Ministerio do Meio Ambiente e a

Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. 0
encaminhamento de projeto de iei peia Presi

dencia da Republica e a analise do tema pelo

Congresso Nacional revelam-se caminhos na

turais na busca da solucao de urn problema que

saiu da 6rbita juridica em funcao de suas di

mensoes sociais, politicas e economicas. La

menta-se que a solucao encontradasignifique,

de algum modo, violacao do principio da proi

bicao do retrocessoecol6gico. Todavia, a pro

posta legislativatoma em consideracao a alte

racao das circunstancias de fato. Nessa esteira,

nesse primeiro exame, entendo haverexagero

na sustentacao de que 0 termo de acordo fere

as principios da razoabilidade e da proporcio

nalidade. A avenca, como se ve do projeto de

iei as fls. 588/589, preve tambem a ampliacao

do Parque Nacionai Mapinguari (que e uma

unidade de protecao integral), locaiizado no

Estado do Amazonas.que passara a incluir em

seus iimites a area de cerca de 180.900 ha, io

calizada no Municipio de Porto Velho, Estado

de Rondonia. Sea Uniao esta assumindoalgum

onus, isso decorre de sua pr6pria mercia no

que diz com a forma com que vinha tratando
as questoes ambientais e agrarias na Regiao

Norte. 0 impacto negativo do acordo, aiegado

pelos Ministerios Publicos, ja que reduzir os
iimites de uma FLONA por forca de invas6es

eperigoso, devera ser arcado peio poder pu

blico federai, que demorou a colocar em acao

urn plano de desenvolvimentosustentavel para

a Amazonia. A falta de condicoes operacionais

dos orgaos de fiscalizacao ambiental, a demo

raparaa efetivacao da regularizacao fundiaria

na Amazonia Legal, 0 descaso com a Reforma

Agraria e a existencia de uma Iegislacao am

biental (criminai) branda sao fatores que con

correram para a ocupacao parcial da FLONA

Born Futuro. A reducao dos limites da unida

de de conservacao, ainda que implicitamente,

vai acabar par chancelar casas de desrespeito

it ordem juridica.Entrementes,epreciso bus

car resolver 0 problema para 0 futuro. E fato

que uma decisao judicial determinando a de
socupacao restou descumprida por rnuitos

anos. Embora isso esteja em descompasso com

a Estadode Direito, acredito nao ser 0 caso de

agorafrear a solucaode consenso buscadape

los demandados. E preciso buscar uma alter

nativa, ja que urncomando judicial frio e ine

xoravel nao resolvera 0 impasse, sem contar a

demara por conta da possibiiidade de interpo

sicao de recursos. Enfim, a decurso de tantos

anos e a assinaturado termo de acordo trans

formou a contexto, sendo mais adequado que

as orgaos de protecao ambiental se orientem

na linha da nova moldura fatica. Nao se pode

esquecerque a complexidade das questoesam

bientais e sua estreita relacaocom as politicas

de desenvolvimento econornico e social de

monstram a importancia da busca par novos

caminhos para se solucionar os problemas. E

que instrumentos legais restritos, focados em

padroes tecnicos e em teoriasde responsabili

dade, nao tern se mostrado suficientes parase
resolver conflitos como a retratado nestes

autos. Ante 0 exposto, INDEFIRO 0 pedido de

antecipacao dos efeitos da tutela. Citem-se.

Publique-se e intimem-se. Traslade-se c6pia

desta decrsao para os autos de n

2000.41.00.000775-9 e 2004.41.00.001887-3.

Essa decisao evideneia os efeitos danosos cau

sados pela mora ou inacao dos poderes publicos,

do qual 0 Poder Iudiciario eurn eomponente, e

tambem demonstra a complexidade dos problemas

ambientais da Amazonia. Nao houve interposicao

de reeursos. Em 11 de junho de 2010, 0 Congresso

Nacional aprovou a Lei n- 12.249, que, no seu art.
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113, reduziu a area da Floresta Nacional do Born
Futuro de 280.000 hectares para 97.357 hectares.

E inegavel que a reducao de limites de uma
unidade de conservacao ambiental por conta de
ocupac;6es ilegaisrepresenta uma derrota na defesa!
protecao do meio ambiente, estando na contramao
do principio da proibicao do retrocesso ecologico.
Mas, como dito, no contexto do caso, a solucao en
contrada procurou conciliar os interesses em ten
sao, atentando para as dimens6es policias, sociais
e econ6micas do conflito, respeitando os campos
de acao dos demais poderes republicanos.

Nessa esteira, estudando casos emblemati
cos ocorridos no Estado do Para, RAIMUNDO
RODRIGUES SANTANA', com pertinencia, fez 0

seguinte alerta: "(...) 0 desafio de conferir eficacia
plena as regras de protecao ambiental transcende
o circulo jurisdicional, vez que uma empreitada
dessa envergadura condama a atuacao de muitos
agentes politicos e interlocutores sociais.A questao
ambiental, por conter urn feixe de interesses varia
dos, convoca para 0 debate - e mais que isso, para
as praxis cotidiana - governos, empresas, orga
nismos de composicao hibrida (como conselhos
institucionais), ONGs etc. (....) Etempo de edificar
urn tempo-espac;o jurisdicional no qual a [urisdicao
atue ativamente como Poder Publico, dialogando
com a sociedade e contribuindo para pacificar ou
ajustar impasses, como, por exemplo, entre desen
volvimento x sustentabilidade ambienta!".

Enfim, pela analise do provimento judicial
acima, resta daro que se deve combater a inercia
dos orgaos ambientais, os quais devem dotados
de recursos humanos e materiais que lhes per
mitam fazer uma concreta e eficiente fiscalizacao
tendente a proteger 0 meio ambiente. Por sua vez,
o Estado-Iuiz nao pode agir de modo que a tutela
dos recursos naturais se torne inocua por conta
dos embarac;os enfrentados no tramite dos proces
sos. 0 Poder Iudiciario, sem diminuir ou limitar
a atuacao dos demais poderes, deve assumir uma
posicao proativa nos feitos que envolvem temas
socioambientais, buscando solucoes mais rapidas e
efetivaspara os problemas postos a sua apreciacao.

3SANTANA, Raimundo Rodrigues. Iustica Ambiental na Amazo
nia. Ancllise de CasosEmblemdticos. Curitiba: Iurud, 2010. p. 149

e 155.

. Em materia ambiental, a mora desse Poder da Re
publica, mais do que a inacao dos demais poderes,
estimula os conflitos e a afronta a lei, causando
prejuizos irremediaveis anatureza, como ocorreu
no caso da Fiona JAMARI, em Rondonia.

Como disse 0 autor antes mencionado, citan
do licao de Antonio Edilio Magalhaes Teixeira",
a tutela juridica do meio ambiente "nao deve ser
atropelada pelos efeitos implacaveis da passagem
do tempo. Quem deve decidir e 0 Estado/]uiz, e
nao 0 tempo, porque este, quase sempre, decide
em favor de quem nao tern razao".

4 SANTANA, op. cit., p. 134.

1 lntroducao

Existe, ainda, urn numero significativo de pre
cedentes jurisprudenciais que advogam a tese da
inaplicabilidadedo principio da insignificancia em
materia de crimes ambientais',

Procuraremos, atraves deste singelo estudo, ar
ticular os principals argumentos que sustentam 0

contrario: tambem quando a norma penal incrimi
nadora dirige-se a tutelar bern juridico ambiental

1PROCESSUAL PENAL. APELA<;AO. EXPLORA<;Ao DE

ARGILA. ARTIGO 2", LEI N. 8.176/1991. ARTIGO 55, LEI N.

9.605/1998. CONCURSO FORMAL. MATERIALIDADE E AU

TORIA. DEMONSTRA<;Ao. PRINCipIO DA INSIGNIFICAN

CIA. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I.

Os bens juridicos tutelados pelos artlgos 20 da Lei n. 8.176/1991

e 55 da Lei n. 9.605/1998 sao dtstlntos, vale dizer, patrim6nio

da Uniiio e meio ambiente, respectlvamente. 2. Tratando-se de

conduta unica com 0 cometimento de dols crimes apllca-se a re

gra do concurso formal. 3. Havendo comprovacao suficiente de

que 0 reu nfio possuia autorizacao para a exploracdo do mtnerlo,
nem tampouco licence ambiental que legtttmasse tal atlvldade,
Irnpoe-sea sua condenacao. 4. E 1I1I[ss01la a jurtsprudenciadesta
CorteRegional de tusuca. 110 sentido de que einaplicdvet 0 prin
cipio a insignificancia em causas que envalvem crimes ambien
tais.5. Sentence reformada. Recurso provido. (TRF da 1~ Regido,

Quarto Turrna, ACR 200738040001719. ReI. Des. Federal Mario

Cesar Ribeiro, e-Dll'Ide 08/04/2010.)

PROCESSUAL PENAL - CRIME CONTRA 0 MEIO AMBIEN

TE - ARTS. 40 E 40-A, § I", DA LEI N. 9.605/98 - CONSTRU

<;AO DE CASA DE ALVENARIA, NO PARQUE NACIONAL

DE BRASiLIA - PRINC!PIO DA INSIGNIFICANCIA - INAPLI

CABILIDADE - REJEI<;AO DA DENONCIA - DESCABIMEN

TO. I - Tratando-se a Eloresta Naclonal de Brasilia de unidade de

conserva<rao de uso sustentavel e tendo a recorrida nela constru

ido casa de alvenaria, com infrlngencla das normas pertinentes,

causando, a prtnciplo, dano ao meio ambiente, nee ha falar-se

em lrrelevancta penal da conduta incriminada (art. 40 da Lei

9.605/98). conslderando que a indisponibilidade do interesse tu

telado nan admite translglr com a sua ofensa. II - Niio se apliea
o prtncipio da tnsignificancia em reiacao aos crimes ambientais,
em raziio da indisponibiiidade do bem [uridico protegido e da

nccessidade de dissuasiio da prdtica dos delitos atentatorics ao
mcioambiente. Precedentes do TRF/la Regiiio. III - Preenchidos

os requisites do art. 41 do C6digo de Processo Penal, incabfvel e
a rejei<;ao da denuncla. IV - Recurso provido. (TRF da 13 Regiao,

TerceiraTurma, RSE 200734000427155. ReI. Des. Federal Assu
sete Magalhaes, e~DJFl de 21/11/2008.)

Juiz federal substituto Gabriel BrumTeixeira

nao se ha de descartar 0 exame em torno da con
figuracao do delito de bagatela.

Primeiramente, ocuparemo-nos em alinhavar
as bases teoricas de sustentacao do postulado em
mira. Outrossim, faremos a abordagem em torno
das raz6es que dao suporte a sua incidencia mesmo
em sede de crimes ambientais. E, por derradeiro,
traremos a tona precedentes que confirmam essa
conclusao, particularmente no que diz respeito ao
mais recente magisterio jurisprudencial do Supe
rior Tribunal de [ustica e do Supremo Tribunal
Federal.

2 Do prindpio da insignifid\nda

2.1 BASES TE6RICAS DE SUSTENTA<;p.O

A origem historica do principio da insigni
ficancia remonta ao Direito Romano', em cujas
maximas encontra-se 0 brocardo minima non
curatpraetor. Muitos, porem, afirmam que, nao
havendo naquele periodo qualquer desenvolvi
mento em torno dos postulados basicos do Direito
Penal - mas mais urn enfoque sob as luzes da
legislacao civilista -, seria descabido penhorar
-se aos romanos 0 merito de te-lo criado". Assim,
mais propriamente, ter-se-ia 0 reconhecimento
dos chamados crimes de bagatela, na Europa, du
rante os duros momentos que se seguiram as duas
grandes conflagrac;6es mundiais, tendo a signifi
cativa reducao de alimentos e a escassez de postos
de trabalho colaborado para 0 cometimento de
pequenas subtracoes que acabaram sendo vistas
como irrelevantes ou de insignificante expressao

2 ACKEL FILHO, Diomar. 0 prlnciplo da Insignfficancia no di
reito penal, in Revista de iurtsprudencia do Tribunal de Alcada
Criminal de SiioPaulo.v. 94. p. 72-77.abr.-jun./1998.

3 LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Principia da tnsignificancia
110 Direito Penal: analise aluz das Leis 9.099/95 (Juizados Espe

ciais Criminais), 9.503/97 (C6digo de Transite Brasileiro) e da

jurlsprudencla atual. 2~ ed. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribu

nais, 1999. p.42.



por sucessivas decisoes judiciais. Surgindo particu

larmente na Alemanha, sob a denominacao Baga
telledelikte (delitos de bagatela), tributa-se a Claus

Roxin a paternidade quanto aexpressao principio

da insignificancia", cunhada, pela primeira vez, em

ensaio redigido no ana de 1964.

No direito brasileiro, quando se fala em prin
cipio da insignificancia, faz-se a imediata associa

~ao a Francisco de Assis Toledo, saudoso jurista e

magistrado que se empenhou na sua difusao en

tre a literatura juridica e a jurisprudencia patrias.

Celebre a seguinte passagem da sua classica obra

"Principios Basicos de Direito Penal'":

Segundo 0 principia cia insignificancia, que se

revelapor inteiro pela sua propriadenomina

cao, 0 direito penal, por sua naturezafrogmen

taria, 56 vai ate ondesejanecessaria para a pro

tecao do bern juridico. Niio deve ocupar-se de
bagatelas. Assim, no sistema penal brasileiro,

por exemplo, 0 dano do art. 163do Codigo Pe

nalnao deve serqualquer lesao acoisaalheia,

mas slm aquela que possa representar prejui

zo de alguma significacao para 0 proprietario

da coisa; 0 descaminho do art. 334, paragrafo

1°, d, nao sera certamente a posse de pequena

quantidade de produto estrangeiro, de valor

reduzido, mas sim a de mercadoria cujaquan

tidade ou cujo valor indique lesao tributaria,

de certaexpressao, para0 Pisco; 0 peculato do

art. 312 nao pode estar dirigido para ninharias

como a que vimos em urn volumoso processo

no qual se acusava antigo servidor publico de

ter cometido peculato consistente no desvio de

algumas poucas amostras de amendoas, a inju

ria, a difamacao e a calunia dos arts, 140, 139e

138,devemigualmente restringir-se a fatosque

realmente possam afetar significativamente a

dignidade, a reputacao, a honra, 0 que exclui

ofensas tartamudeadas e sem consequencias
palpaveis, e assim por diante.

A origem do conceito, portanto, nao deixa

duvidas de que, na sua concepcao, foram consi-

4BITENCOURT, Cezar Robert.Tmtado de Diretto Penal,volume
I:partegera!. 13" ed. Sao Paulo: Saraiva, 2008, p. 20.

5TOLEDO, Franciscode Assis. Principiosbastcos do DireitoPenal,
5" ed. Sao Paulo: Saraiva, 2000. p. 133.

derados aspectos que tern intima ligacao aos mais

caros principios que informam 0 Direito Penal,
De urn lado, abrolha a sua estreita vinculacao ao

tao decantado principio da fragmentariedade: ora,

se a tutela juridico-penal somente deve se ocupar

daquele especifico leque de condutas - apenas

urn fragmento, pols, dentre tantas condutas do

homem que podem suceder no mundo dos fates

- que trazem em si significativa carga de afetacao

aos mais importantes bens e valores protegidos
buscados na vida em sociedade, nao se po de vis

lumbrar como penalmente relevante conduta que

se coloca amingua exatamente desse fragmento

das acoes humanas que justificam 0 acionamen

to de sancoes tao graves quanta aquelas que se

reservam ao direito criminal. De outra banda,

inevitavel, tambem, trazer abalha 0 principio da

lesividade, para quem 0 agir humano apenas pode

despertar esse universo de penas quando dotado

de potencia suficiente a infligir violencia aos bens

juridicos cuja defesa mais saliente se opera, so

bretudo, pela previsao de urn tipo penal; assim, se

tal agir nao se fez acompanhar de uma tal forca,

capaz de atingir aquele bern juridico resguardado

pela norma penal incriminadora, inexiste moti
vo para que se caminhe em direcao aimposicao

de urn sancao de natureza criminal, sacrificando

a liberdade sacramentalmente outorgada ao ser

humano como urn dos pressupostos aconsecucao

de sua felicidade.

Bern por influxo desses dois principios reitores

do Direito Penal eque se agrega ao juizo de ade
quacao tipica, para alern de uma subsuncao unica
mente formal, uma analise em torno da tipicidade

material da conduta". Noutras palavras, somente

se podera cogitar em uma conduta tipica - isto e,

amoldada a urn dos tipos penais e, por isso rnesmo,

sujeita aimposicao da sancao respectiva - quando

houver a conjugacao tanto da tipicidade formal

quanto da tipicidade material: aquela, a revelar a

necessidade de que se tenha a exata correspon

dencia entre a conduta humana sindicada e aque

la contemplada, com precisao, pela norma penal

incriminadora; esta, no que evidencia a presenca

de uma efetiva Iesao ao bern juridico tutelado pelo

6GRECO. Rogerio. Curse de Diretto Penal.volume I:Parte Gera!.
II"ed. Niterci: Bditora Impetus, 2009, p. 65.

sistema criminal) fatar necessaria a que se tarne
aceitavel podar-se, ainda que de modo temporario,

a liberdade reprimida atraves da pena prevista pelo

legislador aespecie.
No desenvolvimento do principio da insigni

ficancia, tern-se, destarte, 0 entrelacamento de 3

(tres) vetores primordiais apropria vida do Direito
Penal: num primeiro momento, acorrem os princi
pios da fragmentariedadee da lesividade; em passo

seguinte, chega-se, na aplicacao concreta da ideia
de criminalidade de bagatela, ao principio da lega
lidade estrita,carregando, no contexto do juizo de

engastamento ao tipo penal, a tipicidade material

como elemento imprescindivel a que, delineada a

tipicidade formal, possa-se falar em delito a cujo

cometimento se destina gravosa consequencia
juridica, repercutindo na esfera de liberdade do

individuo infrator.

2.2 ALCANCE

Dessa inescondivel proximidade que se perce

be entre a ideia que anima 0 reconhecimento dos

chamados crimes de bagatela e os principios da

fragmentariedade, da lesividade e da legalidade

estrita, decorre a conclusao de que nao se reve
la apropriado descartar, a priori, a sua invocacao

diante de tal ou qual especie de delito",
Com efeito, como concrctizacao de 3 (tres)

dos principios cujo pre~o edos mais elevados

dentro da tabua de valores que vern exposta no

pr6prio existir do Direito Penal, 0 principio da
insignificancia nao deve ser conjurado, de modo

previo e absoluto, na analise da tipicidade de uma

deterrninada conduta, qualquer que seja a norma
penal incriminadora que serve de parametro de

confronto para esse desiderato. Dizer-se, assim,

que os crimes ambientais escapam aafencao em

torno da aplicabilidade, ou nao, do principio da

insignificancia seria 0 mesmo que dizer que essa

modalidade de delito diferiria, em essencia, dos

demais tipificados pelo legislador. Mais do que

isso, a se observar os conselhos advindos da Logi

ca, nao se po de conceber que tais crimes estejam

7Dtssentlmos, no ponte, do quesustenta Rogerlo Greco.apes exa
rninar 0 cabimentodo crime de bagateladiante de determinados
tipos penais, verbis: "Conduindo,entendemoe que a apucacao do
principia da insignificancia nao padera ocorrerem toda e qual
quer infracao penal"(op.cit.; P:69).

blindados a qualquer altercacao com 0 postulado

em tela, sob pena de se chegar, dentro do silogismo

entremostrado, aindesejada conclusao de que os
crimes cometidos contra 0 meio ambiente nao se

inserem no ambito do Direito Penal. Seriam cri

mes estudados por algum tipo de ciencia oculta,
digamos assim. Ou, entao, os principios da frag

mentariedade, da lesividade e da legalidade estrita

nao se espraiariam por todos os cantos da Ciencia

Criminal) 0 que) convenhamos, nao encontra eco
em nenhum dominio da doutrina penalista a nivel

mundial.

Apanhamos tudo quanto se disse e 0 colocamos

numa sintese conclusiva: 0 principio da insignifi

cancia nao foi construido atendendo a particula

ridades de tais ou quais delitos, cunhando-se, ao

contrario, ao lume de raciocinios que se encontram

sob 0 palio da TeoriaGeral do DireitoPenal. Nao e
cientificamente aceitavel,nesse delineamento, que

se the tenha por inaplicavel a determinada catego

ria de tipos penais.

2.3 DIVERSIDADE DOS BENS JURiDICOS TUTELADOS

Ecerto, porem, que 0 exame da tipicidade ma

terial- que consubstancia 0 cerne do principio da

Insignificancia - ha que se fazer tendo por norte

o especifico bern juridico guarnecido pela norma

penal incriminadora'.

8Vale a pena citar precedente do Supremo Tribunal Federal no
qualalocadas diretrizesque tern orientadoaquelesodallcio a afe

rir a incidencia, ou nao, do principio da insiguificdncia diante de
certo caso concreto:
HABEAS CORPUS IMPETRADO POR MEMBRO DO MI·

NIST~RIO PUBLICO MILITAR DE PRIMEIRA INSTANCIA

· PORTE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE . CRIME MI·

LITAR (CPM, ART. 290) . PRINCipIO DA INSIGNIFICAN·

CIA· IDENTIFICA<;AO DOS VETO RES CUjA PRESEN<;A
LEGITIM A 0 RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO

DE POLfTICA CRIMINAL· CONSEQUENTE DESCARAC·

TERIZA<;Ao DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO

MATERIAL· DELITO DE POSSE DE SUBSTANCIA ENTOR·

PECENTE . QUANTIDADE fNFIMA, PARA usa PROPRIO

· DELITO PERPETRADO DENTRO DE ORGANIZA<;Ao

MILITAR . CONSIDERA<;OES EM TORNO DA JURISPRU·

D~NCIADO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL· DOUTRINA
· PRECEDENTES • PEDIDO DEFERIDO. "HABEAS CORPUS"

IMPETRADO, ORIGINARIAMENTE, PERANTE 0 SUPRE·

MO TRIBUNAL FEDERAL, POR MEMBRO DO MINIST~RIO

PUBLICO MILITAR DE PRIMEIRA INSTANCIA. LEGITI·

MIDADE ATIVA RECONHECIDA. DOUTRINA. JURISPRU·

DEN CIA. - 0 representante do Ministerlo Publico Militar de
primeira instancia dispoe de legitimidade atlva para tmpetrar



De fate, sao Inumeros os precedentes do Su

perior Tribunal de Iustica e do Supremo Tribunal

Federal reconhecendo a criminalidade de bagatela

mesmo quando em jogo a tutela do bem juridico
ambiental.

3.1 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI~A

Como afirmado, 0 Superior Tribunal de [ustica,
no exercicio da sua missao de zelar pela uniformi

zacao da interpretacao da lei federal (CF, art. 105,

III), tem acionado 0 principio da lnsignificancia
em uma serie de casos nos quais envolvidos tipos

penais carregados na legislacao protetiva do meio

ambiente. Nunca se deixa de examinar os reais

contornos do caso concreto para confronta-lo com

o juizo de tipicidade material que deve existir na

analise da adequacao tipica. Mais do que isso, en

contram-se precedentes tanto da Quinta quanto

da Sexta Turma, bem como da propria Terceira

Secao, todos assestando para essa mesma direcao:

CONFLITO DE COMPETENCIA. PENAL.
CRIME CONTRA 0 MEW AMBIENTE. PES

CA COM PETRECHOS PROIBIDOS. ART. 34,

INCISO II, DA LEI 9.605/98. LAGOASITUA
DA NO ENTORNODE UNIDADE DE CON

SERVM;AO FEDERAL. COMPETENCIA DO

SUSCITADO.INEXlSTENCIA DE LESAo

AO MEIO AMBlENTE.ATIPICIDADE MA

TERIAL DA CONDUTA. CONCESsAo DE

HABEAS CORPUS DE estero PARA DE
TERMINAR0 TRANCAMENTODA AC;:AO
PENAL.

1. A competencia da Iustica Federal, expressa

no art. 109, IV, da Carta Magna, restringe-se

as hipoteses em que os crimes ambientais sao

perpetrados em detrimento de bens. serviyos

ou interesses da Uniao, suas autarquias ou em

presas publicas.

2. Delito em tese cometido no entorno da Esta

"ao Eco16gica do Taim, unidade de conserva

"ao federal, criada peIo Decreto nO 92.963/86.

3. Logo, sendo a areavizinha a outra submetida

a regime especial (bern da Uniao), compete a

justi"aFederalprocessare julgar0 feito, nos ter
mos do art. 109,inciso IV, da Carta Magna.

4. Considerando-se a inexistencia de lesao ao
meioambiente (fauna aqucWca). tendo emvista
quemiofoi apreendido com 0 acusado nenhum

Ajurisprudencia

kl quantia, isso sem pensar no montante a que se
iega enquanto se divisam os resultados advindos

do chamado efeito multiplicador.
Em materia de crimes ambientais, embora nao

ja cientificamente adequado descartar, previa e

bsolutamente, a invocacao do principio da insig
ificilncia, quadra ter presente, tambern, as espe

ificidades do bem juridico tutelado pela norma
ena!. A caca de um animal em risco de extincao,

inda que recaia sobre um unico exemplar, nao
ode ser vista como irrelevante: 0 desaparecimen

de uma especie, ante a complexidade da teia

e relacoes biologicas, tem 0 condao de provocar

esequilibrio ambiental cujas conseqiiencias sao

te mesmo dificeis de prever, isso sem pensar no

proveitamento dos recursos naturais que deve

er assegurado as geracoes futuras, segundo 0 ca

g6rico mandamento constitucional inscrito no
aput do art. 225 12

•

Pensemos, no entanto, em outro exemplo. E
rime pescar em lugar interditado pelo orgao am
iental competente!'. Se um individuo, dos mais

. ples,cuja vida sempre se fez em torno de ativi

ades Iigadas ao meio ruricola, ingressa neste local
nterditado, durante 0 final de semana, e acaba,

ozinho e com um canico deveras rudimentar,

escando um lambari de apenas 10 (dez) centi

etros de cumprimento, indaga-se: e necessario
cionar a sancao criminal, ou bastariam as penas

e cunho administrativo para dar uma resposta a

tura da gravidade da conduta? Acreditamos que

oucos seriam os que demandariam uma aplicacao
a norma incriminadora em situacao semelhante
ora elucubrada.

Os tribunais superiores nao tem recusado a

plica~ao do principio da insignificancia em ma
eria de crimes ambientais.

Art. 225. Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bern de uso comum do povo e essencial itsadiaqua~
lidade de vida, irnpondo-se ao Poder Publico e it coletividade
o deverde defende-Ioe preserva~lo paraas presentes e futuras
gera~oes.

13
Cf.art. 34 da Lei9.605/98.

publico que, valendo-se de seu cargo, acaba po

se apropriar desses mesmos R$ 50,00 (cinqiienta

reais - desviados, por exemplo, da conta bancari

mantida em nome do orgao publico ao qual serv

- sofre juizo de reprovacao que, nos tribunais
dificilmente sera visto como insignificante". Po

outro lado, nao ha negar que a [urisprudencia con

sidera sem qualquer relevancia juridica a ausenci

de recolhimento de tributo totalizado em ate R
10.000,00 (dez mil reais)!', e, tambem ai - nin

guem discute -, tem-se afetacao ao patrim6ni

da Administracao Publica, no que desfalcado d

1. Segundo a jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal,
prtncipic da insignificancia tern como base a minima ofenslvlda

de da conduta do agente, a ausencia de periculosidade social d
acao, 0 reduzidograude reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesao jurfdica provocada.
2. Hlpotese de furto qualificado de bens avaliados em R$ 80,0
(ottenta reais) - nfio havendo noticia de que a viti rna tenha I
grado prejuizo algum, seja com a conduta do acusado, ou co
a consequencta dela - tendo em vista que a res foi recuperada

mostrando-se desproporcionala lmposicao de sancao penal n
caso, pois 0 resultado jurldico rnostra-se absolutamente irrele

vante.
3. Embora a conduta do pacientese amolde it tipicidadeformal
subjetiva, ausente, no case, a tipicidade material,que consiste n
relevancla penal da acao e do resultado em face da slgnificanci

da lesao produzidaao bernjurfdico tuteladopelo Bstado.

4. Ordemconcedida paratrancara acao penal em curso contra
pacienteperante 0 Iuizo singular, dada a ausencia de justa caus
paraa sua deflagracao, em razao da atipicidadeda conduta im
putada. (STJ, Quinta Turma, HC 193515, ReI. Min. Jorge Muss'
Die de 18/05/2011.)

10HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. PRINClpIO DA I

SIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.

1.Segundo0 entendimentodasTurmasquecompoema Tercel

Seceo desta Corte Superior de Iustlca, e inaplicevel 0 princip
da insignifidincia aos crimes contra a Adrninistra~ao Public
pois, nesses casos, a normapenal busca resguardar nao somen
o aspecto patrimonial,mas a moraladministrativa, 0 que torn
inviavela afirma~ao do desinteresseestatal it sua repressao.
2. Ordemdenegada.(STJ, Quinta Turma,HC 167515, ReI. Mi
Laurita Vaz,DJede 06/12/2010.)

11 AGRAVO INTERNO. MAT~RIACONSTITUCIONAL. ANA

LISE. IMPOSSIBILIDADE. PENAL. DESCAMINHO. PRIN

CIPIO DA INSIGNIFICANCIA. ART. 20 DA LEI 10.522/200

APLICABILIDADE.

(...) 2. A materiade merito tratada nos autos, relativaitquesta
sobreos limites paraa aplica~ao do principio da insignifidinci
ao crime de descarninho,encontra~se pacificadano ambitodes
ta Corte,no sentido de ser 0 vetorde aplica~ao de tal principio
previstono art. 20 da Lei n. 10.522/2002, que e de R$ 10.000,0
(dez mil reais) - RecursoEspecial n. 1112748/TO, de relatod
do Ministro Felix Fischer, qualificado como representativo d
controversia, DJe13/1012009. (STJ, SextaTurma,AgRgno REs
1212972, ReI. Des. cony. Celso Limongi, DJede 25/05/2011.)

"habeas corpus", cnglnarlamente, perante 0 Supremo Tribunal
Federal, especialmente para irnpugnar declsoes ernanadas do
SuperiorTribunal Militar. Precedentes. 0 PRINCIpIO DA IN
SIGNIFICANCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCA

RACTERIZACAO MATERIAL DA TlPICIDADE PENAL. - 0

principia da insignificancia - que deve ser analisado em conexiio
com os pastulados da fragmentariedade e da intervencao mini
ma do Estado em materia penal - tem 0 sentida de exduir ou de
afastar a propria tipicidade penal, examinada no perspectiva de
sell cardrer material. Doutrina. Tal pastulado - que considera
necessaria, na afeririio do reievo material da tipicidade penal, a

presenca de certos vetores, tais como (a) a minima ofensividadeda

conduta do agente, (b) a nenhuma periculasidade social da afao,
(c) 0 reduzidissimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d) a inexpressividade da lesao[uridica provocada - apoiou-se,
em seuprocesso deformutacao teorica, flO reconhecimento de que
o caHHer subsidiario do sistema penal rectama e impoe, em fun

fao dos propriosobjetivos por de visados, a intervencao minima
do Poder Publico. 0 POSTULADODA INSIGNIFICANCIA EA
FUNc;:Ao DO DIREITO PENAL, "DE MINIMIS. NON CURAT

PRAETOR". - 0 sistema juridico ha de considerar a relevantfs

sima circunstancia de que a privacdo da Iiberdade e a restrtcao

de direitos do indivlduo somente se justificam quando estrlta

mente necessartas it propriaprotecao das pessoas, dasociedade e
de outros bens jurfdicos que Ihessejam essenciais, notadamente
naquelescasos em que os valores penalmente tutelados se expo

nham a dane, efetivo ou potencial, impregnado de significative

leslvldade. 0 direito penal nao se deve ocupar de condutas que
produzam resultadocujo desvalor - por nao importarem lesao

significativa a bens jurfdicos relevantes - nao represente, por
isso mesmo, prejuizo importante, seja ao titular do bern juridi~

co tutelado, seja it integridade da propria ordem social. APLI
CABILIDADE, AOS DELITOS MILITARES. INCLUSIVE AO

CRIME DE POSSE DE QUANTIDADE INFIMA DE SUBSTAN

CIA ENTORPECENTE. PARA usa PROPRIO, MESMO NO

INTERIOR DE ORGANIZACAo MILITAR (CPM. ART. 290).
DO PRINCIpIO DA INSIGNIFICANCIA. - A jurisprudencia
do SupremoTribunalFederaltem admitido a aplicabilidade, aos
crimes militares, do principio da insignifidincia, mesmo que se
tratedo crime de posse de substancia entorpecente, em quanti
dade infima, para uso proprio, ainda que cometido no interior
de Organiza~ao Militar. Precedentes. (STF, Segunda Turma,HC
94809, ReI. Min. Celso de Mello, DJede 23/10/2008.)

9Portodos, citamos 0 seguinte aresto:
HABEAS CORPUS. ACAo PENAL. FURTO QUALIFICADO.

BENS AVALIADOS EM R$ 80.00. VALOR INFIMO. CONDU

TA DE MINIMA OFENSIVIDADE PARA 0 DIREITO PENAL.

ATIPICIDADE MATERIAL. PRINClpIO DA INSIGNIFICAN

CIA. APLICACAo. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

A propriedade particular, certo objeto, por sua
infima expressao economica, pode nao ter relevan
cia. 0 mesmo objeto, no entanto, pode ter relevo a

luz do patrim6nio publico. 0 furto, no interior de

um supermercado, de uma mercadoria cujo valor
equivale a R$ 50,00 (cinquenta reais), empreendi

do por juvenil meliante, corre serios riscos de, na

dialeticidade propria de um processo judicial, ser

reconhecido com mera bagatela". [a 0 funcionario



5. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal
Brasileiro, volume I: Parge Gera!' 6' ed. Sao Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2006.

6. TOLEDO, Francisco de Assis. Principios Ba
sicos do Direito Penal, 5' ed. Sao Paulo: Saraiva,
2000.

Conclusao

eferenclas bibliogrMicas

· GRECO, Rogerio. Curso de Direito Penal, volu
e I: Parte Geral. II' ed. Niteroi: Editora Impe
s,2009.

· ACKEL FILHO, Diomar. 0 principio da in
ignificancia no direito penal, in Revista de Juris
rudencia do Tribunal de Alcada Criminal de Sao
aulo, v. 94, abr.-jun./1998.

· BITENCOURT, Cezar Robert. Tratado de Di
eitoPenal, volume I: parte gera!. 13' ed. Sao Pau
: Saraiva, 2008.

o voto do Relator, Min. Marco Aurelio, logo apos
er explicitado os contornos teoricos do principio
rn tela e aludir it sua acolhida pela jurisprudencia
aquela Excelsa Corte, frase emblematica segundo
qual "A circunstancia de ter-se como bem prote
ida 0 meio ambiente niio Ii de molde a afastar esse

entendimento".

· LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Principio
a mstgnificancia no Direito Penal: analise it luz
as Leis 9.099/95 (Juizados Especiais Criminais),
.503/97 (Codigo de Transite Brasileiro) e da ju-
·sprudencia atua!' 2' ed. Sao Paulo: Editora Re
ista dos Tribunais, 1999.

Em sintese conclusiva, pode-se afirmar que 0

rincipio da insignificancia, por inspirar-se em
ndamentos que estao it base da Teoria Geral do
ireito Penal, nao pode ter sua invocacao afastada
priorie de forma absoluta diante de determinada
ategoria de normas penais incriminadoras, nem
esmo em se tratando dos chamados crimes am

bientais, ainda que a sua efetiva aplicacao - no
ue conjura a tipicidade material que deve estar
resente no momento do juizo de adequacao tipica

deva ser operada cum grano salis, ante 0 elevado
ignificado que 0 bern juridico tutelado por tais ti
as penais alcanca dentro do contexto implantado
ela ordem constitucional de 1988.

Interessante notar que, no caso em mira, 0 pr

prio Procurador-Geral da Republica pugnou, e
suas alegacoes finais, pela aplicacao do principi
da insigniflcancla diante da acusacao da prati
do delito inscrito no art. 40 da Lei 9.605/98.
plenario do Supremo Tribunal Federal, it unanim
dade, considerando que 0 desmatamento de ar

equivalente a 0,0652 hectares e cuja recuperaca
demandaria custos na ordem de R$ 130,00 (cen
e trinta reais) - segundo apurado mediante pr
va pericial-, acolheu 0 ponto de vista esgrimi
pelo Ministerio Publico, para absolver 0 deputa
federal a quem se dirigia a imprecacao, Colhe-

3.2 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Da mesma sorte, nossa Suprema Corte - cuj
competencia para apreciar habeas corpus contr
decisao de Tribunais Superiores the permite dar
ultima palavra em materia de interpretacao da I
penal, particularmente quando a instancia a qu
tenha contrariado os interesses da defesa - revel
julgados que palmilham por senda identica, na
apenas em julgamentos por orgao fracionario, rna.
inclusive por ocasiao de julgamento pelo Tribun
Pleno. Confira-se:

CRIME. lNSlGNlFlCANClA. MEW AMBlE

TE. Surgindo a insignificancia doatoem raz
do bern protegido, impoe-se a absolvi,ao doac
sado. CSTF, Tribunal Plena, AP 439, ReI.
Marco Aurelio, D)e de 12/0212009.)

APETRECHO DE PESCA PROIBIDO
CONDUTA QUE NAo PRESSUPOS MINI
MA OFENSIVIDADEAO BEM )URIDIC
TUTELADO. PRINClpIO DA INSIGNIFI
CANCIA. ATIPICIDADE MATERIAL D
CONDUTA.
1. Ede se reconhecer a atipicidade material

conduta de usa de apetrecho depescaproibid
se resta evidente a completa ause,lcia de ofe

sividade, ao menos em tese, ao bern juridic

tutelado pela normapenal, qual seja, a[aun
aquatica.

2. Ordem concedida para trancar a acao pena
por faltade justa causa.CST), Sexta Turma, H

93859, ReI. Min. Maria Thereza de Assis Mou
ra, D)ede 31/08/2009.)

HABEAS CORPUS. A~AO PENAL.CRIME
AMBIENTAL. ART. 34 DA LEIN. 9.605/98.
AUSENCIA DE DANO AO MEIO AMBIEN
TE. CONDUTA DE MINIMA OFENSIVI
DADE PARA 0 DIREITO PENAL. ATIPI
CIDADE MATERIAL. PRINClpIO DA
INSIGNIFICANCIA. APLICA~Ao. TRAN
CAMENTO.ORDEM CONCEDIDA.
1. Segundo a jurisprudencia do Supremo Tri
bunal Federal, 0 principio da insigniflcancia

tern como vetores a minima ofensividade da

conduta do agente, a nenhuma periculosidade

socialda acao, 0 reduzido grau de reprovabili
dade do comportamento e a inexpressividade

da lesao jurldica provocada.

2. Hipotese em que. com os acusadosdo crime

depesca em local interditado pelo 6rgao com
petente, naofoi apreendido qualquer especie de
pescado, naohavendo noticia dedana provoca
do ao meio ambiente, mostrando-se despropor
donal a imposicao desanftiopenalno caso, pois
a resultado juridico, auseja, a lesao produzida,
mostra-se absolutamente irrelevante.

3.Embora a conduta dos pacientes seamolde a
tipicidade[ormal e subjetiva, ausenteno caso a

tipicidade material. que consistena relevancia
penaldaconduta e doresultado tipicos emface
da significiincia do lesao produzida no bern ju
ridico tutelado pelo Estado.
4. Ordem concedidapara, aplicando-se0 prin
cfpio da insignificancia, trancar a A\=3.o Penal

n. 2009.72.00.002143-8, movida em desfavor
dos pacientes perante a Vara Federal Ambien

tal de Florian6polis/SC. CST), Quinta Turma,
HC 143208, ReI. Min. Jorge Mussi, D)e de
14/0612010.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS

CORPUS. CRIME AMBIENTAL. USO DE

pescado, deveserreconhecida a atipicidadema
terial da conduta.
5. Conflito conhecido para declarar competen

te a [uizo Federal da l." Vara de Rio Grande 
RS, concedendo-se, de oficio,ordem de habeas
corpus para trancar a acao penal. CST), Terceira
Secao,CC 100852, ReI. Min. JorgeMussi, D)e
de 08/09/2010.)



CFEM - origem, natureza jurfdica, decadencia e prescrlca 13/08/1999, que foi precedida pela MP 1856, de
1999.

Ambas as leis estabeleceram prazo prescricional
e decadencial de cinco anos, tanto para constitui
cao, como para cobranca dos creditos originarios
de receitas patrimoniais.

Com a superveniencia da Lei 10.852, de
29/032004 (art. 10

) - que, alias, tern somente dois
artigos -, que seguiu a MPv 152 de 2003, 0 pra
zo decadencial foi aumentado para dez anos para
constituicao, mediante lancamento, e 0 prescricio
nal foi mantido em 5 anos, contados do lancamen
to (art. 47, incisos I e II, da referida lei).

Entao, surgem as questoes:
1 - existia ou nao prazo prescricional ou de

cadencial antes da Lei 9.636, ou mesmo antes da
MPv que a precedeu?

2 - Os prazos da Lei 10.852 sao aplicaveis as
situacoes preteritas ou em curso?

No que diz respeito a inexistencia de prazos
decadencial e prescricional antes da edicao da Lei
9.636, ever que a disposicao geral do art. 10 do
Decreto 20.910/32 e a que deve ser considerada
antes da Lei citada lei, dado que concernente a
fazenda publica ao lado de se tratar de relacao que
envolver receita patrimonial, 0 que quadrado no
ambito do Direito Administrativo, alias como ja
sinalizara a l- Secao do Superior Tribunal de Jus
tica, conquanto em exame de lide envolvendo a
Taxa de Ocupacao de terreno de marinha",

'STJ- EMBARGOS DE DIVERGENCIA. TRIBUTARIO. EXECU

GAO FISCAL. TERRENOS DE MARINHA. TAXA DE OCUPA

GAO. PRESCRIGAO E DECADENCIA.

1. 0 art. 47 da Lei9.636/98 instituiu a prescrtcao quinquenal para
a cobranca da taxa de ocupaceo de terreno de marinha. A Lei
9.821/99. que passou a vlgorar a partir do dia 24 de agosto de
1999. estabeleceu em cinco anos 0 prazo decadencial para cons
titulcdo do credito, mediante lancamento, mantendo-se 0 prazo
prescricional quinquenal paraa sua exigencia. Com 0 advento da
Lei 10.852/2004. publicadaem 30 de marco de 2004. houve nova
alteracdo do art. 47 da Lei 9.636/98. para estender 0 prazo deca

dencial de cinco paradez anos. mantido 0 lapso prescricionalde
cinco anos, a ser contado do lancamento.

2. No penodo anterior avigencla da Lei 9.636/98. em razao da
ausencla de prevtsao normative especifica, deve-se aplicar 0

prazo de prescrlcao quinqiienal previsto no art. 1° do Decreto
20.910/32. Orlentacao da Prtmelra Secao nos EREsp961.064/CE.

julgado na sessdo de 10de junho de 2009.
3. A relacao de direito materialque da origem ataxa de ocupacao
de terrenosde marinhaeregidapelo Direito Administrative, tor
nando inapllcavel a prescrtcao de que trata0 CodlgoCivil.

Decadencla e prescricao

,--------
STP - RE 228.800. j. 25.09.2001. reI. Min. Sepulveda Pertence,

D] 16.11.2001. Tambem os precedentes:24.31210F. Plenarlo, ReI.
Min.Ellen Gracie.OJde 19.12.2003,p. 50;AI 453.025/DF. 2a Tur
mat ReI. Min. Gilmar Mendes. DJde 9.6.2006. p. 28.

S Idem.

A Lei 7.990/89 nao trouxe nenhuma referencia
a prazo para constituicao e cobranca de dividas
relativas a CFEM, 0 que so veio a ser estabelecido
com a edicao da Lei 9.636 (art. 47), de 15/05/1998,
resultado da conversao da MPv 1647-15, de 1998,
e posteriormente pelo art. 20 da Lei 9.821, de

pela redacao da primeira parte do artigo per
cebe-se que 0 instituto "indenizacao" foi incluido
em compensac;oes financeiras, ao se dizer que "0

pagamento das compensacoes financeiras (...), in
clusive 0 da indenizacao (...)", dando a clara ideia
de a mdenizacao integra eventual rol de compen

sa<toes financeiras.
Ocorre assim que, como essas cornpensacoes

financeiras visam pagar por aquilo que foi utiliza
do, tem-se nitido seu carater indenizatorio.

o Supremo Tribunal Federal, ao se debrucar
sobre 0 tema enfocado no julgamento do Recurso
Extraordinario n- 228.800-5/DF, de 16 de novem
bro de 2001, decretou a constitucionalidade dos
arts. 10 e 60 das Leis 7.990/1989 e 8.001/1990 e
afirmou a caracteristica indenizatoria da CFEM'
com natureza juridica de receita patrimonial.

Com efeito, assim disse 0 STF: "a exacao em
foco nao decorre do exercicio da soberania do Es
tado para a arrecadacao de receitas como custeio
das despesas publicas, mas sim, repita-se, de uma
recomposiciio que, embora exigida por lei, decorre
da exploracao de bens publicos, exploracao essa
que se inclui no campo das receitas originarias,
ou patrimoniais, em contrapartida as receitas
derivadas, ou tributarias, estas sim obtidas pela
arrecadacao dos tributos em razao dos jus imperii
(...)5". Destaquei.

Portanto, nao mais remanescem duvidas no
tocante a natureza da CFEM, 0 que permite, en
tao, passar ao proximo topico, que diz respeito aos
prazos de decadencia e prescricao.

3 Bndereco http://dnpm.gov.brlconteudo.asp?IOSecao=60 consul
tado em 05/1212010.

Natureza jurfdica

Juiz federal Grigorio Carlos dos Santo

cern atividade de mineracao em decorrencia d
exploracao ou extracao de recursos mlnerais'",

Como 0 proprio nome diz, esse instrumento,
Compensacao Financeira pela Exploracao Minera
- CFEM, visa compensar a exploracao de recurso
minerais, de petroleo ou gas natural, de recurso
hidricos para fins energeticos.

Ao meu ver trata-se de nitido carater de
cornposicao mediante paga dos efeitos decorrent
dessa exploracao, seja porque 0 ente publico ser
privado de seus recursos naturais, seja devido ao
potenciais danos causados pela exploracao, raza
porque a minha concepcao e a de que se trata d
instituto de feicao indenizatoria.

Com efeito, 0 art. 27 da Lei 2.004/53 ja fazi
mencao a uma "indenizacao" a que estavam obri
gadas a pagar a Empresa lavradora de petroleo d
xisto betuminoso e a extratora de gas.

Dispoe 0 artigo 80 da Lei 7.990/88, com a reda
c;ao dada pela Lei 8.001, de 13/0311990, que

Art. 8° 0 pagamento das cornpensacoes fi
nanceirasprevistasnesta Lei. inclusive 0 d
indenizacao pela exploracao do petroleo, d
xisto betuminoso e do gasnaturalseraefetua

do, mensalmente, diretamente aos Estados, a

Distrito Federal, aos Municipios e aos orga

cia Administracao Direta cia Uniao, ate 0 ulti~.

rnodia util do segundo rnes subseqiiente ao de)

fato gerador, devidarnente corrigido pela va

riacaodo Bonusdo Tesouro Nacional (BTN)
ou outro parametro de correcao monetaria qu

venha a substitui-Io, vedada a aplicacao do
recursosem pagarnento de divida e no quadr

permanente de pessoal.
1 Conferir redacao do art. 20, § 1°,CF/88.

2 Apesarde os recursos minerais serem proprtedade da Uniao para
fins de exploracao e aproveitamento, easseguradaa partlcipacao

do proprletario do solo nos resultadosda lavra(art. 176e seu § 2°
do CF/88).

Origem

A par de possibilitar a tributacao sobre os mi
nerais com 0 Imposto de Importacao, oImposto
de Exportacao e 0 Imposto sobre Circulacao de
Mercadorias e Services, conforme 00 § 30 do art.
155 da Constituicao Federal de 1988, essa mes
rna Constituicao, pelo seu artigo 20, § 10 2 , foi a
responsavel pelo surgimento da Cornpensacao
Financeira Pela Exploracao Mineral, ao assegurar
aos Estados, Distrito Federal e a orgaos da admi
nistracao da Uniao a participacao ou compensacao
financeira, nos termos da lei, pela exploracao de
mineral em seu territorio.

Com base nesse dispositivo foi editada a Lei
7.990, de 28 de dezembro de 1989, que deu os
contornos a referida Compensacao, a qual estao
sujeitos aqueles que, segundo consta no site do De
partamento Nacional de Producao Mineral, "exer-

o presente artigo decorre de compromisso as
sumido pela participacao no evento I Jornada de
Direito Ambiental, realizado pela Escola de Ma
gistratura Federal do Tribunal Regional Federal da
Primeira Regiao - ESMAF, em Macapa/Af', nos
dias 14 a 17 de setembro de 2010.

Dentre as diversas conferencias, escolhi para
discorrer a respeito da proferida pelo professor
Fernando Facury Scaff sob 0 titulo "Compensacao
Financeira pela Exploracao Mineral!", mais especi
ficamente procurarei discorrer sobre a origem da
referida cornpensacao, sua natureza e a aplicabi
lidade da legislacao no que concerne a prescricao
e decadencia.



Responsabilidade penal das pessoasjurfdicas de

direito publico por crime ambiental

Escola de Magistratura Federal da 1a Regiao

Quanto a2' questao, ou seja, sobre a incidencia
retroativa da Lei 10.852/04, e de ver que em 30
de setembro de 2010 foi publicada decisao da 2'
Turma do Superior Tribunal de [ustica, que deixou
assentado no julgamento do RE 1.179.282-RS que
o prazo decadencial e 0 prescricional e de 5 an os
na vigencia da Lei n° 9.636/98 e suas alteracoes
pela Lei n° 9.821/99'.

Sobre a aplicabilidade da Lei 10.852, de
29/032004, a situacoes preteritas nao houve ma
nifestacao, mas entendo que, como os institutos
da prescricao e decadencia, nessa materia, atingem
direito de cunho material, e ofensivo ao principio
da irretroatividade das leis a aplicacao desse edito
a eventos ocorridos antes de sua vigencia.

au seja, os prazos de decadencia e prescricao
sao aqueles que foram estabelecidos na lei que
estiver em vigor no momenta desencadeador do
fato motriz.

Final

Com este trabalho, procurei dar uma ideia
geral sobre a Cornpensacao Financeira pela Ex
ploracao Mineral - CFEM, a partir de sua base
juridica constitucional que abriu 0 caminho para
a edicao da Lei 7.990/89, que a instituiu, passando
pela sua natureza juridica de receita patrimonial,
nos moldes assentados pelo Supremo Tribunal
Federal, cuja natureza tern destaque na exegese
quanta aap!icabilidade das normas atinentes aos
prazos de constituicao e de cobranca da receita
aqui enfocada.

4. Assim, 0 prazo prescricionalparaa cobranca da taxade ocupa

rrao de terrenosde marinhaede cinco anos, independentemente
do perlodo considerado.
5. Embargos de dlvergencta nao providos. (EREsp961.064/CE, I'
Serrao, ReI. pIacordao Min. CastroMetra, DJede 31.8.2009).

7 STJ consulta feita em 09/12/2010, lOh30: http://www.stj.jus.br/
SCONljurisprudencia/doc.jsp?livre=compensa90E7%E30+e+fina
nceira+e+prescri%E790E30&&b=ACOR&p=true&t=&I=10&i=1

a presente artigo tern como mote as discussoes

travadas durante a I Jornada de Direito Ambiental
promovida pela Escola de Magistratura Federal da
I" Regiao, na cidade de Macapa/AP.

Muito embora ainda haja discussao doutrina
ria acerca da responsabilidade penal das pessoas
juridicas, 0 fato e que, no plano normativo, nao

pairam mais duvidas sobre a questao.
A este respeito. destaco 0 art. 225 e § 3° da

Constituicao Federal, in verbis:
Art. 225 Tadas tern direita aa meia ambiente

ecologicamente equilibrado, bern de usa co

mum do povo e essencialasadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Publico e acoleti
vidade 0 deverde defende-lo e preserva-lo para

as presentes e futuras geracoes.

§ 30As candutas e atividades cansideradas le

sivas ao meic ambiente sujeitarao as infratores,

pessoas fisicas aujuridicas, a sancoes penais e

administrativas, independentemente de repa

rar os danos causados (grifei).

Ja a Lei n° 9.605/98 dispoe, no artigo 3°, que:
Art. 3° As pessoas juridicas serao responsabili

zadas administrativamente, civil e penalmente

conforme a disposto nesta lei, nos casas em

que a infracao seja cometida por decisao de
seu representante legal ou contratual, ou de
seu argao colegiado, no interesse ou beneficia

da sua entidade.

Para que a responsabilidade criminal recaia

tambem sobre a pessoa juridica faz-se necessa
rio, na licao de Ana Maria Moreira Marchesan,
Annelise Monteiro Steigleder e Silvia Cappelli, in
Direito Ambiental, Ed.Verbo Iuridico, 5' edicao,
a conjuncao dos seguintes requisitos:

1 - Enecessario que haja urn beneficia por

parte da empresa, oriundo do fato praticado
ou omitido. Acaso a objetivo, 0 motor condu-

Juiz federal substituto Heleno Bicalho

tor do ato tenha sido trazerlucro au beneficia

de qualquer ardem aempresa, caracterlza-se

a crime societario que desborda do mero in

dividualisma. Quando, entretanto, a crime

ambiental epraticado no interesse exclusivo

do agente, a que se percebe ea utilizacao cir

cunstancial da empresa para a pratica de urn

crime de natureza individual, deixando-se de

caracterizar crime da pessoa juridica.

2 - Deve havervinculacaoentre a ate praticada

e a atividade da empresa. A atitude do prepos
to nao pode estar situada fora da atividade da
empresa.Exemplo: urnempregado de uma rna

deireira que se utiliza de uma motosserra nao

licenciada em atividade meramente particular,

nao pode conduzir aresponsabilizacao penal

da pessoa juridica.

3 - Deve existir vinculacao entre a empresa e

a autor material do delito. Devera haver liame

hierarquico, de subordinacao, entre a empresa

eo autor material do delito, sob pena de ocor

rer responsabilizacao objetiva.

4 - Deve haver a utilizacao da estrutura da

"maquina", do poderio da empresa para a

pratica do delito. Se se puder entender que,
sem a existencia da pessoa juridica, com seus

objetivos e meios, a crime nao teria ocorrido,

estar-se-a diante de urnverdadeiro crime am

biental cometido pelo ente moral.
5 - Para haver crime, no sistema da Lei

9.605/98, deve existir deliberacao da pr6pria
diretoria da entidade, ou quem par ela respon

da, ou de seu orgao colegiado, no beneficioda
entidade. Fica afastada a responsabilidade da
empresa quando esta, como urn todo, parti

cipar de urn crime ambiental, mas que tenha

sido deliberadopara proveito particular de um
dirigente ou administrador, a nao ser que se

possa comprovar que mediatamente aquele ato

era de interesse da entidade.



Do prazo de prescrlcao apllcavel aos crimes ambientais

cometidos por pessoas jurfdicas
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A duvida surge, no entanto, em se tratando de
pessoa juridica de direito publico.

Destaco, de inicio, a posicao do [uiz Federal
Ivan Lira de Carvalho, que tratou, durante a semi
nario, do tema: "Tutela penal do meio ambiente:

desafios na aplicacao do sistema penal a pessoa
juridica".

Para a palestrante, e induvidosa a responsabi

lidade juridica dos entes publicos par crimes am
bientais, haja vista nao existir, no ordenamento

juridico, qualquer norma que as isente da respon
sabilidade penal, aplicando-se, portanto, a princi
pia do poluidor pagador.

Tenho, entretanto, ser inviavel, sobretudo em
face da Lei 9.605/98, a responsabilizacao das pes
soas juridicas de direito publico par crimes am
bientais.

Eque as sancoes previstas no artigo 22 da lei
em comento, sobretudo a suspensao parcial au
total de atividades e a interdicao ternporaria do
estabelecimento sao, a meu ver, incompativeis 
dada a natureza juridica de tais entes - com as
finalidades do Estado, sendo de todo inadmissivel
que uma prefeitura, par exemplo, tenha suas ati

vidades suspensas au seja interditada.
Note-se, neste sentido, que a § 5° do art. 173 da

Constituicao Federal - que tambern preve a res
ponsabilidade da pessoa juridica quanta aos deli
tos contra a ordem econ6mica e financeira - faz
expressa ressalva quanta a necessidade de que as
punicoes "sejam compatfveis com a sua natureza ",
comando que, a meu ver, nao foi obedecido pela

Lei 9.605/98, como dito no paragrafo anterior.
A este argumento se soma a inciso XLV do art.

5° da CF/88, no sentido de que a pena nao passara
da pessoa do condenado. Eque a prevalecer a en
tendimento de que as sancoes previstas no art. 22
da Lei 9.605/98 sao aplicaveis a pessoa juridica de
direito publico (como urn municipio, par exem
pia), todos as moradores, ainda que indiretamente,
acabaram par sofrer as punicoes impostas ao ente
publico, a que e de todo inaceitavel.

Ademais, como ressaltam as doutrinadoras
mencionadas linhas arras:

[amais estaria configurado a requisito previsto

no art. 3°da LeA, segundo 0 qual 0 crime de
veria ser cornetido "no interesse au beneficia

da sua entidade", porque essas pessoas juridicas

s6 podem perseguir fins que conciliem com a

interesse publico e nao se pode falar na pratica

de crime em seu interesse ou beneficia.

Destaco, ao final, que a jurisprudencia ainda
nao se posicionou sabre a tema em debate, ha
venda, apenas, urn julgado do STJ, a HC 71071,
de lavra do Min. Arnalda Esteves Lima, a qual,
a despeito de tecer breves comentarios sabre a
admissibilidade da responsabilidade criminal da
pessoa juridica de direito publico (desde que a fato
fosse tipico e houvesse nexo de causalidade entre
a conduta da pessoa juridica e a resultado lesivo),
trancou a acao penal, nao tendo, pais, incursiona
do sabre a merito da questao.

Conclusao

Pelas raz6es acima alinhavadas, concluo pela

impossibilidade de responsabilizacao, par crimes
ambientais, das pessoas juridicas de direito pu
blico.
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sumarlo

Pessoa [uridica, Crimes Ambientais. Previsao
legal. Arts. 3° e 21 da Lei 9.605/1998. Art. 225, § 3°,
da Constituicao Federal. Prescricao, Criterios de
Pixacao. Arts. 109 e 114, 1, do C6digo Penal. Au
tonomia das sancoes. Aplicabilidade. Analogia.
Pena de Multa. Conclusao.

Com a advento da Lei de Crimes Ambientais
ao sistema juridico patrio, Lei ns, 9.605, de 12 de

fevereiro de 1998 1
, embora ainda se reconheca

alguma divergencia doutrinaria, pelo menos no
plano das leis e da Jurisprudencia, ja estao sepul
tadas as discuss6es sabre a possibilidade au nao
da responsabilizacao criminal da pessoa juridica
no direito brasileiro.

De mais a mais, a referido diploma legal coa
duna-se com a inteligencia do legislador Consti
tuinte, a qual foi expresso em admitir a respon
sabilidade penal da pessoa juridica na pratica de
crimes ambientais-.

I Art. 3° - As pessoas juridtcasscraorcsponsabilizadasadministra
tiva, civil e penalmenteconforme 0 disposto nesta Lei, nos casos

em que a lnfracao seja cometida por dectsao de seu representante

legal ou contratual, ou de seu orgfio colegiado, no interesse ou
beneflcio da sua enttdade.

Panigrafo unico - A responsabilidade das pessoas juridicas nao
exclul a das pessoas flsicas, autoras, co-autoras ou participes do
mesmo fato. (grlfos postos).,

~ Art. 225 Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamen-

te equtlibrado, bem de usa comum do povo e essencial it sadia

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e it coletividade

o dever de defende-Io e preserva-lo para as presentes e futuras
geracoes.
(...)
§ 3° As condutas e atividades considcradas lesivas ao mete am

biente sujeitarao os infratores, pessoas ffsicas ou juridicus, a san

coes penais e administratlvas, lndependenremente da obrtgacao
de reparar os danos causados.

Juiz federal substituto Igor Matos Araujo

Sem embargo, a Lei de Crimes Ambientais tra
tau de estabelecer as sancoes (penas) que seriam
aplicaveis aos entes morais, dada as caracteristicas
que Ihes sao peculiares, e a que prescreve a art. 21
do referido instituto legal, 0 quallimita a aplicacao
as pessoas juridicas das penas de multa, restritivas
de direito e prestacao de servicos a cornunidade."

Registre-se que nao se trata de medida de po
litica criminal para evitar 0 carcere, mas, sirn, de

medida repressiva adequada em funcao da quali
dade do infrator",

Fixada a premissa da responsabilizacao cri
minal das pessoas juridicas na pratica de delitos
ambiental e uma vez estabelecidas as penas que
lhes sao aplicaveis, surge a questao de como sera
aplicado a instituto da prescricao penal.°tema merece reflexao, especialmente porque
a Lei nv, 9.605/98, apesar de trazer regra especifica
para aplicacao de penas as pessoas juridicas, nao
fez a mesmo para regular a prescricao dessas.

Antes, porern, e importante ter em mira que:
"Transcorrido certo espaco de tempo, previamente
fixado peIa lei, renuncia a Estado ao direito de
punir fatos criminosos antes praticados. A cessao
do poder punitivo do Estado, em consequencia
do lapso de tempo decorrido, e a que se chama
prescricao criminal'",

Dito isso, a indagacao preliminar e conhecer a
criteria par que se fixa a prescrlcao.

Pais bern. "Consumando-se a prescricao, com
a decurso do lapso de tempo, au seja, de urn prazo,
este nao e a mesmo para todas as situacoes, mas

3Art. 21. As penas apltcavels isolada, cumulativa ou alternativa

mente as pessoas juridicas, de acordo com 0 disposto no art. 3.°,

sao: I - multa; II - restritivas de direitos; III - prestacao de servi
cos a comunidade.

<I NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, P edlcao, Ed. RT,ana 2006, p. 477.

5Costa e Silva, C6digo Penal do Brasil comentado, vol. 2°, 1938,
pag.371.



corporal as pessoas juridicas), a finalidade da san
~ao (responsabtlizacao social dos entes morais) e
verdadeira subversao dos principios norteadores
do Direito Penal.

art. 109 do Codigo Penal, que disp6e serem apli
cados as penas restritivas de direitos os mesmos
prazoS previstos para privativas de liberdade. A
aplica~ao de tal dispositivo configuraria verdadei
ra analogia in malam partem, de usa vedado no
ambito penal.

Resta, pois, a aplicacao subsidiaria (art. 79 da
Lei n° 9.605/98 11

) do art. 114, I, do Codigo Penal,
ue trata da prescricao da pena de multa em 02
dois) anos, quando for a unica sancao cominada
u aplicada.

A proposito, em voto divergente proferido no
ulgamento da Apelacao Criminal nO 403.124-3/5

)/SP, 0 Desembargador Revisor Ericson Maranho
consignou que:

(...) na hipotese de re pessoa juridica, a pena
alternativa nao resulta de substituicao, mas

de pura, simples e direta corninacao, sem

qualquer vinculo com a pena cominada a

cada urn dos tipos penais. Nao ha parametro

definido em lei para a fixacao de prazo para
aquelacausa de extincao de punibilidade,ern
se tratando de penas restritivas de direitos au

de prestacao de services, quando impostas ern

primeiramao, sem qualquerreferenda a penas

privativas de liberdade. Para estabelece-lo, ha
que se buscar 0 socorro da analogia in bonam

partem, aplicando-se 0 prazo minimo, isto e,

de dais anos, a mesmo aplicavel quando a pena

imposta for a de simples multa, conforme art.

114,1, do CodigoPenal (...).

Dito isso, e mediante 0 recurso da analogia in
bOllam partem, e forcoso reeonhecer, em favor das
pessoasmorais, a prescricao da pretensao punitiva
estatalno maximo de 02 (dois) anos, aplicando-se
o disposto no art. 114, I, do Codigo Penal. E 0 que
se conclui a luz de tudo quanta aqui foi exposto.

De lege ferenda, pode-se defender a fixacao
de prazo prescricional especifico para os Crimes
Ambientais praticados pelas pessoas juridicas,
entretanto, ate que isto aconteca, deve-se aplicar
a solu~ao mais benefica ao Reu, sob pena de des
Virtuamento da natureza das coisas (impossibi
lidade no mundo dos fatos de aplicacao de pena

II
Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposicoes

do CodtgoPenal e do C6digo de Processo Penal.

9 Art. 70 As penas restritivas de direitos sao autonomas e
tuem as pnvattvas de liberdadequando:

10 Toledo, Franciscode Assls, Princfpios basicos do Diretto
Sa edtcao,ano 1994,EditoraSaraiva, pagina 27.

Tal questionamento surge porque as san~6e

de multa, restritivas de direitos e prestacao de se
vices a comunidade, {micas aplicaveis as pesso
juridicas, segundo a Lei n° 9.605/98, nao resultai
na especie, de substituicao de pena privativa de li
berdade, obviamente pela impossibilidade absolut
de cumprimento de pena corporal pelas pesso
juridicas. Configuram, na verdade, penas aut
nomas (Lei n- 9.605/98, art. 7°, caput)', para
quais, como ja dito, nao ha previsao legal quan
ao prazo prescricional.

Esclareco que isso nao significa que 0 MagistI
do na aplicacao da pena as pessoas juridicas este
livre para fazer 0 que bern entenda. Efetivament
o Iuiz esta adstrito ao tipo penal incriminador, de
vendo se guiar pelos mesmos criterios e form
las para aplicacao da pena corporal, sem que iss
implique numa substituicao da pena privativa d
liberdade.

Em se tratando de regra inserta no ambito dp
Direito Penal, ha que se ter em conta os principi
que the norteiam - notadamente 0 principio d
reserva legal, do qual decorre 0 principio da ved
cao a analogia "in malam partem".

A esse respeito, calham as palavras do saudo
Mestre Francisco de Assis Toledo que foca de m
neira magistral 0 terna, veja-se: "A exigencia de 1
previa e estrita impede a aplicacao da analogia i
malam parte, mas nao obsta, obviamente, a apli,
cacao da analogia in bonam partem, que encont
[ustificativa em urn principio de equidade. Epr
ciso notar, porern, que a analogia pressup6e falh
omissao na lei, nao tendo aplicacao quando estiv
claro no texto legal que a mens legis quer excluir
certa regularnentacao casos semelhantes"!".

Fixadas essas duas premissas. A uma, a de
nao existe regramento legal especiflco para apr
cricao dos crimes praticados por pessoas juridic
E a duas, que, havendo a necessidade de fixacao
prazo prescricional por analogia, esta nao pode
ser feita em prejuizo ao Reu,

Nestes terrnos, deve ser de pronto rejeitada
ideia de adotar-se a regra do paragrafo unico

varia conforme a gravidade da pena, cuja execucao
a prescricao impede. Nao deixando de assinalar
a circunstlmcia da fixacao do tempo necessario a
prescricao - diferente nas varias legislacoes 
assentar na diversa gravidade dos delitos, a que
eorresponde uma intensidade diversa de punicao,
pela natureza e pelo grau da pena, os que mais
se detiveram na analise da questao, como, por
exemplo, LOURIE, na sua classica monografia
(Die Kriminal-verjdhrung, 1914, pag, 154), regis
tram a falta de principios racionais, orientando,
no direito positivo, a construcao do instituto, que
se faz ad libitum":

Assim e que 0 Codigo Penal, regulando a ques
tao, na correspondencia do tempo de privacao de
liberdade, que a pena traduz para 0 reu, estabele
ceu no artigo 109 e seus incisos (I-VI) os prazos
prescricionais. E, ainda, no seu no seu paragrafo
unico, estabeleceu que as penas restritivas de di
reito aplicam-se os mesmos prazos previstos para
as privativas de liberdade'.

Nao obstante, estando em foco, tao somente, a
pena de multa, 0 prazo de prescricao e de 2 (dois)
anos. (art. 114, I, CP.)'

As demais regras acerca da determinacao da
prescricao, apesar de importantes para 0 seu de
lineamento, sao prescindiveis ao presente artigo,
nao merecendo analise, a fim de valorizar a obje
tividade do texto.

Tracadas essas linhas, indaga-se: Como aplicar
a prescricao penal aos entes morais que, por sua
propria natureza, nao podem sofrer pena restritiva
da liberdade?

6Filho, Eduardo Espinola, C6digo de Processo Penal Brasileiro,
VoL I, LivrariaEditoraFreitasBastos, 1942, peg. 413.

7Art. 109. A prescricao, antes de transttar em julgado a sentenca

final. salvo 0 disposto no § 1°do art. 110deste C6digo, regula-se
pelo maximo da pena privative de liberdadecominada ao crime,
verificando-se: I - em vinte anos, se 0 maximo da penaesuperior
a doze; II - em dezesseis anos, se 0 maximo da pena esuperiora
oito anos e nao excede a doze; III - em doze anos, se 0 maximo
da penaesuperiora quatroanos e nolo excede a oito; IV - em oito
aoos, se 0 maximo da pena esuperiora dais aries e nao excede a
quatro: V - em quatro anos, se 0 maximo da pena e lgual a urn
ana ou, sendo superior, nao excede a dois: VI - em 3 (tres) anos,
se 0 maximo da penaeinferiora 1 (urn) ann.

Paragrafo unico - Aplicam-se as penas restritivas de direito os
mesmos prazosprevistos paraas prtvatlvas de liberdade.

8 Art. 114- A prescrlcao da pena de multa ocorrera: I - em 2 (dois)
anos, quando a multa fora unica cominada ou apltcada:



A aplicacao do prindpio da lnslqnlflcancia no Direito Ambienta

3 0 principio da inslqnlflcancla nos cri
mes ambientais

3LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Principia da instgnificancia
'10 direito penal - Analise aluz da Lei 9.099/95 - Iuizados Es
peciais Criminais e da jurisprudentia atual. Sao Paulo: Ed. RT,

1999. p. 79.

Como nao poderia deixar de ser, a aplicacao

desse principio deve ser analisado de acordo com

as circunstancias do caso concreto, levando-se em

consideracao suas especificidades.

Inicialmente, devemos ter em mente 0 conceito

legal de meio ambiente, que esufragado pelo art.

3°, inciso I, da Lei n. 6.938/81, de 31 de agosto de

Ora, entao temos como requisitos do principio

da insignificancia a minima ofensividade da con

duta do agente, a nenhuma periculosidade social

da acao, 0 reduzido grau de reprovabilidade do

comportamento e a inexpressividade da lesao ju

ridica provocada.

Para concluir, Mauricio Antonio Ribeiro Lopes

corrobora esse raciocinio ao afirmar:

Atraves do principio da lesividade, s6 pode ser

penalizado aquele comportamento que lesio

ne direitos de outrem e que nao seja apenas

urn comportamento pecaminoso ou imoral; 0

direito penal s6 pode assegurar a ordem paci

fica externa da sociedade e alem desse limite

nao est. legitimado e nem eadequado para

a educacao moral dos cidadaos, As condutas

puramente internas ou individuais, que se ca

racterizem por ser escandalosas, imorais, esd
ruxulas ou pecaminosas, mas que nao afetem

nenhum bem juridico tutelado pelo Estado,

nao possuem a lesividade necessaria para le

gitimar a intervencao penal',

inexpressividade da lesao juridica provocada.

5. Ante 0 exposto, denego a ordem de habeas

corpus. (RHC 96813/ Rj - RIO DE JANEIRO

RECURSOEM HABEAS CORPUS Relator (a):

Min. ELLENGRACIEjulgamento: 31/0312009

Orgao julgador: Segunda Turma.)

DIREITO PENAL. ATIPICIDADE. PRINCI

PIO DA INSIGNIFICANCIA. PARAMETROS

E CRITERIOS.INEXPRESSIVIDADEDA LE

SAO jURlDICA PROVOCADA. AUSENCIA.

INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS

DENEGADO. 1. A questao de direito tratada

neste writ, consoante a tese exposta pelo recor

rente na peticao inicial, ea suposta atipicidade

da conduta realizada pelo paciente com base na

teoria da insigniftcancia, por falta de Iesividade

ou ofensividade ao bem juridico tutelado na

norma penal. 2. Registro que nao considero

apenas e tao somente 0 valor subtraido (ou

pretendido asubtracao) como parametro para

aplicacao do principio da insignificfmcia. Do

contrario, por obvio, deixaria de haver a mo

dalidade tentada de varies crimes, como no

pr6prio exemplo do furto simples, bem como

desapareceria do ordenamento juridico a fi

gura do furto privilegiado (CP, art. ISS, § 2°).

Como ja analisou 0 Min. Celso de Mello, no

precedente acima apontado, 0 principio da

insignificancia tem como vetores "a minima

ofensividade da conduta do agente, a nenhu

ma periculosidade social da acao, 0 reduzido

grau de reprovabilidade do comportamento e a

inexpressividade da lesao juridica provocada."

(HC 84.412/SP). 3.No presente caso, considero

que tais vetores nao se fazem simultaneamente

presentes. Consoante 0 criterio da tipicidade

material (e nao apenas formal), excluem-se os

fatos e comportamentos reconhecidos como

de bagatela, nos quais tem perfeita aplicacao 0

principio da insignificancia, 0 criterio da tipi

cidade material devera levar em consideracao

a importancia do bem juridico possivelmente

atingido no caso concreto. 4. No caso em tela,

a lesao se revelou significante nao obstante 0

bem subtraido ser inferior ao valor do salario

minimo, Vale ressaltar que ha inforrnacao nos

autos de que 0 valor "subtraido representava

todo 0 valor encontrado no caixa (fl. l l), sen

do fruto do trabalho do lesado que, passada

a meia-noite, ainda mantinha 0 trailer aber

to para garantir uma sobrevivencia honesta."

Portanto, de acordo com a conclusao objeti

va do caso concreto, entendo que nao houve

IROXIN,Claus.Problemasfundamentats de DireitoPenal,Lisbon:
Ed. Vega,p. 28.

2GOMES,LuizFlavia.Norma e hemjuridico no Direito Penal.Sao
Paulo:Ed. RT,2002. p. 30.

Ora, se a finalidade do tipo penal visa assegurar

a integridade de um bem juridico, quando hou

ver uma lesao insignificante de tal modo incapai

de causar ofensa, pode-se dizer que nao ocorrera

adequacao tipica, faltando um dos elementos d

crime, qual seja, a tipicidade.

Esse principio pode ser encontrado desde os

idos do Direito Romano, que havia 0 conhecido

brocardo minimis non curat praetor. Evidente

mente esse principio foi melhor sistematizado pelo

Prof. Claus Roxin, que estabeleceu as bases para

sua aplicacao.

Destarte, a natureza do Direito Penal e, conso

ante Claus Roxin, portanto, subsidiaria, Subsidia

ria no sentido de que "so mente se podem punir as

les6es de bens juridicos e as contravencoes contra

fins de assistencia social, se tal for indispensavel

para uma vida em comum ordenada. Onde bastem

os meios do direito civil ou do direito publico, 0

direito penal deve retirar-se'".

Efetivamente, nessa linha de raciocinio, tem-se

a licao de Luiz Plavio Gomes:

Com efeito, partindo-se de uma concepcao

personalista da Constituicao, que tem como

valor-sintese a dignidade da pessoa humana,

nenhum dos direitos fundamentais constitu

cionalmente assegurados pode sofrer qualquer

limitacao ou restricao senao em funcao cia

tutela de outro interesse ou bern de igual ou

equivalente magnitude",

No ambito interno, 0 Supremo Tribunal Fede

ral definiu com precisao e delimitou os parametres

para a aplicacao do principio da insigniflcancia,

senao vejamos:

Juiz federal substituto Joao Paulo Pir6po de Abre

Temos notado que existem muitas duvidas

por parte dos operadores do Direito em relacao it
possibilidade de se aplicar 0 principio da insigni

ficiincia no iimbito dos crimes ambientais.

A respeito desse tema, verificamos que a dou

trina e a jurisprudencia tradicionalmente repeli

ram essa possibilidade, mas ja tem havido uma

certa mudanca na interpretacao do direito patrio,

de modo que atualmente, em certas circunstancias,

tem-se admitido 0 principio da insignificiincia no

Direito Ambienta!.

A importiincia do trabalho reside no fato de

que ele serviria de subsidio para delimitar as hipo

teses em que seria possivel a aplicacao do principio

da insignificiincia aos crimes ambientais.

No transcurso do trabaIho, analisaremos os

preceitos legais pertinentes, as decis6es majo

ritarias dos tribunais patrios e os ensinamentos

doutrinarios, buscando fixar os conceitos basicos

e as premissas que devem nortear a eventual apli

cacao do principio da insignificiincia no Direito

Ambienta!.

Temos consciencia de que essa questao ebas

tante espinhosa, e que 0 trabalho em tela, pela sua

natureza e amplitude, nao tera condicoes de exau

rir 0 assunto, de modo a dissipar todas as contro

versias existentes.

1 lntroducao

Tradicionalmente, diz-se que os elementos do

crime sao a tipicidade, a antijuridicidade e a cuI

pabilidade, tal como ja ensinava Ernst Von Beling,

ainda no inicio do seculo xx.
Esse conceito e0 visto sob a perspectiva forma!.

Ja no plano material, crime ea violacao de um bem

juridico tutelado pelo nosso ordenamento.

2 0 prindpio da insignifidlncia no Direi
to Penal



Diante do exposto anteriormente, e confron

tando os ensinamentos da doutrina e 0 posicio

namento da jurisprudencia, podemos chegar a
seguinte conclusao:

a) Quando ha uma lesao insignificante de tal

modo incapaz de causar ofensa de urn bern ju

ridico, pode-se dizer que nao ocorre adequacao
tipica, faltando urn dos elementos do crime,

qual seja, a tipicidade;

b) os requisitos do principio da insignificiincia sao

a minima ofensividade da conduta do agente,

a nenhuma periculosidade social da acao, 0

reduzido grau de reprovabilidade do compor

tamento e a inexpressividade da lesao juridica

provocada;

c) a aplicacao desse principio deve ser analisado

de acordo com as circunstancias do caso con

creto' levando-se em consideracao suas espe

cificidades;

d) crime ambiental e toda conduta tipificada em

lei que cause dano ou ameace os elementos

que cornpoem 0 meio ambiente, protegidos

pela Iegislacao, trazidas especialmente na Lei

n.9.605/98;

e) tradicionalmente, repelia-se a aplicacao do

principio da insignificancia no direito ambien

tal sob 0 argumento de que 0 meio ambiente

e urn bern juridico incomensuravel e indispo

nivel;

f) no entanto, doutrina e jurisprudencia tern ad

mitido a aplicacao do principio da insignifican

cia nos crimes ambientais quando a conduta

4 Conclusao

Esse tern sido 0 posicionamento, inclusive, do

nosso Egregto Supremo Tribunal Federal:

CRIME. 1NSIGNIF1CANCIA. MEIO AM

BlENTE. Surgindo a insignificancia do ate

em razao do bern protegido, impoe-se a ab

solvicao do acusado. (AP 439, Relator (a): Min.

MARCO AURELiO, Tribunal Pleno, julgada

em 12/06/2008, Dje-030 DlVULG 12-02-2009

PUBLiC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-01

PP-00037 RTj VOL-00209-01 PP-00024 RTv.

98, n. 883, 2009, p. 503-508.)

Esse e 0 entendimento da doutrina, como 0

Prof. Alexandre Herculano Abreu:

[... ] 0 reconhecimento do principio da insigni

ficancia devera ser reservado paraaship6teses

excepcionais, principalmentepeIo fato de que

as penas previstasna Leinv9.605/98 sao leves

e admitem transacao ou suspensao do processo
(Lei n° 9.099/95, arts. 76 e 89)'.

5 ABREU, AlexandreHerculano. Lei dos crimes ambientais - as
pectos destacados. Atuacao juridica, Florianopolis, ano 4, n. 6,
ago.2001, p. 34.

Tal premissa tambem tern sido adotada pelas

[urlsprudencias mais recentes, senao vejamos:

EMBARGOS 1NFRINGENTES. CRIME AM

BlENTAL. REjE1GAo DA DENONC1A.

PR1NCipIO DA 1NS1GNIF1CANCIA. CIR

CUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. AS

SENTAMENTO iRREGULAR PROMOVIDO

PEW GOVERNO DO DlSTRlTO FEDERAL.

QUESTAO SOCIAL. PROV1MENTO DOS

EMBARGOS.

1.A conclusao externada pelo voto vencido, de

aplicabilidade do principio da msignificancia

ao caso destes autos, decorreude uma analise

do caso em face de circunstancias concretas,

quais sejarn, 0 fato de que a recorrente foi in

seridana area por iniciativado Poder Publico,

a pouca monta da edificacao por ela iniciadae

a imprecisao acerca de danoambiental no local.

2. as possiveisdanos ambientais causadospela

edificacao iniciada pelarecorrente nao podem

ser tao extensos quanta alegado na denuncia,

seja em razao do pequeno tamanho da area,

seja em razao do fato de ter sido embargada

a obra, com apreensao do material a ser nela

utilizado, seja porque a pena pecuniaria apli

cadaadministrativamente revela-se suficiente

pararepreensaoda recorrente.

3. Embargos infringentes providos. Recurso

em sentido estritodesprovido.

(EiRSE 0044059-49.2007.4.01.3400/DF, ReI.

Desembargador Federal Carlos Olavo, Segunda

Secao, e-DjF1 p. 09 de 25/08/2010.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REjE1GAO

DA DENONCIA. RECURSO EM SENTIDO

ESTR1TO. CRIME AMBIENTAL. PRiNCi

P10 DA 1NSIGNIF1CANCIA.1NAPLiCABl

LIDADE. 1NDlSPONIB1LiDADE DO BEM

TUTELADO.

I. Nao M de se falar na possibilidade de apli

cacaodo principioda insignificancia nos casos

que versem sobre a pratica, em tese, de crime

ambiental praticado em area de preservacao

permanente, dada a indisponibilidade do bern

tutelado, Precedentes desta Corte Regional Fe

deral.

2. Sobre esse tema, ja posicionou-se a 33 Tur

rna deste tribunal: "(...) Inviavel, na hipotese,

a aplicacao do principio da insignificancia na

materia ambiental, pois a biota, conjunto de

seresanimals e vegetais de uma regiao, pode se

revelar extremamentediversificada, aindaque

em nfvel local. Empequenas areas podem exis

tir especimcs s6 ali encontradas, de formaque

determinadas condutas, inicialmente insignifi

cantes, podem conterpotencialidade suficiente

para causar danosirreparaveis ao meio arnbien

te (...)" (ACR 2004.34.00.024753-1/DF).

3. "(...) A cornplacencia no trato de questoes

ambientais constitui incentivo aos infratores

das normas que cuidam da protecao do meio

ambiente a persistirem em suascondutasdeli....

tuosas, gerando, como consequencia, a impu

nidade e desestimulando os Agentes de Fisca
lizacao a cumprirem com suas obrigacoes (...)"

(TRF da I' Regiao, RCCR 2001.43.00.001447

O/TO).

4. Recurso criminal provido para receber

denuncia.

(RSE2007.34.00.044394-8/DF, ReI.Desembar

gador Federal Hilton Queiroz, Rel.Acor. [uiza

Federal Rosimayre Goncalves de Carvalho,

Quarta Turma, e-DjF1 p. 302 de 10/02/2009.)

No entanto, entendemos que, em certas hipo

teses, a conduta pelo reu evidentemente nao e ca

paz de trazer qualquer dano ao bern juridicament

tutelado. A analise dessa circunstancia devera ser

feita verificando cada caso concreto.

Dessa forma, podemos afirmar que crime am

biental e toda conduta tipificada em lei que cause

dano ou ameace os elementos que compoem 0

meio ambiente, protegidos pela legislacao, trazidas

especialmente na Lei n. 9.605/98.

Ademais, esse conceito esta em conformida

de com as prescricoes da nossa Carta Magna, que

passamos a transcrever:

Art. 225 Todos tern direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bern de uso co

mum do povo e essencialasadia qualidadede

vida, impondo-se ao Poder Publico e acoleti

vidade 0 dever de defende-lo e preserva-lo para

aspresentes e futuras geracoes.
(...)
§ 3° As condutas e atividades consideradas Ie

sivas aomeio ambiente sujeitarao os infratores,
pessoas fisicas ou jurldicas, a sancoes penais e

administrativas, independentemente da obri

gacao de reparar os danos causados.

Tradicionalmente, repelia-se a aplicacao do

principio da insignificancia no direito ambiental

sob 0 argumento de que 0 meio ambiente eurn

bern juridico incornensuravel e indisponivel. A

titulo ilustrativo, colacionamos jurisprudencia

sobre 0 tema:

4JoseAfonso da Silva.Direito Ccnsutucionat Ambiental. 2. ed. Sao
Paulo: Malheiros, 1998.p. 2.

Vejamos 0 que nos ensina 0 douto constitu

cionalista Jose Afonso da Silva quando 0 meio

ambiente:

A interacao do conjuntode elementosnaturais,

artificiais e culturais quepropiciem0 desenvol

vimento cia vida de todas as formas".

1981, que dispoe sobre a Politica Nacional do Meio

Ambiente, conforme abaixo transcrevemos:

Art. 3° Para as fins previstos nesta Lei,enten

de-se por:

I - meio ambiente, 0 conjunto de condicoes,

leis, influencias e interacoes de ordem fisica,

quimicae biol6gica, que permite,abriga e rege

a vida em todas as suas forrnas, (...)



A lmportancla da distlncao dos prindpios da precaucao e da

prevencao para verlflcacao de impactos ambientais

Escola de MagistraturaFederal da 111 Regiao

pelo reu evidentemente nao e capaz de trazer
qualquer dano ao bem juridicamente tutelado,
o que deve ser analisado no caso concreto.
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lntroducao

a presente estudo versa sobre a necessidade de
uniformizar 0 entendimento doutrinario e juris
prudencial quanta aos conceitos e a abrangencia
dos principios da prevencao e da precaucao am
biental.

Utilizou-se como arcabouco fatico 0 estudo
do caso concreto objeto da Acao Civil Publica n°
9472-54.2010.4.01.3801,ajuizada perante a [ustica
Federal da Subsecao [udiciaria de [uiz de Fora.

A partir da diferenciacao dos conceitos, acep
coes e caracteristicas dos principios sob exame,
veriftcou-se que a possibilidade do enquadramento
do caso concreto as especificidades de apenas um
dos principios visa proporcionar uma adequada
resposta judicial a pretensao trazida a exame.

1 Previsao legislativa dos principios da
precaucao e da prevencao

A Lei de Politica Nacional do Meio Ambiente
(artigo 4°, incisos I e II, da Lei n° 6.938/81) esta
beleceu entre seus objetivos a compatibilizacao do
desenvolvimento economico-social com a preser
vacao da qualidade do meio ambiente e do equi
librio ecol6gico e a preservacao e restauracao dos
recursos ambientais com vistas a sua utilizacao ra
cional e disponibilidade permanente, introduzindo
assim 0 principio da precaucao no ordenamento
juridico brasileiro.

Para atingir 0 objetivo acima exposto foi pre
vista a Avaliacao de Impactos Ambientais, vindo a
ser regulamentado no artigo 6°, inciso I, da Resolu
cao n- 1/86 do CONAMA (Conselho Nacional do
Meio Ambiente), 0 Estudo de Impacto Ambiental.
Esta previsto que 0 referido estudo desenvolvera
diagn6stico ambiental da area de influencia do
projeto, contemplando alternativas tecnol6gicas

Juiz federal Leandro Saon Conceicao Bianco

e de localizacao do rnesmo, confrontando-o com
a hip6tese de sua nao execucao, inclusive quanta
ao aspecto socioeconomico,

Segundo Attanasio Junior e Carioba Attanasio,
a Constituicao Federal de 1988, em seu art. 225,
IV, adotou este instrumento juridico de prevencao
do dano ambiental ao "exigir, na forma da lei, para
a instalacao de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradacao do meio
ambiente, Estudo Previo de Impacto Ambiental,
a que se dara publicidade'".

Embora 0 art. 225 (incisos V e Vll) da Consti
tuicao Federal de 1988 nao mencione 0 principio
da precaucao nas situacoes de incertezas cientifi
cas, menciona a expressao situacao de risco, que
pode caracterizar uma hip6tese em que se devera
agir com precaucao,

A Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/98)
tambem pode ser citada, pois ela criminaliza a falta
de precaucao com relacao ao dano ambiental ao
dispor que: "Incorre nas penas previstas no pa
ragrafo anterior (reclusao de 1 a 4 anos e multa)
quem deixar de adotar, quando assim 0 exigir a
autoridade competente, medidas de "precaucao"
em caso de dano ambiental grave ou irreversivel"
(art. 54, paragrafo 3°).

Destaca-se ainda Lei de Biosseguranca (Lei n°
11.105/2005), cujo artigo 1°, caput, an uncia ex
pressamente sobre 0 principio da precaucao.

Em relacao ao principio da prevencao, verifica
se que 0 proprio artigo 225 da Constituicao Fe
deral de 1988 consagra ja em seu caput 0 ideal
de protecao e preservacao, 0 que remete a uma
alusao explicita do referido principio, 0 que ainda
se verifica no inciso IV do seu § 1°.

1ATTANASIO JUNIOR, Mario R., ATTANASIO, Gabriela M. C.
Analtse do Principio da Precmlfiioe silas Impticacoes 110 Estudo
doImpactoAmbienmi. Dlspontvel em:http://www.anppas.org.br/
encontro_anuallencontro2/GT/GT09/grabriela.pdf. Acesso em;
23 fey.de 2011.



Dissertando sobre a aludida distincao, Paulo

Affonso Leme Machado' esc1arece:

A Implementacao do principio da precaucao

nao tern por finalidade imobilizar as ativida

des humanas. Nao se trata da precaucao que

tudo impede ou que em tudo ve catastrofes ou

males. 0 principia da precaucao visa adurabi

lidade da sadia qualidade de vida das geracoes

humanas e acontinuidade da natureza exis

tente no planeta.

Como visto acima, 0 Principio da Precaucao
prescreve que a ausencia de absoluta certeza cienti

fica quanta a ameaca de danos serios ou irreversi

veis nao e razao suficiente para deixar de se adotar

medidas eficazes e economicamente viaveis para
evitar a degradacao ambiental. Assim, nao se esta

proibindo de forma geral e irrestrita a realizacao de

praticas que eventualmente possam causar danos

ambientais. Ao contrario disso, recomenda-se a

prudencia atraves da adocao de medidas preven

tivas quando na adocao de tais medidas possa ha

ver arneaca de danos series au irreversiveis, cuja
extensao nao e conhecida com absoluta certeza

cientifica. N a duvida, deve-se precaver 0 dano
ambiental.

Por outro lado, quanto ao Principio da Pre

vencao, disp6e a Declaracao do Rio de janeiro de
1992, em seu Principio 8:

A fim de conseguir-se urn desenvolvimento

sustentado e uma qualidade de vida mais ele

vada para todos as povos, as Estados devem

reduzir e eliminar os modos de producao e de

consumo nao viaveis e promover politicas de

mograflcas apropriadas.

E acrescenta ainda:

Em caso de certeza do dano ambiental, este

deve ser prevenido, como precaniza 0 princi

pia da prevencao, Em caso de dtivida au de in

certeza, tambern se deve agirprevenindo. Essa

ea grande inovacao do principia da precaucao,

A duvida cientffica, expressa com argumentas

razoaveis, nao dispensa a prevencao.

6 MACHADO, Paulo A. L. Dlreito Ambiental Brasileira. Sao Pau

lo: Malheiros, 2005. p. 72.

4
BOHNERT, Luciana N. Principia da Precoucao no Diretto
Amhiental. Disponivel em: http://www.webartigos.eom/arti~

cles/2558/l/Prindpio-Da~Preeaucao-N0 * Di reito-Ambientallpa~

gtnal.htm I #ixzzlEoOaxg3X. Aeesso em: 23 de fey. 2011.
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AMOY, Rodrigo A. Principiada Precaucao e Bstudo de Impacto
Ambientai no Diretto Brasileiro. Revista da Paculdade de Dlreito
de Campos. [S.1.];Ano VII. N° 8: 607-668; Iun., 2006. Disponivel
em: <http://www.fclc.brlArquivos/Mestraclo/Revistas/Revista08/

DiseenteGracluaeao/Rodrigo.pdf>. Acesso em: 23 fey. 2011.

Por sua vez, 0 principio da precaucao visa pre

venir por nao se saber quais as consequencias e

reflexos que determinada acao ou aplicacao cien

tifica poderao gerar ao meio ambiente, no espa,0 ou tempo. Reside neste principio a incerteza
cientifica",

Rodrigo de Almeida Amoy menciona que na

prevencao a configuracao do risco transmuta-se
assumindo a qualidade do risco de producao dos

efeitos sabidamente perigosos. Euma conduta ra

cional ante a urn mal que a ciencia pode objetivar

e mensurar, que se move dentro das certezas da

ciencia. E adverte que a precaucao, ao contrario,

enfrenta a incerteza dos saberes cientificos em si
mesmo".

Reza 0 Principio 15 da Declaracao do Rio de

janeiro, oriunda da Conferencia das Nacoes Uni

das para 0 Meio Ambiente e 0 Desenvolvimento,

realizada em 1992, que:

De modo a proteger 0 meio ambiente, 0 prin

cipio da precaucao deve ser amplamente ob

servado pelos Estados, de acordo com suas

capacidades. Quando houver ameafa de danos

serios ou irreversiveis, a ausencia de absoluta

certeza cientifica nao deve ser utilizada como

razao para postergar medidas eficazese econo

micamente viaveis para prevenir a degradacao

ambiental. (destaquei)

Alern dessa declaracao internacional, 0 princi

pio da precaucao encontra-se retratado na Con

vencao de Diversidade Biologica (tambern assina

da no Rio de janeiro em 05/06/92, ratificada pelo

Congresso N acional e com entrada em vigor para

a Brasil a partir de 29/05/94) e na Convcncao-Qua

dro das Nacoes Unidas sobre a Mudanca do Clima
(assinada em Nova York, em 09/05/92, ratificada

pclo Congresso Nacional e que passou a vigorar
em 29/05/94).

3BOHNERT, Luciana N. Principia da Preca!l~ao no Direi

Ambiental. Disponivel em: http://www.webartigos.com/ar

des/2558/1/Principio-Da~Precaucao-No-Direito-Ambiental!

ginal.htm 1#ixzzlEoOaxg3X. Acesso em: 23 fey. 2011.

3.1 DIFEREN<;AS EXISTENTES ENTRE OS PRINC[PIO

DA PRECAU<;ilo E DA PREVEN<;ilo AMBIENTAL

Eimportante diferenciar 0 principio da pre

vencao do principio da precaucao, por existir di

vergencia doutrinaria acerca da materia.

a principio da prevencao visa prevenir, por j

serem conhecidas as consequencias de determin

do ate danoso, isto e, 0 nexo causal ja se encontr

comprovado cientificamente ou decorre da logica

3 Prindpios da precaucao e da preven
c;:ao como instrumentos de verlficacao
do impacto ambiental

a pedido da Acao Civil Publica examinada foi

fundamentado no Principio da Precaucao Am

biental, dada a ausencia de medidas protetivas ao

meio ambiente no entorno da obra da BR 440.

a Principio da Precaucao se destaca dos diver

sos principios que norteiam 0 Direito Ambiental,

visto que se relaciona a funcao principal de evitar

riscos e a ocorrencia de danos ambientais'.

Tendo em vista a crise ambiental gerada pela

intensa devastacao do meio ambiente, a preocupa

,ao de evitar a sua destruicao se tornou constante

para aqueles que procuram melhoras na qualidade

de vida, nao apenas das presentes geracoes como

tambern em relacao as futuras.
Buscando se antecipar a ocorrencia do dano

ambiental, 0 principio da precaucao se vincula a

protecao do meio ambiente e a seguranca da inte

gridade da vida humana.

por se tratar de area de protecao permanente
(APP) e manancial de agua potavel para 70 mil

habitantes, sendo indispensavel a elaboracao de

estudo de impacto de vizinhanca (ElV) no entorno

da rodovia. Ressaltou-se a urgencia na reparacao

da biota no setor em que houve intervencao de

engenharia, seu custo e forma de reparacao, exis

tindo alternativas de tracados mais harmonicos e

menos onerosos ja aprovados em leis municipais.

2 Contexto fatico estudado para verifica
c;:ao da lncldencia dos prindpios da pre
caucao e da prevencao ambiental

2processo n" 9472-54.2010.4.01.3801 - Acao Civil Publica ajuiza

da perante a 33 Vara Federal da Subsecao Iudidarta de Juiz de

Fora/MG.

a presente estudo foi realizado com supedaneo

na materia fatica objeto dos autos do processo n°

9472-54.2010.4.01.38012
•

Trata-se da Acao Civil Publica interposta pelo

Programa de Educacao Ambiental em face do De

partamento Nacional de InfraEstrutura de Trans

portes do Municipio de [uiz de Fora e da EMPA

SIA - Services de Engenharia.
a objeto da lide versou sobre 0 pedido de ime

diata suspensao das obras da BR 440 em toda sua

extensao, inclusive rnovimentacao de terra e inter

vencao em area de protecao permanente, haja vista

que seria a construcao a responsavel pelos danos

ambientais que se procura evitar.
Foi requerida a suspensao das obras ate que

estudos (impacto ambiental, de vizinhanca, desa

propriacoes, a represa de Sao Pedro, bem como a

forma de encaminhar-se 0 fluxo que seria criado

com a efetivacao do projeto da BR 440 em direcao

as BR 267 e MG 353) fossem realizados em toda

sua extensao e concluidos, ouvindo-se a popula

cao diretamente interessada, na forma da lei, sob

pena de cominacao de multa diaria no valor de R$

100.000,00 (cem mil reais).
Arguiu-se que a suspensao do andamento das

obras visaria evitar prejuizos a represa de Sao Pe

dro, a populacao dos bairros do entorno, a toda
populacao do municipio e ao meio ambiente, sen

do necessaria a realizacao de estudo de impacto
ambiental e seu respectivo relatario (EIA/RIMA)

Ademais, encontra-se a previsao deste prin
cipio no art. 2° da Lei n° 6.938/81, ao preyer que

a Politica N acional do Meio Ambiente objetiva a

preservacao, melhoria e recuperacao da qualida

de ambiental propicia a vida, visando assegurar,

no Pais, condicoes ao desenvolvimento socioeco

nomico, aos interesses da seguranca nacional e a

protecao da dignidade da vida humana.
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A lrnportancia da hermeneutics popular do direito
ambiental como ferramenta de efetividade do artigo 225

da Constltulcao Federal de 1988

legitimidade democratica direta dos respectivo s

membros de tais funcoes estatais basicas,
Nao deixa mos de reconhece r que a democracia

representat iva consubstancia urn avanco hist6rico

e urn sistema dotado de indiscutive l func ionali 

dade e rac iona lidade na gestae po litica da atual

co nfiguracao esta tal. Mas diante da complexidade

do pluralismo da soc iedade moderna, 0 siste ma

representativo, por si so, nao tern mais 0 condao

de conferir respaldo dernocratico aos govern antes,

eis que se cons ta ta a necessidade, cada vez m ais

crescente, de sua agregacao aos eleme ntos da de

mocracia verdade iramente partieipativa.

Peter Haberle adverte para a circuns tancia de

qu e 0 "Povo' nao eapenas urn refereneia l quan

titativo qu e se m anifesta no dia da eleicao e que,

enqua nto tal, co nfere legiti m idade dernocratica

ao processo de deci sao". Pro ssegue 0 notavel ju

rista alemao afirmando que: "Povo etarnbern urn

elemento plurali sta para a in terpre ta cao que se

faz presen te de forma legit im ad ora no processo

constitucional: como partido politico, co mo op i

niao cientifica, co mo gru po de interesse, como
cidadao."'

Com efe ito, m uito mais re levante do que 0

mero exe reicio do voto ou de outros instrumen
to s do sistema representativo se afigura a acao

diuturna do s cidadaos no que tange a flscalizacao

da condula dos governantes eleitos e dos agen tes

publicos responsaveis pela burocraeia estatal por

int ermedio de imirneros instrumentos colocados

a sua disposicao pelo sistema juri dico, co mo a

acao popular, 0 mandado de seg uranca, a acao

civil publi ca, 0 mandad o de injuncao, a deflagra-

Juiz federa l Marcio Barbosa Maia

1H ABERLE. Peter. Hermeneutica Constituciona l - A Sociedade

Aberta dos Interpretes da Const ttu tcao: Contr ibuicao para a In
terpretacao Plural ista e "Proced tmental" da Constitu icao.: Porto

Alegre: Serg io Antonio Fabris Editor 2002, Tra duc ao: Gilmar
Ferreira Mend es. p. 36.

A Constituicao Cidada: a gestae p ublica

plural e a democracia particip at iva

2 0 forta lecimento da democracia par ticip a

tiva na Constituicao brasileira de 1988: ca talogo
de prerrogativas participat ivas do cidadao na vida

publica
3 A hermen eutica e aplicacao po pular do d i

reito
4 A herm eneutica popular do direito ambien

tal como instrumento de efetividade social em prol

do artigo 225 da Const ituic;ao Federal de 1988
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acao ou aplicacao cientifica poderao gerar ao meio

ambiente, no espaco ou tempo.
No caso sob ana lise, a incidencia da disciplina

do principio da precaucao, como sus tentado pelo
autor da Acao Civil Publi ca, seria fato r imped iti

vo da realizacao das obras em preendidas, por se

conce ntrar na incerteza cientifica.
Contudo, a partir da visualizacac da certeza

cientifica quanto ao nao cometimento de danos

de imensa gravidade, 0 empreendimento passa a

ser possivel po r restarem demonstrados os efeitos

das obras realizadas .
Desse mod o, nota-se a utilidad e em se distin

guir os men cionados principios para a verifica

cao de oco rrencia de impactos ambientais, com a

fina lidade de subsumir 0 caso co nc reto as regras

do pri ncipio que the seja co rres po nde nte, respon
dendo de for ma adequad a aos anse ios das partes.
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3.~ INCIDENCIA DA D1SCIPLINA DO PRINClpl O DA PRE

VENC;Ao AO CASO CONCRETO OBJETO DO PRO

( ESSO N° 9472-54.2010.4.01.3801
Elllbora os argumentos apresentados pelo re

querente tenham adotado co mo fu ndamento 0

principio da precaucao , observou-se, tod avia, que

a hlP6tese era de aplicacao do princip io da pre

ven\ao, pois nao se vislumbro u sequer ameaca de
dano, Serios ou irreversiveis, bern como a sens ivel

redu\aOou pe rda da diversid ade biol6gica.

Nao houve duvida cientifica exp ressa co m ar 
gumentos razoaveis acerca da existencia de gra
ve prejuizo ambiental com a co ns trucao da BR

440. J>elo contrario , tratou -se de obra de pequena

extensao, cujo impacto ambiental fo i previst o e

para°qual ja vinham sendo adotadas as medidas
preventivas ou compensat6ri as determinad as pela
legisla\ ao.

ASSim, refutou-se a alegacao de qu e se trataria

d: IOcidencia do principio da precaucao, visto que
nao havia incerteza cientifi ca sobre a area supos

tamente objeto de degracao ambienta l.

Destafeita, obse rva-se que 0 Pr incipio da Pre
ven\aO traz orientacao diferente daquela co ns

tantedoPrincipio da Precaucao. Neste , nao ha
certeza quanto a efetiva ocorrencia ou a extensao

do dano arnbienta l, mas, mesmo assim, medidas
prevenlivas devem ser ado tadas; en qua nto naquele

sao Conhecidas as at ividades causadoras de dano

a~biental (modos de producao e de consumo nao
Vlaveise politicas demognificas nao apropriadas ),

que Os Estados devem reduzir e eliminar a fim de

conSegUir urn dese nvolvimento sustentado e me

Ihor qUalidade de vida para sua populacao.

o Princ lpio da precaucao e da prevencao sobre
o caso co nc reto proposto par a exame perm itiu a
ana lis d dife e suas rterencas.

. Enquanto 0 principio da prevencao visa preve
~If, POr ja existir cornprovacao cientifica qu an to
as C()ns eqiiencias de determi nado ato dan oso, 0

prlOcipio da precau cao previne por nao se sabe r

quais as consequenc ias e reflexos qu e determinada

Conside rac;oes finais

· '

-



cao de medidas preparatorias como a consulta a

procedimentos administrativos de licitacoes, de
concursos publicos e outros desdobramentos do

direito constitucional de peticao; a participacao
em orgaos colegiados do Poder Executivo tais

como 0 CONAMA, 0 CRPS, etc.; a participacao
de audiencias publicas promovidas pelo Poder

Executivo, pelo Poder Legislativo e por outras ins

tituicoes democraticas; as reclamacoes diante dos

orgaos de defesa do consumidor, das ouvidorias

da Policia, dos orgaos estatais ou dos empreendi

mentos privados prestadores de services publlcos,
demincias ou reclamacoes diante dos Tribunais
de Contas, da Controladoria-Geral da Uniao [ou

dos orgaos similares nos Estados enos Munici
pios], das agencias reguladoras da saude publica,

das telecomunicacoes, das atividades de petrolco,

das aguas, das atividades de energia eletrica, dos

services de seguro. dos transportes terrestres, etc.

Representacoes junto ao Ministerio Publico, aos

orgaos de defesa do meio ambiente, a Defensoria

Publica, aos meios de imprensa, as organizacoes
nao governamentais, organizacoes sociais, etc.

Pode-se afirmar, sem nenhum exagero, que no

atual estagio de conquistas democraticas os cida

daos sao os co-responsaveis pelo Governo ao lado

dos representantes eleitos.

Boaventura de Souza Santos e Leonardo Avritzer,

em interessante estudo sobre os novos paradigmas

democraticos, em cujo titulo ja se sugere que a pro
pria concepcaode democracia seja democratizada/,
nos fornece valiosos elementos de reflexao para a

construcao de urna sociedade verdadeiramente par

ticipativa e politicamente ativa.
Dentro da visao formulada por Boaventura

de Souza Santos e Leonardo Avritzer, a partir da

superacao das formas hegemonicas [liberal-demo

cracia - sistema representativo e democracia mar

xista], a democracia passa a ser entendida como

uma gramatica de organizacao social e da relacao

entre Estado e sociedade. Por interrnedio dessa

concepcao contra-hegemonica ou alternativa, a

democracia deixa de ser uma mera construcao

tearica utilizada pelos governantes para legitimar

o poder e pass a a ser entendida como real possi-

2SANTOS, Boaventura de Souza, Avritzer, Leonardo. Democrati
zar a democracia: os caminhos da democraciaparticipativa.

bilidade de inovacao social a partir do processo de

participacao do cidadao na vida politica.

o estudo destaca a importancia do pensamen

to de Jurgen Habermas na construcao do modelo

dernocratico contra-hegemonlco, pois esse autor

abriu espa~o para que 0 procedimentalismo pas
sasse a ser pensado como pratica social e nao como

mero metodo de constituicao de governos. Merece

registro, dentro desse proposito, 0 seguinte excerto

do estudo, verbis:
Habermas ampliou 0 procedimentalismo,

reintroduzindo a dimensao social original

mente ressaltada por Kelsen, ao proper dais

elementos no debate dernocratico conternpo

ranee: em primeiro lugar, uma condicao de

publicidade capaz de gerar uma gramatica

societaria. Para Habermas, a esfera publicae
urn espaco no qual individuos - mulheres,

negros, trabalhadores, minoriasraciais - po

dem problematizar em publico uma condicao

de desigualdadena esferaprivada. As acoes em

publico dos individuos permitern-lhes questio

nara suaexclusao de arranjos politicos atraves
de urn principia de deliberacao societaria que
Habermas denomina de principia D: 'apenas
sao validasaquelas norrnas-acoes que contam
com 0 assentimento de todos os individuos

participantes de urndiscurso racional.'

Aspecto singularmente importante do estudo

de Boaventura de Souza Santos e de Leonardo

Avritzer e 0 papel que 0 Brasil vem desempenhan

do dentro dessas novas perspectivas dernocrati
co-participativas, conforme se extrai da seguinte

passagem:
Desse modo, a recuperacao de urn discurso

argumentativo associado ao fato basico do

pluralismoe as diferentesexperiencias eparte

cia reconexao entreprocedimentalismo e parti

cipacao. Nesse caso, mostram-se patentemente

insuficientes os procedimentos de agregacao

pr6prios ademocracia representativa e apa

recem em evidencia as experiencias de proce...;

dimentalismo participativo de paises do Sui

como 0 orcamento participativo no Brasil."

3Op. cit., p. 51.

4 Idem, ibidem, p. 53. Boaventura de Souza Santos, nesta

Importante consignar que as conclusoes de Bo

aventura de Souza Santos e de Leonardo Avritzer

apontam para uma necessidade de se aprofundar as

relacoes de dialogo entre democracia representati

va e democracia participativa, dada a insuficiencia

da solucao proposta pela teo ria hegemonica, uma
vez que "deixa intocado 0 problema das gramatlcas

sociais, e oferece uma resposta simplista, exclusi

vamente gcograflca, ao problema da combinacao

entre participacao e representacao"." Os autores

vislumbram duas formas possiveis de combina

cao entre democracia representativa e democracia

participativa: coexistencia e complementaridade.

Sob tal otica, a coexistencia implica uma convi

vencia, em niveis diversos, das diferentes formas

de procedimentalismo, organizacao administra

tiva e variacao de desenho institucional, ao passo

que a complementaridade implica uma decisao da

sociedade politica de ampliar a participacao atra

yes da transferencia para formas participativas de

deliberacao de prerrogativas decisorias a principio

detidas pelos governantcs."

Transportando-se tais paradigmas para a reali

dade constitucional brasileira, principalmente no

que concerne a ideia de complementaridade entre

democracia representativa e democracia partici

pativa, nao e dificil constatar que a Constituicao

Federal da Republica Federativa do Brasil de 1988,

uma das mais democraticas do mundo, conferiu

aos cidadaos urn plexo de prerrogativas participa

tivas na vida publica nunca antes vista na historia
politico-juridica do pais, conforme veremos no

proximo topico.

Assinale-se tambem que a ideia de participa

~ao popular tern tambem urn fundamento etico:
a solidariedade social. 0 homem, enquanto ser

social, deve ser tambern solidario. Como expli

ca Leonardo Boff, em seu Ethos Mundial, todos

os seres estao relacionados entre si e por isso sao

reciprocamente solidarios. Segundo 0 autor, esta

obra da qual e coordenador, desenvolveu 0 ensaio "Orcamento
participative em Porto Alegre: parauma democracia redlstrfbu
tiva" [pp. 455/559], em que analisa profundamente 0 modelo de
particlpacao democratica do orcamento da capital gauche irn
plantado em 1989,orientado para a redistrlbuicao dos recursos
dacidade em favorde grupos sociais mais vulneniveis.

5 Idem,ibidem,p. 75.

6 Idem,ibidem,p. 77.

e a lei do universo, mas nao sa: a solidariedade

e tambem uma categoria politica, e foi, em toda
a historia humana, condicao essencial de desen

volvimento e sobrevivencia, Ao mesmo tempo, 0

homem, enquanto ser de urn planeta - parte de

urn todo -, e diretamente responsavel por tudo
aquilo que the diz respeito e, para sobreviver no

meio em que vive, tern 0 dever de ser solidario
para com os outros.'

Dessa forma, responsabilidade de todos e soli

dariedade entre todos estao intrinsecamente liga

das ao novo modelo democratico, a democracia

participativa. Calcada na etica da solidariedade, a

concepcao democratica moderna possibilita uma

efetiva e real participacao do povo na gestae do

Estado.

No contexto do exame de novos modelos para

digmaticos de democracia participativa, nao pode

mos deixar de fazer mencao ao artigo dos juristas
alemaes [ochen Abr. Frowein e Roland Bank inti

tulado "A Participacao das Minorias nos Processos

de Tomada de Decisoes", que foi baseado em um

relatorio preparado como urn estudo encomen

dado pelo Cornite de Especialistas em Questoes
Relacionadas a Protecao das Minorias Nacionais

[DH-MIN] do Conselho da Europa. 0 artigo abor

da a crescente preocupacao dos paises europeus

em aperfeicoar mecanismos que garantam a re

presentacao parlamentar de minorias, bern como a

sua representacao perante orgaos governamentais

e uma maior valorizacao de canais informais de

participacao, como as mesas-redondas,"

A proposlto do fortalecimento do modelo

participativo de democracia, digna de registro

se afigura a licao de Miguel Reale quando abor

da a progressiva despersonalizacao do poder na

7 BOFF, Leonardo. EthosMundiai: urnconsenso minimo entre os
humanos. Brasilia: Letraviva, 2000. pp. 109-111.

8FROWEIN, Iochen Abr., BANK,Roland.A Partlclpacao das Mi
norias nos Processos de Tomada de Declsoes. Traduciio: Fabio
Cesardos SantosOliveira.InIgualdade, Diferenca e DireitosHu
manos.Daniel Sarmento,Daniela Ikawae FlaviaPiovesan [coor

denadores].LumenJuris: Rio de Janeiro, 2008, p. 78. Os autores
indicarn as medidas adotadasparaa representacdo parlamentar
das minorias: i] diminuicdo do coeficiente elettoral a ser obtido
para ingresso no pariamento: ii] reserva de assentos: iii] reducao

das filiacoes necessdrlas para regtstro de urnpartido; iv] delimi

ta<;ao favoravel das circunscri<;oes eleitorais, especialmente no
caso de vota<;iio majoritaria, e v] financiamento privilegiado a
partidos de minorias. - idem, ibidem, p. 82.



tantes da seguinte Iista de dispositivos
Magna brasileira contendo urn selm-num'ero
previsoes participativas dos cidadaos na vida
publica:
1) Art. 5', XXXIV - "sao a todos assegurados,

independentemente do pagamento de taxas:
a) 0 direito de peticao aos Poderes Publicos

em defesa de direitos ou contra i1egalidade
ou abuso de poder,

b) a obtencao de certidoes em reparticoes pu
blicas, para defesa de direitos e esclareci
mentos de situacoes de interesse pessoal":

2) Art. 5', LXXIII - "qualquer cidadao e parte
legitima para propor acao popular que vise a
anular ate lesivo ao patrimonlo publico ou de
entidade de que 0 Estado participe, a mora
Iidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimonio historico e cultural, ficando 0 au
tor, salvo comprovada ma-fe, isento de custas
judiciais e do onus da sucumbencia":

3) Art. 14 - A soberania popular sera exercida
pelo sufragio universal e pelo voto direto e se
creto, com valor igual para todos, e, nos termos
da lei, mediante: I - plebiscite; II - referendo,
III - iniciativa popular";

4) Art. 31, § 3' - "As contas dos Municipios fica
rao, durante sessenta dias, anualmente, a dis
posicao de qualquer contribuinte, para exame
e apreciacao, 0 qual podera questionar-lhes a
legitimidade, nos termos da lei.";

5) Art. 37, § 3' - "A lei disciplinara formas de par
ticipacao do usuario na adrninistracao publica
direta e indireta":

6) Art. 61, caput e § 2';
7) Art. 74, § 2' - "Qualquer cidadao, partido po

litico, associacao ou sindicato e parte legitima
para, na forma da lei, denunciar irregularidades
ou i1egalidades perante 0 Tribunal de Contas
da Uniao;

8) Art. 144 - "A seguranca publica, dever do Esta
do, direito e responsabilidade de todos, e exer
cida para a preservacao da ordem publica e da
incolumidade das pessoas e do patrirnonio",

9) Art. 198 - "As acoes e services publicos de sau
de integram uma rede regionalizada e hierar
quizada e constituem urn sistema unico, orga
nizado de acordo com as seguintes diretrizes:
[...] III - participa~ao da comunidade";

dos "rnilhoes de brasileiros segregados nos gue
tos da perseguicao social" -, destaca relevo para
a circunstancia de que a chama constituinte esta
viva todos os dias, pois 0 processo de efetividade
da Constituicao brasileira, apesar dos inumeros
percalcos que ja enfrentou e do longo caminho
que ainda resta para ser trilhado, encontra-se em
estagio de paulatino e de firme avanco,

A Constituicao brasileira de 1988 nao concebeu
apenas urn cidadao detentor de inumeros direitos
e 0 Estado como 0 seu unico garantidor. A Carta
Magna tambem exige urn cidadao politicamen
te ativo e participativo, que saiba exigir a quem
de direito 0 cumprimento de suas prerrogativas
constitucionais.

Nao basta 0 cidadao exercer 0 voto, mas tam
bern deve cobrar 0 cumprimento das promessas
eleitorais dos representantes eleitos. A Constitui
cao permite ao cidadao a fiscalizacao das contas
publicas [art. 31, § 3'], a demincia de irregularida
des perante os Tribunais de Contas [art. 7, § 2'], a
deflagracao de acao popular para anular ate lesivo
ao patrimonio publico, a impetracao de mandado
de injuncao para afastar a omissao legislativa no
que concerne as prerrogativas cidadas,

A politica assistencial, por mandamento cons
titucional, alem das prestacoes estatais, tambern
abrange a participacao da populacao, por meio
de organizacoes representativas, na formulacao
das politicas e no controle das acoes desenvolvidas
pelo Estado.

A preservacao e a defesa do meio ambiente e
um dever do Estado e da coletividade, pois a Cons
tituicao tern preocupacoes com a conscientizacao
de todo cidadao com as questoes relativas ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado como bern
de uso comum do povo.

A seguranca publica configura dever do Esta
do, mas e de responsabilidade de todos. As acoes
e services publicos de saude devem assegurar a
participacao da comunidade.

A educacao sera promovida e incentivada com
a colaboracao da sociedade visando ao preparo de
todos para 0 exercicio da cidadania. 0 ensino pu
blico devera ser norteado pelo principio da gestae
dernocratlca.

Da imensa conste1a~ao constitucional de
prerrogativas cidadas, destacam-se aquelas cons-

Dignas de registro, por seu valor historico,
politico e social, as seguintes palavras de Ulysses
Guimaraes, proferidas em momento sensivel dos
trabalhos da Assernbleia Nacional Constituinte
que antecederam a promulgacao da atual Cons
tituicao brasileira:

Essa seraa Constituicao cidada porque recu

perara, como cidadao, milh6es de brasileiros,

vitimas cia pior dasdiscriminacoes: a miseria.

Cidadao e0 usuario de bens e services de de
senvolvimento. Isso hoje DaD acontece com

rnilhoesde brasileiros,segregados nos guetos
da perseguicao sociaL
Esta Constituicao, 0 povo me autoriza a procla

ma-la, nao ficara como bela estatua inacabada,

mutilada ou profanada.
apovonos mandou aqui para faze-la, nao para
ter medo.

Vivaa Constituicaode 1988!
Viva a vida que ela vai defender e sernear."

10 Discurso proferido no contexto hlstorlco dos trabalhos da As
sembleiaNacionalConstituintede 1988, marcado por uma des
confianca propalada por politico de significative influencia no
cenarlo nacional,externada naproposicao de quea futuraCons
tttuicao comprometeria, seriamente, a governabilidade do pais.

It Conformetrechodo dlscurso do Defensor PublicoPedroPaulo
por ocaslao da solenldade de posse dos DefensoresPubllcos de

Untao no dia 17de novembro de 2008 ocorridano auditorio do
Conselho Federal da Ordemdos Advogadosdo Brasil na cidade
de Brasilia/DF [30Concurso Publico/DPU].

2 0 fortalecimento da democracia par
ticipativa na Constitulcao Brasileira de
1988: cataloqo de prerrogativas parti
cipativas do cldadao na vida publica

As palavras de um dos grandes artifices da atual
Constituicao do Brasil exteriorizam 0 imenso sig
nificado que foi conferido a expressao cidadania
depois de 05 de outubro de 1988. Em recente
solenidade de posse dos Defensores Publ.cos da
Uniao, 0 orador da turma dos empossados de
c1arou que aquela ocasiao era apenas mais uma
continuidade do processo iniciado em 05 de ou
tubro de 198811

• A sabia manifestacao do jovem
profissional de uma das instituicoes mais impor
tantes para a concretizacao da cidadania em nosso
pais, - principalmente se considerarmos 0 papel
que a Defensoria Publica ostenta para 0 resgate

atualidade e a sua absorcao pela regra de direito.
Segundo Reale, 0 paradoxal e 0 impressionante e
que a norma iuris nao surge sem a interferencia
do poder, mas nao subsistiria em toda a sua ob
jetividade e legitimidade se nao 0 "engolisse" no
ato mesmo de sua criacao, como ocorre com 0

nascimento de certosanimais, como 0 caranguejo,
"cuja femea devora 0 macho tao logo por ele fecun
dada". Dai "a progressiva jurisfacao do poder", ou
sua "progressiva institucionallzacao objetiva" com
sua "despersonalizacao e transpersonalizacao.' Em
conclusao, Miguel Reale acentua que 0 poder tende
cada vez mais: i] ser a expressao da ideia de direito:
ii] ser objetivo, despersonalizado e transpessoal,
iii] ser a expressao da integracao progressiva de
circulos socials, com a concomitante garantia de
campos autonomos de acao para os individuos e
os grupos, iv] ser fundado no consentimento dos
governados, como expressao das liberdades que se
compoem em unidade.'

Ora, se e verdade que a regra de direito traz em
butido em sua estrutura 0 poder, ou nas palavras
de Miguel Reale "0 dever ser do poder", tambern
e certo afirmar que as pessoas que vivenciam a
regra de direito, conferindo-Ihe colorido social,
interpretando-a e aplicando-a ao mundo da vida
ou, na hipotese de conflito, mediante a sua efetiva
participacao em processo judicial, externam, em
seu cotidiano ou na seara jurisdicional, 0 poder
que Ihe e imanente.

Assim, e dentro das perspectivas ora delinea
das, trazemos para 0 contexto da democracia par
ticipativa dois desdobramentos da soberania po
pular em sentido constitucionalmente adequado,
quais sejam, a hermeneutica popular das normas
juridicas e a sua implicacao na efetividade social
do direito ambiental, pois sem a participacao da
populacao nas esferas juridicas autonornas fica de
todo em todo comprometido urn grau satisfatorio
de realizacao dos relevantes designios constitucio
nais inerentes a necessidade de urn meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Por sua importancia,
dedicaremos, em topico apartado, urn estudo por
menorizado da hermeneutica popular do direito
[Capitulo 3 infra].

9REALE, Miguel.Fontes eModelosdo Direito:paraurnnovo para
digma hermeneutico. 56/57.



10) Art. 204 - "As acoes governamentais na area
de assistencia social serao realizadas com re

cursos do orcamento da seguridade social,
previstos no art. 195, alem de outras fontes, e
organizadas com base nas seguintes diretrizes:
II - participacao da populacao, por meio de
organizacoes representativas, na formulacao
das politicas e no controle das acoes em todos
os niveis",

11) Art. 205 - "A educacao, direito de todos e de

ver do Estado e da familia, sera promovida e
incentivada com a colaboracao da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para 0 exercicio da cidadania e
sua qualificacao para 0 trabalho";

12) Art. 206 - a ensino sera ministrado com base
nos seguintes principios: [...] VI - gestao de
mocratica do ensino publico, na forma da lei.

13) Art. 225 - "Todos tern direito ao meio am

biente ecologicamente equilibrado, bem de usa

comum do povo e essencial asadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Publico e aco
letividade a dever de defende-lo e preserva-lo
para as presentes efuturas gera~8es.":

14) Art. 225, § 1', VlI - 0 Poder Publico pro

movera, como condicao para sua efetividade
VlI - a educacdo ambiental, como elemento
de conscientizaciio do cidadiio pe/a defesa do
meio ambiente;

15) Art. 227 - "Edever da familia, da sociedade e
do Estado assegurar it crianca e ao adolescen
te, com absoluta prioridade, 0 direito it vida,
it saude, it alimentacao, it educacao, ao lazer,
it profisstonalizacao, it cultura, it dignidade,
ao respeito, it liberdade e it convivencia fami
liar e comunitaria, alem de coloca-los a salvo
de toda forma de negligencia, discriminacao,
exploracao, violencia, crueldade e opressao",

16) Art. 230 - "A familia, a sociedade e 0 Estado

tern 0 dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participacao na comunida
de, defendendo sua dignidade e bern-estar e
garantindo-lhes 0 direito it vida";

17) Art. 231 - "as indios, suas comunidades e or

ganizacoes sao partes legitimas para ingressar
em juizo em defesa de seus direitos e interes
ses, intervindo 0 Ministerio Publicoem todos
os atos do processo";

18) Art. 64 do ADCT - "A Imprensa

e demais graficas da Uniao, dos Estados,
Distrito Federal e dos Municipios, da admi
nistracao direta ou indireta, inclusive funda
coes institufdas e mantidas pelo Poder Pii

blico, promoverao edicao popular do text
integral da Constituicao, que sera posta it dis
posicao das escolas e dos cartorios, dos sin,
dicatos, dos quarteis, das igrejas e de outras
instituicoes representativas da cornunidade,
gratuitamente, de modo que cada cidada
brasileiro possa receber do Estado urn exem
plar da Constituicao do Brasil."

3 A herrneneutlca e aplicacao popular do
direito

Urn importante ponto de partida para a corn
preensao de uma "hermeneutica popular" do db
reito e a circunstancia de que as leis e as demais
normas juridicas sao destinadas a todos os par
ticipes da vida social e nao somente aos juristas
em especial. A patologia social dos conflitos legais
nao pode converter a excecao [interrnediacao de
profissionais juridicos como condicao de inter
pretacao e aplicacao oficial do direito] em regra.

Eduardo Bittar enfaliza que "se se pensar em
uma discussao sobre os signos, 0 discurso e os sis
temas de significacao, dever-se-a imediatamente
abrir caminho para uma discussao herrneneuti
ca". Assirn, toda tematica semiotica importa nurna
apelacao ao estudo hermeneutico. No mundo do
direito, existe uma relacao comunicativa a partir
do texto juridico, ou que possui 0 texto como me
diador [destinador-texto-destinatario]. Em suma,

"onde ha textos juridicos ha interpretacao. Porern
nao s6. Onde ha cornunicacao ha interpretacao;
onde ha conhecimento, ha interpretacao."?

Gregorio Robles, catedratico da Universidade
de Palma de Majorca e 0 "grande nome da Teo

ria Comunicacional do Direito", nas palavras de
Paulo de Barros Carvalho I', ensina que 0 direito

12BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Linguagem !urfdica, 4a
c;:ao. Sao Paulo:Saraiva,2009, pp.93/94.

13CARVALHO, Paulo de Barros. Em prefacio a obra "0

como Texto: Quatro Estudos da Teoria Comunicacional do Di~

DaD euma coisa, mas urn meio de comunicacao
social e um subsistema social cuja funcao consiste
na organizacao total da sociedade por meio da ver
baliza<;ao das instituicoes e por meio da expressao
linguistica dos conteudos normativos. Por sua re
levancia, passa-se a transcrever 0 seguinte excerto
de seu valioso estudo:

o direito existe como fenorneno social real

na medida em que as membros cia sociedade

acatam suas norrnas, 0 que evidentemente re

quer sua previa producao verbalizada [alguem
tern que emitir a mensagem: a autoridade] e

a previa cornpreensao desta [as membros cia
sociedade devemestar dispostos a entender].!"

Esob tal enfoque que situamos a mernoravel
passagem de Peter Haberle: "quem vive a norma
acaba por interpreta-la ou pelo menos co-interpre
ta-la.':" Interessante notar que Haberle, alem de
mencionar a expressao "co-interpretacao", tam

bern qualifica a atuacao do destinatario da norma
como "pre-interpretacao" e os individuos ou gru
pos interessados como "interpretes constitucionais
indiretos ou a longo prazo"."

Embora se reconheca nos conflitos sociais em
torno do direito uma condicao sine qua para 0

desenvolvimento e aperfeicoamento dos modelos
juridicos, ate mesmo em face da dialeticidade que
lhe e inerente, e indubitavel, em contrapartida,
que a missao magna do direito e urn grau satisfa
torio de conformacao da vida em sociedade, sob
pena, alias, da eclosao de esferas de juridicidade
extraestatais como fruto da desconfianca no poder
do Estado e na legalidade como mecanismos de
emancipacao social.

Maria Garcia assinala que a "Constituicao e as
leis sao feitas para diferentes destinatarios, contu
do ela se dirige, especificamente, para 0 cidadao
COllum) a unidacle social, compondo 0 Povo.?"

reito", Sao Paulo: Manole, 2005.

14 ROBLES, Gregorio. 0 Diretto como Texto: Quatro Estudos de

Teoria Comunicacional do Direito. Sao Paulo: Manole, 2005.

traducao de Roberto Barbosa Alves, pp.78/79.

15 Op. ctt., p. 13.

i6 Op. ctt., p. 24.

17 GARCIA, Maria.A Interpretaij:ao da Lei como a Interpreta<;:ao
da Lei pelo Cidaclao Comum. Revista de Direito Constitucional
e Internacional, v. 52. SaoPaulo: EditoraRevistadosTribunais,

Diante de tal circunstancia, a renomada professora
da PUC/SP conclui que a "Constituicao, como lei,
dirige-se precipuamente ao comum dos cidadaos,
pretendendo ser entendida, interpretada e apli
cada as circunstancias humanas, no transcorrer
social" ,18

No pensamento de Hans Kelsen, a transacao
juridica entre os particulares configura urn ato
criador e aplicador do direito, nestes termos:

A transacao jurldica eurn ato pelo qual os

individuos autorizados pela ordern juridica

regulam juridicarnente certas relacoes, E urn

fato criador de Direito, pois produz os deveres

e direitos juridicos das partes que participarn

da transacao. Mas, ao mesmo tempo, eum ate

de aplicacao de Diretto, e, desse modo, tanto

cria quanta aplica Direito. As partes fazem uso

das normas gerais que tornam as transacoes ju
ridicas possiveis. Ao firmarem uma transacao

juridica, elas aplicam essas normas juridicas

gerais. Ao dar aos individuos a possibilidade
de regular a sua conduta reciproca atraves de

transacoes juridicas, a ordem juridica garante

aos individuos certa autonomia jurldica."

Com efeito, a forma ordinaria e natural do
cumprimento das leis votadas e aprovadas pelo
Parlamento e a sua observancia pelos membros
da sociedade sem a atuacao de agentes estatais in
termediarios. Assim, tambem e natural que os ci
dadaos procedam, diuturnamente, it interpretacao
das leis afetas ao seu dia a dia, seja no trabalho, no
campo academico, no ambito domestico, no lazer,
nas transacoes comerciais e nas demais instancias
da esfera publica ou privada em que atuam. Seria
inimaglnavel e absolutamente intoleravel a judicia
lizacao ou intermediacao profissional extrajudicial
como pressuposto para a aplicacao das normas ju
ridicas em prol de seus destinatarios.

Realmente, como nao existe "norma juridi

ca" senao "norma juridica interpretada" e toda
interpretacao pressup6e urn interprete, e forcoso
concluir que a ordinaria conduta de observancia

Iulho-setembro 2005, p. 106.

18 Op.cit., p. 107.

19 KELSEN, Hans. Teoria Geml do Direito e do Estado.Sao Paulo:
Martins Fontes, 1998. tradw;:ao LuisCarlosBorges,p. 199.



Remanso, Casa Nova, Sento-se

Pilao Arcado, Sobradinho
Adeus, Adeus.

25a ilustre Professor Paulo Jose LeiteFarias,em sua disciplina de
direito ambiental do programade mestrado do Instituto Brasi
liense de Direito Publico, utilizou 0 mencionado documentario
de Al Gore como ferramentapedagogica e de ferteis debates no
contexto de sua disciplina.

a homem chega, j<l. disfaz a natureza
tira gente, poe represa,diz que tudo vai mudar.
a Sao Francisco la pracima da Bahia
diz que dia menos diu vai subir berndevagar.
E passoa passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia
que 0 sertac Ia alagar.

a sertao vai virar mar, da no coracao

o medo que algum dia 0 mar tambem vire sertao

vai virar mar, da no coracao

o medo que algum dia 0 mar tambem vire sertao

Pois mataram indio que matou grileiro que matou posselro

disse um castanheiro para um seringueiro que urnestrangeiro
roubou seu lugar.

24 Sobradinho
Composlcao: Sa e Guarabyra

Adeus Remanso, CasaNova, Sento-se

Adeus Pilao Arcado vern0 rio te engolir
debaixo d'agua 1<1. se val a vida inteira
por cima da cachoelra 0 Gaiola vai, vai subir

vai ter barragemno salto do Sobradinbo

eo povo val-se embora com medo de se afogar.

e Sa e Guarabyra, na profetica poesia ambiental e
classico da MPB "Sobradinho"."

A linguagem cinernatografica de penetracao
mundial e de indole informativa tambem tern
prestado urn relevante papel na interpretacao do
direito ambiental e na conscientizacao popular em
prol da defesa e da preservacao do meio ambiente.
a documentario "Uma Verdade Inconveniente",
de Al Gore, e urn exemplo bern sucedido de divul
gacao global da causa ambiental e de interpretacao
do direito do ambiente e 0 seu conteudo instigante
e profundo tem despertado 0 interesse academico
no contexto da disciplina direito ambiental, ate em
nivel de pos-graduacao stricto sensu."

Leonardo Boff, no contexte da necessidade de
uma etica ecocentrada em nivel planetario, invoca
os principios ambientais fundamentais consigna
dos na "Carta da Terra" como urn roteiro pratico
de significado duradouro e, de forma similar a De
claracao Universal dos Direitos Humanos, sustenta
que tal documento solene da aNU esta sendo uti-

Fizeramlogo 0 projeto sem ninguem testemunhar
pra 0 dragao cortar madeira e toda mata derrubar:
se a floresta,meu amigo, tivesse pe pra andar
eu garanto, meu amigo, com 0 perlgo nao tinha ficado hi.
o que se corta em segundos gasta tempo pra vingar
eo fruto que dano cacho pre gente se alimentar?
Depois tem passarinho, tem 0 ninho, tem 0 ar
igarape, rio abaixo, tem riacho e esse rio que eum mar.

Toda mata terncatpora para a mata vigiar
veio caipora de fora paraa mata definhar
e trouxe dragao-de-ferro, pra comer muita madeira
e trouxe em esttlo gigante, pra acabarcom a capoeira.

Rio lugar que bavia mata, hoje ha persegutcao

grileiro mata posseiro s6 pni the roubarseu chao
castanheiro, seringueiro ja viraram ate peao
afora os que ja morreramcomo ave~de~arrihalfao

Ze da Nana ta de prova,naquele lugar terncova
gente enterradano chao:

a sadia qualidade de vida e a sua preservacao por
todos e uma condicao para a sobrevivencia do pro
prio planeta [salvaguarda constitucional das futu
ras geracoes - CF/88, art. 225, caput]. Tanto que
a Constituicao do Brasil prescreve no paragrafo
1.0que "para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Publico: [...] VI - promover a
educa~ao ambiental em todos os niveis de ensino
e a conscientizacao publica para a preservacao do
meio ambiente",

Muitos ambientalistas, ainda que sem forma
~ao juridica, desempenham urn papel fundamental
para a efetividade do direito ambiental. As lutas
travadas em prol da defesa e da preservacao do
meio ambiente, via atuacao engajada e corajosa
em locais de sangrentos conflitos, nao raro custam
a propria vida desses verdadeiros "conformado
res da realidade constitucional", como no caso de
Chico Mendes.

Artistas e composito res da rnusica popular
brasileira fazem urn importante trabalho de di
vulgacao e de conscientizacao popular da causa
e do direito ambiental, como Vital Farias, em
sua educativa composicao "Saga da Amazonra'?'

23 Saga da Amazonia ~ GeraldoAzevedo
Composicao: Vital Farias

Mas 0 dragao continua a florestadevorar
e quem habitaessa mata pre onde vai se mudar?
Corre indio, seringueiro, pregulca, tamandua

tartaruga,pe ltgeiro, corre-corre tribo dos kamaiura

4 Herrneneutlca popular do direito am
biental como instrumento de efetivi
dade social em prol do artigo 225 da
Constitulcao Federal de 1988

de entidades representativas, adotam, ao
procedimentos herrneneuticos consistentes e
metodologia pre-direcionada, muitas vezes
mais habilidade do que a generalidade dos pro
fissionais do direito, seja pela notoria experiencia
adquirida pelo vivenciar a realidade das normas
interpretadas, seja em face de uma especlalizacao
adquirida pelo exercicio de determinadas funcoes
publicas ou atividades privadas.

Sindicalistas experientes e ambientalistas enga
jados, ainda que sem formacao juridica, normal
mente dominam aspectos legaisligados a liberdade
de associacao sindical e as categorias dogmaticas
do direito ambiental. Urn agente estatal sem for
macae juridica que se dedicou durante toda uma
vida a carreira militar, normalmente reune con
dicoes tecnicas e urn arcabouco de experiencias
que 0 credenciara a interpretar e aplicar 0 direito
castrense com muito mais manejo e razoabilidade
do que profissionais juridicos sem vivencia e es
pecificos conhecimentos nessa area.

Stephen Golub, urn dos coordenadores dos
projetos de promocao e defesa de direitos apoia
dos pela Fundacao Ford no mundo, aborda os
relevantes trabalhos realizados por profissionais
paralegais, que sao leigos que desenvolvem ativida
des juridicas cornunitarias em varies paises como
Quenia, Namibia e Africa do SuI. 22

Existem ramos do direito cuja realizacao prati
ca e tao importante que a Constituicao proclama
mecanismos conducentes a atuacao interpretativa
dos cidadaos como elemento indispensavel para
sua efetividade.

a direito ambiental afigura-se como urn elo
quente exemplo, tendo em vista que urn meio
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial

22GOLUP, Stephen. Paralegais como Apoio Juridico para suas

Comunidades. In Caminhos para a /ustifa: Projetos de Promo~
lYao e Defesa de Direitos Apoiados pela Funda~ao Fordno Mun~
do. Coordenadores Stephen Golub e Mary McClymont Rio de
Janeiro: Renovar,2003. FundalYao Ford. Rio de Janeiro,2003.

das leis por parte da sociedade leva a inarredavel
conclusao de que os cidadaos comuns interpre
tam as normas juridicas no horizonte do agir e
do vivenciar. As experiencias imanentes as cate
gorias do direito nao ocorrem de forma automata
pelos membros do corpo social e pressup6em, no
minimo, urn processo abreviado de interpretacao
juridica, ainda que sem 0 manejo consciente ou
consistente dos metodos hermeneuticos.

A necessidade do metodo em materia de inter
pretacao juridica decorre, muitas vezes, do proble
ma da linguagem tecnica e fechada adotada por
muitas leis, 0 que pode dificultar 0 processo de sua
inteligibilidade pelo cidadao com urn.

Inocencio Martires Coelho sustenta a necessi
dade de urn grau minimo de compreensibilidade
geral do sistema juridico, pois 0 direito e uma coisa
que interessa a todos e a adocao de uma linguagem
comum por parte do legislador possibilitara aos
destinatarios das leis 0 entendimento acerca de
suas ordens e instrucoes,20

Sobre a questao metodologico-clentlfica da
herrneneutica juridica, Peter Haberle faz urn im
portante esclarecimento previo sobre a tese da
Sociedade Aberta dos Interpretes, dando conta
de que existe urn conceito estrito de interpreta
cao, 0 qual se restringe a "atividade que, de forma
consciente e intencional, dirige-se a compreensao
e a explicitacao de sentido de uma norma [de urn
texto]", sendo-lhe imanente 0 manejo do metodo.

a grande constitucionalista alernao adverte,
contudo, que para "urna pesquisa ou investiga
cao realista do desenvolvimento da interpretacao,
pode ser exigivel urn conceito mais amplo de her
meneutica", alargando-se 0 seu raio de acao para
abranger 0 cidadao e outras "potencias publicas",
pois "representam forcas produtivas de interpre
tacao" e, par isso, sao "interpretes constitucionais
em sentido late"."

Se, por urn lado, boa parte da populacao ao
interpretar as normas juridicas 0 faz sem uma me
todologia organizada e conscientemente direcio
nada, tambem e verdade que uma gama conside
ravel de cidadaos, diretamente ou por intermedio

20COELHO, Inocencio Martires. Interpretariio COllstitucional,
3a. edi!yao. Sao Paulo:Saraiva,2007, pp. 42/43.

21 Op. cit., p. 14.



lizado como um codigo universal de conduta no
sentido de guiar os povos na direcao de um futuro
ecologicamente sustentavel."

Edis Milare acentua que a comunidade, atraves
de instituicces, movimentos populares e organi
zacoes intermediarias, envolvem-se cada vez mais
com a problematica ambiental e tal circunstancia
e uma decorrencia do amadurecimento politico
das instituicoes e dos cidadaos em geral. 0 gran
de nome do direito ambiental brasileiro faz uma
afirrnacao muito importante dentro das perspec
tivas teoricas tracadas em nossa linha de estudo:
"Nenhum processo politico-administrative pode
ser desencadeado sem a participacao cornunitaria
se quiser obter legitimidade e eflcacla.'?"

A pesquisa encomendada pelo Ministerio do
Meio Ambiente ao IBOPE/SER,realizada em janei
ro de 1997 com duas mil pessoas, ainda que aponte
dados preocupantes no sentido da necessidade de
ampliacao do nivel de informacao dos brasileiros
sobre 0 meio ambiente, revelou uma tendencia de
seu crescimento, principalmente no que concerne
a conceitos tecnicos de direito ambiental, em que
21% dos entrevistados consideram-se bem infor
mados a respeito da "perda de biodiversidade":
28% dos entrevistados compreendem 0 fen6meno
da "desertificacao de solos" e 48% sabem 0 que e
"efeito estufa"."

Edis Milare destaca tres formas de participacao
e atuacao popular em prol do direito do ambien
te: i] participacao cornunitaria nos processos de
criacao do direito do ambiente; ii] participacao
popular na formulacao e execucao de politicas am
bientais e participacao em orgaos colegiados dota
dos de poderes normativos, como 0 CONAMA; iii]
participacao popular atraves do Poder Iudiciario."

Passaremos a fornecer exemplos dos tres niveis
de participacao popular sobre 0 direito ambiental
propostas por Edis Milare.

A criacao legislativa do direito com a partici
pacao popular ganhou um colorido especial com

26 Op. cit., p.93/94.

27MILARE. Edis. Direito do Ambiente: A Gestae Ambiental em
Foco. Sa edicdo. Sao Paulo:Revista dos Tribunais,2007, p. 184.

28Dados divulgados on nota 138 do Titulo II da obra Direito do

Ambiente: A Gestdo Ambiental em Foco de Edis Milare.

29 Op. clt., pp. 185/187.

a instituicao, no ambito do Congresso Nacional,
da Comissao de Direitos Humanos e Legislacao
Participativa, em cujo raio ocorrem importantes
debates com segmentos sociais diversos e suas en
tidades representativas. Em virtude de sua reper
cussao no direito ambiental, destacamos a reuniao
realizada perante a Comissao de Direitos Huma
nos e Legislacao Participativa do Senado Federal
para debater 0 conflito entre 0 Consorcio CESTE
e as populacoes atingidas pela construcao da usina
hidroeletrica de Estreito. Dentre outras pessoas e
entidades, participaram representantes de associa
coes indigenas, membros do Ministerio Publico
Federal e Senadores da Republica."

Edis Milare defende a tese de que a presenca
de representantes da comunidade, indicados livre
mente pelas associacces civis, nos conselhos e or
gaos de defesa do meio ambiente enseja a atuacao
efetiva na "criacao do Direito tutelar ambiental":".
Eo que ocorre no ambito do CONAMA, orgao co
legiado de ambito nacional que tem como compe
tencia, entre outras, estabelecer normas, criterios
e padroes relativos ao controle e a manutencao
da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso
racional dos recursos arnbientais."

o exemplo mais contundente de participacao
cidada na tutela jurisdicional do meio ambiente
e a previsao constitucional da acao popular, cujo
objeto foi ampliado pela Constituicao Federal
1988 [art. 5°, LXXIll] e abrange, expressamente,
anulacao de ate lesivo ao meio ambiente.
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Principio da precaucao e tutela antecipada
ex officio em lides ambientais
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Saga da Amazonia - Geraldo Azevedo
Ccmposicao: Vital Farias

Sobradinho

Composicao: Sa e Guarabyra

1 Princfpio da precaucao

Dois fatores basicos ensejaram 0 recrudesci
mento da relevancia do principio da precaucao'
no Direito Ambiental.

Em primeiro lugar, verifica-se, atualmente, uma
realidade fatica desafiadora na busca de um meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Realidade
marcada por mudancas climaticas. Essa mutacao
esta entrelacada com fenomenos complexos como
o aumento da temperatura no globo terrestre- e 0

surgimento de organismos geneticamente modi
ficados (OGMs), decorrente do desenvolvimento
biotecnologico",

Em segundo lugar, a doutrina aponta uma mu
danca metodologica no Direito Ambiental, que
desembocou na sua atual fase. Ney de Barros Belo
Filho" pontifica que a primeira fase de tal disci
plina era voltada para a limitacao das atividades

1A doutrina aponta varies principios que regem 0 Direito Am

biental. Alem do principio da precauceo, os estudlosos apresen
tam outros canones: principio do ambiente ecologicamente equi

librado como direito fundamental da pessoa humana; principio

da natureza publica da protecao arubiental: principio do controle

do poluidor pelo Poder Publico: principio da consideracao da

variavel ambiental no processo decisorto de politicos de desen

volvimento; principio da parttcipaceo comunltarta: pri ncipio do

poluidor-pagadon principio da prevencao: prlncfpio da funcao

socioarnbiental da propriedade; principle do direito ao desen-.

volvimento sustentavel, principio da cooperaceo entre os povos.
Tal arrolamento encontra-se em MILLARE, Edis. Direttodo Am
biente. Doutrtna - jurtsprudencla - glossarto. 3 ed. Sao Paulo,

Revistn dos Tribunais, 2004. p- 136 a 153.

2 "C..) as recentes pesquisas expostas no 40 Relatorto do IPCC ain

da dernonstram que a temperatura ria Terraaumentou cerca de 2

graus nos ultimos anos" (BELLOFILHO, Ney de Barros. Direito

Ambiental das Mudancas Climatlcas. Revistade DireitoAmbien

tal. Sao Paulo, n. 58, p. 274-290, abril-junho. 2010. P: 278).

3 Sobre 0 tema ver SOUZA, Jupiter Palagi de; SOUZA, Larissa

Oliveira Palagi de. Principio da precaucao: pesquisas biotecno

logtcas, mudancas cllmaticas, disputas econ6micas e organismos
genetlcamente modificados. Revista de Diretto Ambientai. Sao

Paulo, n. 59, p. 185-199, julho-setembro. 2010.

4 BELLOFILHO, op. cit, p. 282.

Juiz federal substituto Marcio Sa Araujo

conducentes apoluicao, enquanto que a segunda
preocupava-se com a sobrevivencia dos ecossiste
mas. 0 referido jurista informa que as discussoes
da ordern do dia mudaram: giram em derredor da
sobrevivencia da Terra em si. Ha especial atencao
com as mudancas climaticas, gerando 0 Direito
Ambiental das Mudancas Climaticas.

Tais fenornenos geraram 0 recrudescimento
de prestigio de ditames voltados para a busca de
cautela, para prevenir a degradacao ambiental, em
situacoes de incerteza pela insuficiencia de conhe
cimento cientifico.

o objetivo do presente estudo consiste em
aferir se, com base no principio da precaucao, e
licito a concessao de tutela antecipada sem reque
rimento nas lides ambientais. Para tanto, emister
uma perspectiva interdisciplinar, com 0 manuseio
de categorias juridicas do Direito Ambiental e do
Direito Processual.

As disciplinas juridicas sao caracterizadas por
principios que Ihes dao identidade e coerencia in
terna. Atenta a essa premissa, a doutrina tern se
ocupado em elucidar 0 significado e aleance de
tais canones. Tal esforco resultou em recrudesci
mento da importancia dessas normas no sistema
juridico, com repercussoes significativas na juris
prudencia,

Nao etarefa trivial apresentar urn conceito de
principio. Tal dificuldade decorre, dentre outros
fatores, da forte carga valorativa de tal categoria ju
ridica. Afigura-se razoavel apresentar, como ponto
de partida, a definicao apresentada por Celso An
tonio Bandeira de Mello', sic:

C...) mandamento nuclear de urnsistema, ver

dadeiro alicerce dele,disposicao fundamental
que se irradia sobre diferentes normas com

pondo-lhes 0 espirito e servindo de criteria

5 MELLO, Celso Antonio. Cnrso de Direito Administrative, 23 ed.

Sao Paulo, Malhetros, 2007. P: 926 e 927.



12 MARINONI,LuizGuilherme; MITIDIERO, Daniel. Codlgo de
processo Civil comentadoarttgo par artigo. Sao Paulo, Revista
dos Tribunais, 2008. p. 271.

13 CAMARA,op. cit., p. 437.

14 BRASIL. CongressoNacional.SenadoFederal. Comissao de [u

ristasResponsivelpelaElaboras:ao de Anteprojeto de C6digo de
Processo Civil. C6digo de ProcessoCivil:anteprojeto. Brasilia:
SenadoFederal, Presidencia, 2010.

o Poder [udiciario ja sufragou hipoteses de

concessao de oficio, relacionada com hipotese de

tutela de seguranca. E0 caso, v. g, de julgado do

Tribunal Regional da l' Regiao (AC - Apelacao ci

vel- 200638050006088, Relator convocado Char

les Renaud Frazao de Moraes), que versa sobre

materia previdenciaria.
Fincadas as premissas supra, tern-se que 0 sis

tema juridico nao impede, a titulo excepcional, a

concessao de oficio de tutela antecipada em lides

ambientais. Tal se justifica por apreco ao ja citado

principio da precaucao,
Erelevante registrar que 0 figurino do principio

da precaucao guarda perfeita sintonia com 0 grau
de cognicao que 0 juiz exerce em tutela antecipada.

o aludido postulado incide justamente nos casos

de incerteza de atuacao que gere degradacao am

bienta!, justificando-se pelo mero perigo abstrato.

Ja a tutela antecipada e uma tutela jurisdicional

satisfativa que se louva em mero juizo de probabili

dade (hipotese de cognicao sumaria) 13. Verifica-se,

com clareza, que tanto 0 principio da precaucao
quanto a tutela antecipada nao exigem certeza para

tomada de medida de protecao ambienta!.

Sobremais, 0 projeto de novo CPC (projeto
166/2010 14 ) e claro em apontar, no seu art. 284,
a possibilidade de concessao de oficio de tutela

de urgencia.

Epreciso deixar claro, contudo, que
do excepcionalmente e apenas nos casos

de urgencia. Nesse sentido, convern transcrever
o entendimento de Luiz Guilherme iviannom
Daniel Mitdiero'F:

A tutela antecipada tem de ser requerida pela

parte. Excepcionalmente. em casas graves e de

evidente disparidade de armas entre as partes,

aluz da razoabilidade, epossivel antecipar a

tutela de oficio no processo civil brasileiro.

Epreciso fincar a premissa que 0 dispositivo

citado faz alusao a duas hipoteses de tutela an
tecipada. No primeiro inciso, 0 pressuposto e 0

dana irreparavel. No inciso seguinte, a requisito

legal e diferente: a evidencia do direito, tornando

abusiva ou protelatoria a defesa. Em virtude dessa

diferenc;a, a doutrina usa terminologia diversa para

os incisos: tutela de seguranc;a (inc. 1) e tutela de

evidencia (inciso 11)9
A letra do caputdo art. 273 do CPC e enfatica

ao estabelecer a necessidade de requerimento para

a concessao de tutela antecipada. Alguns funda

mentos justificam tal premissa.
Parte da doutrina afirma que a impossibili

dade de concessao ex officio de tutela antecipada

afina-se com 0 principio da congruencia, adotado

pelo Codigo de Processo Civil nos arts. 128 e 460.
Trata-se de canone que predica que a sentenca nao

pode ir alem do pedido'",
Outro obice it concessao de oficio consiste

no fato de que a efetivacao da tutela ocorre sob

responsabilidade do beneficiario de tal decisao.

Alexandre Freitas Camara11 faz observacao que

merece transcricao:
Adernais, nao se pode olvidar a hipotese de

a tutela antecipada ser, afinal, indevida, cau

sando danos aparte adversa, os quais preci

sarao ser reparados. Nao se poderia, porem,

responsabilizar 0 autor por urn dano causado

ao reu que ela nao pedira (assim como nao

seria possivel, na hipotese, responsabilizar 0

juiz, 0 qual so responde civilmente nos casos

de dolo au fraude, conforme dispoe a art. 133

do Cl'C),

II - fique caracterizado 0 abuso de direito de

defesa ou 0 manifesto prop6sito protelat6rio

do reu.

9CAMARA Alexandre Freitas. Liroes de direito processual civil,

Vol. 1. Rio de Janeiro, LumenJuris, 2008. p-443.

10 DIDIERJR, Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curse de Direito ProcessliaI Civil. Vol. 2. Salvador, Edit;:oes Po

divm, 2007. p. 555;

II CAMARA,op. cit., p. 439.

Esabido que parte dos doutrinadores admite a

concessao de tutela antecipada sem requerimento.

2 Tutela antecipada expedida sem reque
rimento das partes

o instituto da tutela antecipada esta previsto,

de forma gcnerica, no art. 273 do CPC, com reda

cao dada pela Lei n. 8.952/94, sic:
Art. 273 - 0 juiz podera, a requerimento da

parte, antecipar, total ou parcialmente, os

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial,

desde que, existindo prova inequivoca, se con

venca da verossimilhanca da alegacao e:

[ - haja fundado receio de dana irreparavel au

de dificil reparacao, au

49, p. 158-183, janeiro-mart;:o. 2008. p. 167.

De maneira smretica, pode-se dizer que

quanta a prevencao busca cuidar de risco

probabilisticos (risco de danos potencial),

precaucaose destina a gerir riscos que nao sa

probabilisticos (risco de perigo potencial).

a principio da prevencao traduz uma condu.

ta racional ante urn mal que a ciencia pode

objetivar e mensurar, que se move dentro da

certezas das ciencias, Aplica-se quando 0 peri

go ecerto e quando se tern elementos seguros

para afirmar que uma determinada atividade

eefetivamente perigosa.

(...)
a principio da precaucao, pelo contrario,

frenta a incerteza dos saberes cientificos

si mesmo. Sua aplicacao observa argumentos

de ordem hipotetica, situados no campo das

possibilidades, e nao necessariamente de co

locacces cientlficas.

Seja como for, e importante vincar que as dais

mandamentos analisados tern como denominador

comum a exigencia de busca de medidas que evi
tern a degradacao ambienta!.

N otorio que 0 manejo de tais principios toma

dimensao significativa em medidas judiciais de

urgencia - notadamente a tutela antecipada. Em

muitas lides ambientais, a efetivacao de provimen

tos de resguardo ambiental nao pode aguardar 0

terrnino da relacao processual, sob pena de com

prometimento do proprio direito substancia!.

parasua exata cornpreensao e inteligencia exa

tamente par definir a Iogica e radonalidade do

sistema normativo, no que lhe confere a tonica

e lhe da sentido harrnonico.

No que tange especificamente ao principio da

precaucao, Mauricio Mota" averba que tal postu

lado surge, em sua forrnulacao internacional, em

1992, na Declaracao do Rio da Conferencia das

Nacoes Unidas sobre Meio Ambiente e Desen
volvimento. Com base em tal comando, quando

houver ameaca de danos graves ou irreversiveis,
a ausencia de certeza cientifica absoluta nao sera

utilizada como razao para 0 adiamento de medidas

economicamente viaveispara prevenir a degrada

c;ao ambienta!'

Enfrentando a questao da distincao entre prin

cipio da precaucao e principio da prevencao, Edis

Milani', apes analisar a etimologia dos respectivos

termos, desenvolve consideracoes que merecem

transcricao literal:

A diferenca etimol6gica e semantica (estabeleci

da pelo uso)sugereque prevencao cO mais ampla

do que precaucaoe que, por seu turno, precau

c;ao eatitude ou medida antecipatoria voltada

preferendalmente para casos concretos.

Nao descartamos a diferenca possivel entre as

duas expressoes, nem discordamos dos que

reconhecem dois principios distintos. Toda

via, preferimos adotar principio da prevencao
como formula simplificadora,uma vez que pre

vencao, pelo seu carater generico, engloba pre

caucao, de carater possivelmente especifico.

Tern prevalecido - acertadamente - a doutri
na que estabelece divisao entre os aludidos postu

lados. Segundo essa otica, 0 principio da prevencao

relaciona-se com 0 perigo certo, concreto; dife

rentemente, 0 principio da precaucao pertine com

o perigo incerto, abstrato. Nesse sentido, Joana

Setzer e Nelson da Cruz Gouveia' esclarecem:

s MOTA,Mauricio. Principio da precaucao no direito ambiental:
uma construcao a partir da razoabilidade e da proporcionah
dade. Revista de DirettoAmbientaLSao Paulo, n. 50, p. 180-211,
abril-junho. 2008. p. 181.

7MILLARJ::, op. cit., p. 144.

8 SETZER, Joana; GOUVEIA; Nelson da Cruz. Principioda pre
ca<;ao rimacom as:ao. Revista de DireitoAmbiental. SaoPaulo,n.



Aspectos jurfdicos pontuais relacionados com a area de reserva

legal ambiental das propriedades rurais

Escola de Magistratura Federal da 11' Regiao

Art. 284. Em casos excepcionais ou expressa

mente autorizados por lei, 0 juiz podera con

ceder medidas de urgencia de oficio.

Seja no regime do CPC vigente, seja no regra
mento do referido projeto, verifica-se, no feno
meno em questao, a injuncao de peculiaridades
do direito substancial nos quadrantes do direito
processual. A tutela antecipada, conforme a pa
lavra autorizada de Candido Rangel Dinamarco,
consiste num instituto processual particularmen
te influenciado pelo direito material". Segundo 0

mestre paulista, a autonomia do direito processual
e sua localizacao em plano distinto daquele ocupa
do pelo direito material nao significa que um e ou
tro se encontrem confinados em compartimentos
estanques. Na hipotese em foco no presente texto,
a incidencia do direito material- no caso, 0 prin
cipio da precaucao - ensejara uma consequencla
juridico-processual peculiar: concessao de tutela
antecipada sem requerimento das partes.

3 Conclusoes

Em consonancia com todas as observacoes su
pra, vislumbra-se, de modo excepcional, a possibi
lidade de concessao de oficio da tutela antecipada
nos casos de receio de dano irreparavel ou de dificil
reparacao, em lides ambientais. Tal se justifica pelo
principio da precaucao conjugado com a cognicao
sumaria da tutela antecipada.
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1 lntroducao

1. Introducao. 2. Responsabilidade do adqui
rente de propriedade rural sem a preservacao da
reserva legal ambiental. 3. Direito aindenizacao
da area de reserva florestallegal em imoveis ru
rais desapropriados para fins de reforma agraria.
4. Conclus6es

A regularnentacao legislativa da chamada Re
serva Ambiental Legal no Brasil recebeu, como e
natural, influencia do pensamento social e politico
reinante nos respectivos momentos historicos.

Nota-se, a proposito, que por ocasiao da edicao

do Decreto Federal n° 23.793/34, tido como sendo
o nosso primeiro Codigo Florestal, assim como 0

vigente, encartado na Lei n- 4.771/65, a atuacao
legislativa se encontrava norteada por dois fato
res primordiais materializados na necessidade de

ocupacao do territorio, inclusive com incentivos
governamentais nas regi6es de fronteiras, e de
valorizacao da exploracao dos recursos naturais
como fontes de materias-prtmas propiciadoras
do desenvolvimento economico e social, com a

geracao de renda e empregos'.

1Em artigo intitulado Apontamentos sobre a Reserva Florestal
Legal: A necessidade de uma nova Politica Florestal no Brasil,
publicado na internet no endereco http://www.ambito-juridico.
com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=7341, Rafael Costa Preirla, apes acentuar tats aspectos em
relacao ao Decreto n° 23.793/34 e passando a se reportar aLei n
4.771/65, demonstrou que esta "continuou sendo 0 focoprincipal
a perspective utilitarista de regulamentacao dos recursos natu
rats, no caso recursos florestais, sendo a Reserva Florestal Legal
um condictonante minimo para a supressao e exploracao flores

tal existente no restante da propriedade, e0 que se depreende da
redacao original do artigo 16 do C6digo Plorestal: 'Art. 16. As
florestas de dominic prlvado, nao suieitas ao regime de uttltzacao

limitada e ressalvadas as de preservacao permanente, previstas

nos artigos 20 e 30 desta lei, sao suscetlveis de exploracao, obede

cidas as seguintes restricoes".

Juiz federal substituto Mauricio RiosJunior

Sobreveio entao a Constituicao Federal de 1988
com marcante enfoque ambientalista, dispondo
seu art. 225 que "todos tern direito ao meio am
biente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial asadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Publico e acoletivi
dade 0 dever de defende-lo e preserva-Io para as
presentes e futuras geracoes''.

Mais que isso, ao reconhecer e assegurar 0 di
reito de propriedade com garantia fundamental
do cidadao, estabeleceu que ela devera atender a
sua funcao social "art. 5°, caput, XXI! e XXIII),
normatizacao alcada acategoria de principio geral
da atividade economica (art. 170, III).

Ainda no ambito constitucional, para que nao
pairassem duvidas, tratou a Constituicao de elencar
as exigencias necessarias e suficientes para que se
considere cumprida a funcao social da proprieda
de, 0 que assim ocorre quando, "simultaneamente,
segundo criterios e graus de exigencia estabelecidos
em lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamen
to racional e adequado, I! - utilizacao adequada
dos recursos naturais disponiveis e preservacao do
meio ambiente; III - observancia das disposicoes
que regulam as relacoes de trabalho; IV - explo
racao que favoreca 0 bem-estar dos proprietaries

e dos trabalhadores" (art. 186).
Por fim, ainda no campo legislativo, tivemos

supervenientemente a edicao da Medida Proviso
ria n° 2.166-67/2001, que trouxe, como normati
zacao mais importante, naquilo que interessa para
os limites deste trabalho, a redefinicao do percen
tual da reserva legal de acordo com a localizacao
territorial do imovel rural, importando, para este
fim, os biomas em que se encontram inseridos os
imoveis, fixando em 80% para aqueles localizados
na area da Amazonia Legal, 35% para 0 Cerrado e
20% para as demais areas.

Ve-se, assirn, que a partir de 1988 as normas
juridicas deixaram de ser editadas a partir de um



foco de exploracao economica da propriedade e
passaram a buscar "urn regime juridico proprio
que seja coerente e equilibrado com a necessida
de atual da propriedade rural cumprir sua funcao
social de forma efetivamente sustentavel, 0 que
implica conciliar finalidades economicas, sociais
e ambientais'".

Nao obstante, e diante da recepcao constitu
cional do Codigo Florestal de 1965, bem ainda da
revogacao parcial de suas normas com a introdu

~ao de outras mais orientadas com as atuais dispo
sicoes constitucionais acima referidas, 0 fato e que
atualmente convivem normas que foram editadas
em diferentes momentos historicos e sob 0 influxo
de diferentes pensamentos, dando azo a grande
litigiosidade entre ruralistas e ambientalistas, cujas
ideias discrepantes orientam, inclusive, as discus
soes no Congresso Nacional em relacao it edicao
de um novo Codigo Florestal.

Enquanto nao sobrevem a novel legislacao, e
de interesse juridico uma breve sistematizacao do
institute, bem ainda a investigacao das solucoes
que a jurisprudencia dos tribunais vem dando aos
conflitos de interesses relacionados com a materia
e submetidos ao exame jurisdicional, sendo preci
samente estes os objetivos do presente trabalho.

2 Responsabilidade do ad quirente de
propriedade rural sem a preservacao
da reserva legal ambiental

Embora nao seja novidade no ordenamento
juridico brasileiro (art. 16 da Lei n° 4.771/65), a
constituicao de reservas florestais nas propriedades
rurais se constituia em obrigacao legal pouco ob
servada em todo 0 pais. Os proprietaries de imo
veis rurais violadores da ordem juridica de fato
nao sofriam qualquer sancao pelo cometimento
da infracao ambiental, sendo praticamente ine
xistente, em tempo nao muito distante, atividade
fiscalizatoria nesse sentido.

Ao contrario, na epoca do governo militar 0

pais apresentava baixas taxas de densidade de
mografica, especialmente na Regiao Norte, 0 que
levou 0 Governo Federal a ate mesmo incentivar

lId. Ibid.

a ocupacao de areas de florestas, de forma que 0

desmatamento nao era questao que ensejasse pre
ocupacao.

Chegou a ser criado 0 GETAT, que era 0 Gru
po Executivo das Terras do Araguaia-Tocantis
(GETAT), com a finalidade de coordenar, pro
mover e executar as medidas necessarias it regu
larizacao fundiaria no Sudeste do Para, Norte de
Golas e Oeste do Maranhao, nas areas de atuacao
da Coordenadoria Especial do Araguaia-Tocantis,
criada na forma do disposto no artigo 1° do De
creto-Iei n- 1.523, de 3 de fevereiro de 1977", nos
termos do art. 1° do Decreto-lei N° 1.767, de 1° de
fevereiro de 1980.

Dispunha 0 art. 5° deste ultimo normativo
citado que 0 GETAT ficava autorizado a aceitar
doacoes de terras em favor da Uniao e delas dispor
para promover a regulanzacao fundiaria prevista
no artigo 1°.

Como se observa, incentivava-se a ocupacao
com a promessa de posterior regularizacao da pos
se; e ocupacao nao ocorre sern desmatamento, 0

que demonstra que naquela epoca, nao obstante
a disposicao contida no art. 16 da Lei n° 4.771/65,
o desmatamento de florestas nao era questao que
causasse transtornos aos proprietaries rurais.

Somente apes 0 advento da nova Constitui
cao Federal (1988), e principalmente depois que
a questao ambiental passou a ocupar posicao de
destaque na pauta de discussoes da comunidade
internacional, 0 que teve como marco a realizacao
da ECO-92, Conferencia realizada na cidade bra
sileira do Rio de Janeiro onde representantes de

quase todos os paises do mundo reuniram-se para

decidir que medidas tomar para conseguir diminuir

a degradacao ambiental e garantir a existencia de

outras gerar6es, ocorreu 0 fortalecimento do IBA
MA, entidade incumbida da fiscalizacao e protecao
ambiental no ambito federal.

Nesse meio tempo deve ser considerada tam
bern a vigencia da Lei n° 8.171/91, que dispos sobre
a nova politica agricola e cujo art. 99, a partir do
ano seguinte it promulgacao, obrigava 0 proprie
tario rural, quando fosse 0 caso, a recompor em
sua propriedade a Reserva Florestal Legal,prevista
naLei n° 4.771, de 1965, com a nova redacao dada
pela Lei n° 7.803, de 1989, mediante 0 plantio, em
cada ano, de pelo menos um trinta avos da area

total para complementar a referida Reserva Flo

restal Legal (RFL).
Em face da nova importancia atribuida it ques

tao ambiental e com 0 consideravel avan~o das
atividades fiscalizatorias, que, apesar de ainda hoje
deficiente, passaram a ocorrer diversas autuacoes
administrativas por desrespeito it obrigacao de
constituicao da reserva florestal legal em cada
imovel rural, alcancando inclusive os proprietaries
atuais que adquiriram suas propriedades ja inteira

ou amplamente desmatadas.
A partir de entao se iniciou a judicializacao do

problema, argumentando esses novos proprieta
rios que nao poderiam ser responsabilizados por

atos de outrem.
E, deve-se reconhecer, a argumentacao nao

era completamente desarrazoada, na medida em
que a responsabilidade por danos ambientais e de
natureza objetiva, tendo como elementos estru
turais imprescindiveis para a sua caracterizacao a
conduta do agente associada ao dano por um nexo
de causalidade. Assim, nao tendo 0 novo proprie
tario praticado a conduta (= desmatamento), nao

poderia ser ele responsabilizado.
A tese chegou a ganhar ressonancia no ambi

to do Superior Tribunal de Iustica, como se pode

depreender do seguinte precedente:
Ac;Ao CIVILPUBLICA - DANO AMBlEN
TAL- OBRIGAc;AO DE REPARAR- PAR
TICULAR QUEADQUIRlUTERRA JADES
MATADA - IMPOSSIBILIDADE. NAo SE

PODE1MPORA OBRlGAC;:AO DE REPARAR

DANO AMBIENTAL, ATRAVES DE RES

TAURAc;:Ao DE COBERTURA ARBGREA,

A PARTICULAR QUE ADQUIRlU A TERRA

]A DESMATADA. RECURSO IMPROVIDO.
(RESP199700860515, GarciaVieira, STJ - Pri

meira Turma, 04/05/1998).

Posteriorrnente, essa mesma Corte modificou
seu entendimento para reconhecer a responsabi
lidade dos adquirentes pela obrigacao legal de re
composicao da reserva florestallegal nos imoveis
rurais que nao atendessem as prescricocs do art.

16 da Lei n° 4.771, de 1965.
A analise de tais julgados revela que a alteracao

do entendimento assentou-se nos seguintes fun
damentos, nem sempre cumulados em todos os

acordaos: a) as disposicoes da Lei n- 8.171/91 sao
indistintamente aplicaveis a todos os proprietaries,
o que, reconheca-se, decorre do prindpio da ge
neralidade das leis; b) aquele que perpetua a lesao
ao meio ambiente cometida por outrem esta, ele
mesrno, praticando 0 ilicito; c) a obngacao legal
e de natureza propter rem, transferindo-se para 0

novo proprietario com a alienacao.
Seguem as transcricoes de tres precedentes onde

se pode notar a presen~a desses fundamentos:
EMBARGOS DE DECLARAc;Ao CONTRA
ACORDAO PROFERlDO EMAGRAVO RE
GIMENTAL. DANOS AMBIENTAIS. Ac;Ao
CIVIL PUBLICA. RESPONSABlLIDADE.
ADQUIRENTE. TERRAS RURAIS. RECOM
POSIc;Ao. MATAS.!. A Medida Provisoria
1.736-33 de 11/02/99, que revogou0 art. 99 da
lei8.171/99, foi revogada pelaMP 2.080-58, de
17/1212000.2. Emmateriade dano ambientala
responsabilidadee objetiva. 0 adquirente das
terrasrurais eresponsavel pela recompostcao

das matas nativas. 3. A Constituicao Federal

consagraem seu art. 186que a funcao social cia
propriedade rural e cumprida quando atende,
seguindo criterios e graus de exigencia esta

belecidos em lei, a requisitos certos, entre os

quais 0 de "utilizacao adequada dos recursos

naturais disponiveis e preservacao do meio

ambiente" 4. A Lei8.171/91 vigorapara todos
os proprietarios rurais, ainda que nao sejam

eles os responsaveis por eventuais desmata

mentos anteriores. Na verdade, a referida

norma referendou 0 proprio Codigo Florestal
(Lei4.771/65) que estabelecia uma limitacao
administrativa as propriedades rurais,obrigan

do os seus propnetarios a instituirern areas de

reservas legals, de no minimo 20% de cada pro

priedade, em prol do interesse coletivo. 5. Em

bargos de Declaracao parcialmente acolhidos
para negar provimento ao Recurso Especial.

(EARESP 200000366277, Luiz Fux, STJ - Pri

meira Turma, 22/04/2003)

RECURSO ESPECIAL - ALiNEAS "A" E
"C" - PROPRIEDADE RURAL - ATIVIDA

DE AGROPASTORIL - RESERVA LEGAL
- TERRENO ADQUIRIDO PELO RECOR
RENTE)A DESMATADO - Ac;Ao CIVIL



PUBLICA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD

CAUSAM DO ADQUIRENTE DO IMOVEL

- EXISTENCIA DE OFENSA AOS ARTS. 16

ALINEA "A" E § 2° DA LEI N. 4.771/65; 3°

E 267, IV, DO CPC - AUSENCIA DE VIO

LA<;:Ao AO ART. 535, II, DO CPC - DI

VERGENCIA jURISPRUDENCIAL NAo

CONFIGURADA. Tanto a faixa ciliar quanto

a reserva legal, em qualquer propriedade, in

cluida a da recorrente, nao podem ser objetc de

exploracao econornica, de maneiraque, ainda

quese nao de 0 reflorestamento imediato, refe

ridas zonas nao podem servir como pastagens.

Aqueleque perpetuaa lesao ao meio ambiente

cometida por outrem esta, ele mesmo, prati

cando 0 ilicito. A obrigacao de conservacao

eautomaticamente transferida do alienante

ao adquirente, independentemente deste ul
timo tel' responsabilidade pelo dano ambien

tal. Na linha do raciocinio acima expendido,

confira-se 0 Recurso Especial n. 343.7411PR,

cuja relatoria caube a este signatario, publi

cado no DjU de 07.10.2002. Recurso especial

provido para afastar a Ilegitimidade passiva

ad causam do requeridoe determinar0 retor

no dos autos aCorte de origem para exame

das demais questoes envolvidas na demanda.

(RESP 199900485939, Franciulli Netto, STJ 

Segunda Turma, 19112/2003.)

AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLA

RA<;:Ao CONHECIDOS COMO AGRAVO

REGIMENTAL. PRINC[PIOS DA FUNGI

BILIDADE RECURSAL E DA ECONOMIA

PROCESSUAL. DANO AMBIENTAL EM

RESERVA LEGAL. DEVER DE RECUPE

RA<;:AO. OBRIGA<;:AO "PROPTER REM".

ABRANGENCIA DO PROPRIETARIO ATU

AL, INDEPENDENTE DE QUEM CAUSOU

o DANO. 1. E de se conhecer dos embargos

de declaracao como agravo regimental, em

razao de seu carater nitidamente infringente,

em prestigio aos principios da fungibilidade

recursal e economia processual. 2. a enten

dimento do Superior Tribunal de Iustica eno

sentido de que (i) a averbacao da reserva legal,

no ambito do Direito Ambiental, terncanher

meramente declaratorio e (ii) a obrigacao de

recuperar a degradacao arnbiental ocornda

na faixa da reserva legal abrange aquele que

titular da propriedade do imovel, mesmo

nao seja de sua autoriaa deflagracao do dano,

tendo em conta sua natureza propter rem. 3.

Neste sentido, V., p. ex., REsp 343.7411PR, ReI.

Min. Franciulli Netto, DjU 7.10.2002; REsp

745.363/PR, ReI. Min. Luiz Fux, Primeira Tur

rna, DjU 18.10.2007: e REsp 453.875/PR, ReI.

Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje

11.11.2009.4. E pacifica a jurisprudencia desta

Corte Superior no sentido de que nao cabem

embargos de declaracao para que 0 STj enfren

te materiaconstitucional, ainda que parafins

de prequestionamento, sob pena de usurpacao

da cornpetencia do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes. 5. Agravo regimental nao provido.

(EDAG 200901702607, Mauro Campbell Mar

ques, STJ - Segunda Turma, 06/08/2010.)

Apesar da materia ja se eneontrar suficien
temente amadurecida no Superior Tribunal de

[ustica, nao se pode descartar que venha a ser ela

ressuscitada na jurisprudencia, especialmente do

Tribunal Regional Federal da l' Regiao, tendo em

vista 0 acrescimo das areas de reserva florestalle

gal dos imoveis rurais localizados nas Regioes da

Amazonia Legal e do Cerrado, que passaram de

vinte por cento para oitenta e trinta e cinco por

cento, respectivamente, conforme acima assina
lado.

3 Direito it indenizacao da area de reserva
florestal legal em im6veis rurais desa
propriados para fins de reforma aqraria

Outro ponto discutido nos Tribunais a respel

to da reserva florestallegal e quanto ao direilo a

indenizacao em casos de desapropriacao para fins

de reforma agraria.
o que se deve antecipar desde logo e que a dis

cussao nao esta relacionada com a indenizacao da

area propriamente dita, uma vez que esta cornpoe

o pre<;o do imovel como terra nua, indiscutivel

mente indenizavel (art. i2 da Lei nO8.629/93).

Nos correspondentes processos desapropria

torios os expropriados costumam suscitar que a

madeira deve ser economicamente mensuravel,
independentemente do valor conferido aterra nua.

Desejam a indenizacao autonoma da cobertura

floristica.
A solucao desta controversia comporta analise

de direito intertemporal.

Com efeito, 0 art. 12, inciso II, da Lei n
6.829/93, em sua redacao originaria, dispunha

que 0 valor da terra nua observara, dentre outros

aspectos, a capacidade potencial da terra. Assim, a

cobertura floristica, embora nao devesse ser inde

nizada em separado da terra nua, deveria compor

o pre<;o desta.
Era essa a orientacao jurisprudencial que ema

nava do Tribunal Regional Federal da i- Regiao,

consoante julgado adiante ementado:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIA<;:AO

PARA FINS DE REFORMA AGRARIA.

AGRAVO RETIDO. JUSTA INDENIZA<;:AO.

PARAMETROS COBERTURA FLOR[STICA

INCLU[DA NO VALOR DA TERRA NUA.

DEVIDA A INDENIZA<;:Ao DA REDE

ELETRICA. LEVANTAMENTO DOS 20%

RESTANTES DA OFERTA DEPOSITADA.

ANTECIPAc;:AO DOS EFEITOS DA TUTE

LA. POSSIBILIDADE. JUROS COMPENSA

TORIOS DEVIDOS. TERMO INICIAL DE

CONTAGEM DOS JUROS MORATORIOS.

HONORARIOS ADVOCAT[CIOS. EMBAR

GOS DECLARATORIOS DA EXPROPRIA

DA NAo APRECIADOS. DEVOLU<;:AO

AO TRIBUNAL AD QUEM DE TODAS AS

MATERIAS NAo DECIDIDAS NO PROCES

SO. ARTS. 515, § 1°, E 516 DO ere, ART.

12 DA LEI 8.629/93. MEDIDA PROVISO

RIA 1.577/97 E REEDI<;:OES POSTERIO

RES. CONSTITUCIONALIDADE. LAUDO

PERICIAL E CONVENCIMENTO DO rut.
ZOo MANTIDO 0 VALOR DA INDENIZA

<;:AO FIXADO NA SENTEN<;:A. REDUc;:Ao

DA AREA DO EXPROPRIANDO AQUELA

CONSTANTE DO DECRETO PRESIDEN

CIAL DECLARATORIO DE INTERESSE SO

CIAL. 1. Indeferido pedido de expedicao de

oficio aCOELBA, a fim de que esta informasse

sobre a titularidade da rede eletrica do imovel

expropriando, dado que nao restou compro

vada, nos autos, a impossibilidade de a parte

obter diretamente a documentacao que the e

util. Agravo retido do INCRA eonhecido e nao

provido. 2. 0 valor eneontrado pelo perito para

a terranua, mesmo acrescido de percentuais

relativos acobertura floristica, agua, energia

eletrica e outros fatores de valorizacao, nao ul

trapassou os valores de mercado paraos imo

veis da regiao, Benfeitorias avaliadas dentro

dos limites da razoabilidade. 3. Devida a inde

nizacao da energia eletrica, uma vez que nao

houve doacao da rede eletrica aCOELBA. 4.

Possivel a antecipacao das efeitosdatutelapara

levantamento das 20% restantesda indeniza

<;ao depositada, tendo em vista 0 longo periodo

de tramitacao do processa e a fato de a valor

da afertaser incontroversa. Ademais, trata-se

de fato consumado, cuja reversibilidade nao

se recomenda. 5. Osjuroscornpensatorios sao

devidos pela perda da posse do imovel, inde

pendentemente de ele serpradutiva au nao, no

percentualde 12% ao ano, a partir da imissao

do expropriantena posse do bern, incidentes

sobre a diferenca apurada entre 80% do pre<;o

ofertado em juizo e 0 valor da indenizacao fi

xado na sentenca, em face do decidido pelo e.

Supremo Tribunal Federal, na ADI/MC 2.332

2/DF. 6. Os juros moratorios, a teor do que

dispoe a art. 15-B,acrescentada aa Decreto-lei

3.365/4i pela Medida Provisoria 2.i83-56/01,

serao devidas arazao de 6% aa ana, a partir

de lode janeiro do exercicio seguinte aquele

em quea pagamentodeveriatersido feito, nos

terrnos do art. 100 da Constituicao Federal. 7.

Honorarios advacaticios fixados entre 0,5%

e 5% do valor da diferenca entre 0 valor ofe

recido e 0 valor da condenacao (art. 27, § i 0,

do Decreto-lei 3.365/4i, alterado pela Medida

Provisoria 2.i83-56/01). 8. A eobertura vege

tal do imovel compoe 0 preco de mercado do

bern, nao devendo ser destacada. Desnecessa

ria a realizacao de inventario florestal se, na

hipotese, nao ha comprovacao de exploracao

flarestal autorizada. Em senda irrelevante a

producao da prova para 0 desfeeho da lide,

inexiste cerceamento de defesa. 9. 0 art. i2 da

Lei 8.629/93 nao eneerra qualquer inconstitu

cianalidadeaa estatuira pesquisa de mercada

como criterianorteadordajusta indenizacao.



10. Considerando os esclarecimentos prestados

pelo perito, correta a avaliacao do seringal e da

cultura de cacau. 11. Embargos declaratorios

interpostos pela expropriada e nao apreciados

antes da sentenca poderao ser apreciados pelo

Tribunal ad quem, nos termos dos arts. 515,

§ I', e 516 do CPC, sem que seja decretada a

nulidade da sentenca, 12. Quando da analise

do conjunto probatorio colacionado aos autos,

prevalece, para a formacao do convencimento

do julgador, 0 principio da livre conviccao do

juiz. Assim, 0 laudo do perito oficial somente

podera se desacreditado mediante prova ide

nea e inequivoca da existencia de erro ou de

exacerbacao na fixacao da indenizacao, 13. A

areaexproprianda eaquela constante do deere

to presidencial declaratorio de interesse social.

Mantido 0 valor da indenizaciio estabelecido na

sentenca para a terra nua, ai inciuida a cober

tura j1oristica, e as benfeitorias. 14. Apela,ao do

expropriante parcialmente pro vida. 15. Apela

,ao da expropriada improvida.

(AC 199833000225106, juiza federal Rosi

mayre Goncalves de Carvalho Fonseca (conv.),

TRFI - Quarta Turma, 03/08/2006.)

A situacao juridica se modificou com a super

veniencia da Medida Provisoria n' 1.57711997, su

cessivamente reeditada ate a de n" 2.183-56/2001,

que, ao alterar 0 art. 12 da Lei n' 8.629/93, supri

miu do calculoda terra nua a capacidade potencial

do imovel.

Logo, a partir de entiio a potencialidade ma

deireira da cobertura floristica do imovel somente

devera ser indenizada, juntamente com 0 pre<;o

pago pela terra nua, nos casos em que a acao desa

propriatoria foi ajuizada antes da vigencia da MP

n- 1.577/97,0 que se deu em 12/06/1997. Nesse

sentido, a contrario senso, a posicao do STj no

julgamento REsp 963.660/MA, ReI. Min. Elia

na Calmon, Segunda Turma, j. 17.08.2010, Dje

25.08.2010.

Por esse motivo, para os demais casos, a ju

risprudencia do Superior Tribunal de [ustica se

consolidou no sentido de que a cobertura floristica

somente sera indenizada em caso de comprovada

exploracao economica do potencial madeireiro

do imovel e desde que a atividade se desenvolva

de maneira licita, ou seja, com plano de manejo

sustentavel previamente autorizado pelo IBAMA,

uma vez que a sua exploracao sem a corresponden

te autorizacao constitui infracao e crime ambiental

assim definidos na Lei n- 9.605/98.

A proposito, deve-se enfatizar que as areas de

preservacao permanente, assim entendidas aquelas

relacionadas nos arts. 2' e 3' do Codigo Florestal,

nao sao passiveis de indenizacao, uma vez que le

galmente vedada a exploracao economica.

Igualmente, nao sao indenizaveis as especies
vegetais raras, endemicas, em perigo ou ameacadas

de extincao, bern como as especies necessarias a
subsistencia das populacoes extrativistas, assim

deelaradas por ato do Poder Publico (art. 14, "b",

da Lei n' 4.771/65), bem como a vegetacao da Mata

Atlantica primaria ou secundaria que se encontre

em estaglo adiantado de regeneracao, conforme

prescreve a Lei 11.428/2006.

Confira-se abaixo 0 seguinte precedente do Su-

perior Tribunal de justica, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIA

ryAo. REFORMA AGRARIA. COBERTU

RA FLORiSTICA. INEXISTENCIA DE EX

PLORAryAO ECONOMICA. CALCULO

EM SEPARADO. INVIABILIDADE. JUROS

COMPENSATORlOS. BASEDE CALCULO.

DIFERENryA ENTRE 80% DO DEPOSITO E

o VALOR FlXADO NO ACORDAo. ART.

437 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.

INEXISTENCIA. JUSTA INDENIZAryAO.

DEPOSITO INICIAL CONFIRMADO

PELO jUDICIARIO. ART. 19 DA LC 76/93.

SUCUMBENCIA DO EXPROPRIADO. 1. A

indenizacao da cobertura floristica depende

da efetiva comprovacao de que 0 proprieta

rio esteja explorando econornica e licitamen

te os recursos vegetais, nos termos e limites

de autorizacao expedida de maneira regular.

Precedente: REsp 608.324/RN, ReI.Min. Fran

cisco Pecanha Martins, ReI. p/ acordao Min.

Ioao Otavio de Noronha, Segunda Turma, Dj

3.8.2007.2. Na analise do potencial economico

madeireiro, deve-se levar em consideracao as

restricoes legais e administrativas autilizacao

da propriedade, excluindo-se da base de calcu

10as Areas de Preservacao Permanente (arts. 2°

e 3' do Codigo Florestal), as de Reserva Legal

sem Plano de Manejo aprovado pelo orgao

ambiental competente, bern como as que, por

suas caracteristicas naturais ou por obedien

cia a estatuto juridico proprio, nao podem ser

exploradas por conta da vedacao de supressao
para fins comerciais, de que sao exemplos as

arvores imune a corte (art. 14, alinea b, do CO

digo Florestal) e a vegetacao da Mata Atlantica,

primaria ou secundaria em estagio avancado de

regeneracao, na moldura da Lei 11.428/2006,

dentre outros casos. 3. Na falta de autorizacao

ou licenca ambiental e de Plano de Manejo, a

exploracao de florestas, quando juridicamente

possivel, nao eurn direito ou interesse inde

nizavel: ao contrario, se ocorrer, caracteriza

ilicito ambiental (Lei 9.605/98), sujeito a san

cces administrativas e penais, sem prejuizo

do dever de reparar 0 dana causado, de forma

objetiva, nos termos da Lei 6.938/81. 4. Ainda

que 0 valor da indenizacao, fixado na senten

ca, corresponda ao montante anteriormente

depositado pelo expropriante, incidem juros

compensatorios sobre a parcela cujo levanta

mento nao foi autorizado judicialmente (20%

do deposito, em regra,conforme art.6°, § 1°,da

Lei Complementar 7611993), nos termos da ju

risprudencia do egrcgioSTF (ADI-MC 2.332/

DF). Precedente: REsp 7l1.593/MA. 5. Tendo

a imissao na posse ocorrido apos 0 advento

da MP 1.577/97, os juros cornpensatorios sao

de 6% (seis por cento) ao ano, ate a publica

yao da liminar concedida na ADIN 2.332/DF

(13.09.2001). A partir dessa data, passam a ser

caleulados em 12% (doze por cento) ao ano,

nos termos da Sumula 618/STF. Precedente:

REsp 437.577/SP, ReI. Ministro Castro Meira,

Primeira Secao, j. 08.02.2006, Dj 06.03.2006. 6.

Nao se conhece da suposta violacao de dispo

sitivos legais nao ventilados no acordao recor

rido sequer implicitamente (Sumula 211/STJ).

7. Atende ao postulado da justa indenizacao 0

acordao, adequadamente fundamentado, que

fixa seu montante atendendo aos criterios le

gais (art. 12 da Lei 8.629/93). 8. Tendo 0 parti

cular contestado 0 deposito inicial, que acabou

endossado pelo Iudiciario, configura-se a su

cumbencia do expropriado, nos estritos termos

do art. 19,caput, da LC 76/93. 9. Recurso Espe-

cial do particularparcialmente provido. Recur

so Especial do INCRA de que parcialmente se

conhece e a que, nessa parte, se da provimento.

(RESP 200602496749, Herman Benjamin, STj

- Segunda Turma, 27/05/2008.)

4 Conclus6es

Por tudo que se expos, pode-se coneluir que os

adquirentes de propriedades rurais, nas quais nao

esteja preservada a area de reserva florestal legal

de que trata 0 art. 16 da Lei n" 4.771/95, possuem

responsabilidade e estao passivamente legitima

dos a responderem as pretensoes deduzidas em

acoes civis publicas para fins de reflorestamento

dessas areas rurais, ainda que nao tenham sido os

responsaveis pelo desmatamento.

Percebe-se ainda que a partir da vigencia da

Medida Provisoria n' 1.577/97, sucessivamente

reeditada ate a de n' 2.183-56/2001, nao e mais

passive! de indenizacao 0 potencial madeireiro ve

rificado na cobertura floristica dos imoveis rurais

desapropriados para fins de reforma agraria, salvo

se referido potencial vier sendo economicamente

explorado de forma sustentavel apos a imprescin

divel aprovacao do plano de manejo pelo IBAMA.

Bibliografia consultada

CAMPOS jONIOR, Raimundo Alves de. 0 pro

blema da indenizacao das areas de preservacao

florestaI: analise doutrinaria e jurisprudencial.

RevistaESMAF n. 6. abr. 2004. p. 139-188.

FREIRIA, Rafael Costa. Apontamentos sabre a re
serva florestal legal: a necessidade de uma nova

politica florestal no Brasil. Disponive! em http://

www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_

link=revista_artigo s_Ieitura&artigo_id=7341.

Acesso em 21/02/2011.

BENJAMIN, Antonio Herman V Desapropria

cao, reserva florestailegal e areas de preservacao

permanente. RevistaCEI- v. 1. n. 3 set./dez. 1997.

p. 33-41.



EscoJa de Magistratura Federal da P Regiao

BELLO FILHO, Ney de Barros. As restricces ao

direito fundamental ao ambiente sadio e ecologi

camente equilibrado. Revista do Tribunal Regio

nal Federal da 1" Regiiio - v. 19 n. 9 set. 2007. p.

31-36.

lntroducao

Nos ultimos anos, 0 Brasil vern atravessando

uma fase de crescimento, fazendo com que seja

premente a necessidade de realizacao de obras de

infraestrutura, notadamente na seara de energia

eletrica e transportes. A previsao da realizacao no

Brasil da Copa do Mundo de futebol, em 2014, e

das Olimpiadas, em 2016, certamente exigira mais

obras a cargo do poder publico e do setor privado.

As obras, que trazem progresso ao pais, por outro

lado chegam acompanhadas de inevitaveis danos

ao meio ambiente.

Diante da maior consciencia da sociedade em

relacao it importancia da preservacao do meio

ambiente para as futuras geracoes, e crescente,

tambern, 0 numero de demandas judiciais sobre

a materia. Com a necessidade de mais obras, como

acima explanado, 0 incremento em acoes judiciais

e certo. 0 judiciario brasileiro ja sentiu os efei

tos do acrescimo de feitos ambientais e procura

as solucoes. Uma das acoes adotadas, no ambito

da Justica Federal, foi a especializacao de varas

ambientais em algumas unidades da federacao.

Recentemente, 0 Tribunal Regional Federal da l'

Regiao especializou varas ambientais nas Secoes

Judiciarias do Para, do Amazonas, do Maranhao

e de Rondonia, 0 que contribuira para que haja

urn maior conhecimento de causa por parte do

julgador da lide e, em consequencia, celeridade e

seguranc;a juridica para a sociedade. Trata-se de

importante medida, mas que, por si 56, nao sera
suficiente para a solucao do problema. Entendo

que, pelas pr6prias peculiaridades das causas am

bientais, enecessaria, ainda, uma maior conscien
tizacao de todos os envolvidos no processo, tanto 0

juiz como as partes, no sentido de se procurar uma

conciliacao que ponha fim it controversia,

Concillacao em acoes ambientais

Juiz federai Rodrigo de Godoy Mendes

A importancla de novos rnetodos para a
solucao de conflitos

Recenternente, ha uma maior conscientizacao,

por parte da sociedade, de que os conflitos nao

devem ser dirimidos somente da maneira tradicio

nal, impondo-se 0 incentivo de outros metodos,

como a conciliacao e a mediacao, como forma de

alcancar, ate mesmo, a prevencao de litigios.

Esta consciencia culminou com a recente edi

cao, pelo Conselho Nacional de [ustica, da Resolu

c;aoCNJ n- 125, de 29 de novembro de 2010 1
, que

dispoe sobre uma politica judiciaria nacional de

tratamento adequado dos conflitos de interesse no

ambito do Poder Iudiciario. Entre as justificativas

expostas pelo CNJ para a regulamentacao, consta

que cabe ao Iudiciario estabelecer politica publica

de tratamento adequado dos problemas juridicos e

dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e

crescente escala na sociedade, de forma a organi

zar, em ambito nacional, nao somente os services

prestados nos processos judiciais, com tambem os

que possam se-lo mediante outros mecanismos de

solucao de conflitos, em especial dos consensuais,

com a mediacao e a conciliacao, Diz 0 CNJ que

ha, tambern, a necessidade de se consolidar uma

politica publica permanente de incentivo e aperfei

coamento dos mecanismos consensuais de solucao

de Iitigios, e de organizar e uniformizar os services

de conciliacao, mediacao e outros metodos con

sensuais de solucao de conflitos, para lhes evitar

disparidades de orientacao e praticas.

A nova mentalidade comeca a produzir frutos,

com noticias alvissareiras na imprensa, como a de

que a Faculdade de Direito da Universidade de Sao

Paulo - USP' pretende incluir ainda neste ano de

I http://www.cnj .jus.brtimages/stories/docs_cnj/I~Resoluo _0_125

GP.pdf

2 http://ultimainstancia.uol.com.brIconteudo/noticia/FACULDA

DE+DE+DIREITO+DA+USP+VAI+INCLUIR+NA+GRADE+

AULAS+DE+CONCILIACAO_72959.shtml



2011, na sua grade de disciplinas, a materia "con
ciliacao", A disciplina, segundo noticiado, deve ser

oferecida como optativa no segundo semestre de

2011 e se tornar materia obrlgatoria para os alunos
em um prazo de dois anos.

Verifica-se, portanto, que entre os formulado

res de politicas judiciarias ha uma forte tendencia

ao estimulo de praticas alternativas de solucao das
contendas, com enfase na conciliacao.

Peculiaridades de causas ambientais

As controversias em rnaterias de meio ambien

te nao sao de facil solucao. Sao bastante conheci

das as divergencias que surgem em cada obra de

infraestrutura que se inicia, nao so em setores da

sociedade civil, como, tambem, no seio do proprio

governo federal, normalmente entre os responsa

veis por orgaos "ambientais" e pelos denominados

"desenvolvimentistas". Para agravar 0 problema,

quando 0 governo chega a uma conclusao, nao

raro ha impugnacoes por parte do Ministerio PU

blico ou um outro orgao ou entidade na sua esfera

de atuacao, Nao e dificil que, ao final, a contenda
desague no Poder [udiciario.

o fato e que e quase impossivel realizar uma

obra sem que haja algum dano ao meio ambiente,
cuja preservacao, assim como 0 empreendimento,

e do interesse da coletividade. Como 0 pais precisa

crescer, e para tal e imprescindivel a realizacao de

obras de infraestrutura, as quais exigem a irnposi

cao de danos a natureza, impossivel nao se chegar
a urn impasse.

Nas causas ambientais, a solucao do proble

ma e sempre complexa, eis que exige, para a exata

compreensao da situacao, conhecimentos tecnicos

especializados. 0 juiz, por mais que tenha farni

liaridade com a materia, certamente prectsara do

auxilio de peritos, como, por exemplo, biologos,

engenheiros ambientais, engenheiros agronornos,
entre outros, que elaborarao seus pareceres.

Imagine-se a situacao hipotetica na qual um
municipio pretende construir um aterro sanitario,

que e imprescindivel para 0 tratamento do lixo

despejado por sua popula~ao.Trata-se de obra de

indiscutivel necessidade para a sociedade loca!' No
entanto, suponhamos que a Defensoria Publica, re-

presentando a populacao que reside nas vizinhan

~as do local escolhido para 0 aterro, ingressa com

uma acao judicial, requerendo liminar para a sus

pensao do inicio das obras, a1egando que 0 terreno

previsto para a construcao do aterro se encontra

dentro de uma area de protecao permanente, que
abrange uma serie de especies vegetais e animais

que nao possuem similares em outras localidades.

o juiz, para dirimir a controversia, teria que no

mear um perito que tivesse condicoes de examinar

as coordenadas geograflcas e asseverar se a area

coincide com a APP. Tambem deveria se utilizar

de urn perito biologo que iria dizer se efetivamente

existem as alegadas especies da fauna e da flora no

local, alem de se manifestar sobre a sua possive!

extincao. Verifica-se, assim, que, alem de haver a

necessidade de remuneracao de profissionais tee
nicos, 0 que encarece 0 processo, a solucao nao

tern uma finalizacao rapida, pois e imprescindive!

que os especialistas tenham a oportunidade de se

dirigir ao local, fazer os estudos e, posteriormente,

elaborar 0 seu parecer. Caso haj a a concessao de

uma medida liminar, a obra - que ja foi licitada

e que esta consumindo recursos publicos - pode

ficar paralisada por urn periodo consideravel e

indeterminado. A sociedade paga a conta, tanto

pelos recursos que expende, como pela falta de urn
service ou de uma obra necessaries.

Observo, ainda, que, mesmo em uma vara que

seja especializada em materia ambiental, que esteja

em dia e com urn juiz que seja urn eximio conhe

cedor da materia, nao ha garantias de que havera

uma solucao celere e que reflita os interesses da
sociedade. Suponhamos que, na hipotese, haja uma

sentenca proferida em tres meses, com encerra

mento da contenda na primeira instancia. Ocorre

que a parte que for vencida certamente recorrera

da decisao e 0 processo podera ficar, por anos,

adormecido em urn tribunal de apelacao, alern

de eventuais novos recursos as cortes superiores.
Desta forma, por mais que 0 juiz de primeira ins
tancia seja conhecedor da materia e julgue com

rapidez, inexiste garantia de que 0 processo tera

urn transite em julgado com a celeridade que a
sociedade merece.

o ideal e que haja uma solu~ao mais rapida
e, se possive!, menos custosa para a sociedade. A

demora traz prejuizos para todos os envolvidos

na contenda. E e ai que aparecem as vantagens de

uma solucao conciliatoria,

A reallzacao de audiencla de conclllacao
em materia ambiental

De inicio, e imprescindivel ressaltar que a con

ciliacao nao deve ser imposta ao juiz. Trata-se de

uma sugestao, que 0 magistrado deve considerar

por ocasiao de cada processo, ponderando as con

dicoes peculiares ao caso. 0 artigo 125, IV, do CPC,

diz que compete ao juiz tentar, a qualquer tempo,

conciliar as partes. Respeitando entendimentos em

contrario, considero que 0 codigo, neste disposi

tivo, da uma diretriz para 0 oficio jurisdicional,

sem impor, por outro lado, uma obrigatoriedade

de realizar a audiencia em determinado momenta

processual, notadamente porque usa a expressao

"a qualquertempo". Em uma solucao conciliato

ria, se 0 juiz nao tiver a conviccao que urn acordo

possa ser alcancado, dificilmente propiciara con

dicoes para que as partes possam fazer concess6es

mutuas.
Recentemente, houve uma polemica em relacao

ao 30 Programa Nacional de Direitos Humanos

(PNDH-3)3, elaborado pela Secretaria de Direitos

Humanos da Presidencia da Republica, no qual se

pretendeu, entre outras acoes, "properprojetode
leipara institucionalizar a utilizacao da mediacao
como ato inicialdas demandas de eonflitos agra
rios e urbanos, priorizando a realizacao de audien

cia coletiva com asenvolvidos, com a presenra do
Ministerio Publico, do poderpublico local, orgaos
publicos especializados e Policia Militar, como

medida preliminar a avaliacao da concessao de

medidas liminares, sem prejuizo de outros meios
institueionais para solucao de conflitos". Esta pre

tensao constava da redacao original do Decreto

n° 7.037/2009 e foi expressamente alterada pe!o

Decreto n° 7.177/2010, que deixou de sugerir a

imposicao de audiencia como condicao para a

concessao de liminares. As criticas a tal aspiracao

forarn, em meu entendimento, procedentes, uma

vez que, a!em de retirar do juiz um importante

3http://www.planalto.gov.br/ccivi1_03LA to200?-2010/20091 De
creto/D7037.htm

instrumento para fazer cessar eventual Iesao a bern

juridico - e com isso quem perde e a sociedade -,

obrigava-o a fazer uma audiencia, a qual, devido

as peculiaridades do caso concreto, 0 magistrado

poderia avaliar, de forma previa, que seria inocua.
A conciliacao - que entendo util e que deve ser

sempre buscada pelo magistrado, nos termos do

mencionado art. 125, IV, do CPC - nao pode ser

imposta e, muito menos, ser condicionante para a

utilizacao de qualquer outro instrumento inerente

ao exercicio da [urisdicao.
Nesse sentido, 0 juiz tern que estar convicto da

solucao conciliatoria, para que esta de resultado.

Nao se trata, de modo algum, de imposicao de urn

acordo. 0 conciliador tern que adotar uma postura

de propiciar as partes a retirada de obstaculos para

que 0 encontro de vontades seja alcancado, Caso

haja 0 procedimento como uma obrigacao, contida

nas leis processuais, e 0 magistrado nao estiver

convencido de que e a melhor solucao, provavel

mente a conciliacao estara fadada ao fracasso.

A audiencia de conciliacao pode ser urn instru

mento muito importante para a solucao da con

tenda. Nas causas ambientais, 0 juiz de primeira

instancia pode convocar os envolvidos, que expo

rao suas raz6es e justificativas. Nas conversacoes,

medidas compensatorias poderao ser estabelecidas

para recompor danos ao meio ambiente e modi

ficacoes no projeto podem ser feitas a diminuir
os prejuizos ambientais. Por exemplo, 0 IBAMA,

na audiencia de conciliacao, pode explicar por

que entende que ha falhas no Estudo de Impacto

Ambiental, ao passo que a construtora do ernpre

endimento po de alegar que tais impropriedades ja
estariam solucionadas. Em certas ocasices, 0 obs

taculo e de pequena monta e pode ser retirado na

audiencia de conciliacao, poupando longo tempo

e recursos publicos e privados. Enfim, estando as

partes, na presen~a do juiz, dispostas a urn dialogo,

os obices poderao ser retirados e a lide dirimida.

Nao e novidade a conciliacao em materia am
bienta!. Como exernplo, transcrevo a ementa de

interessante e pioneiro julgado, emanado do Tri

bunal Regional Federal da 3' Regiao, no qual hou

ve a homologa~ao de urn acordo referente a uma

obra de grande impacto para a sociedade:

CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIEN

TAL. A(,Ao CIVIL PUBLICA. RODOANEL



MARIOCOVAS (TRECHOS NORTE, SUL E
LESTE). IMPACTO NO MEIO AMBIENTE.
AMBITO NACIONAL E REGIONAL. LI
CENCIAMENTO AMBIENTAL COMPLE
XO. PROCEDIMENTO ONICO. EFETIVA
INTEGRA<;:AO E PARTICIPA<;:Ao DAS ES
FERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICI

PAL. VIABILIDADE. MENOR DISPENDIO
DE TEMPO E MENORES CUSTOS. PRO

POSTA DE CONCILIA(:11.O. AQUIESCENCIA

DAS PARTES. PRESERVA(:11.O DO SISTEMA

CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS,
DA ESTRUTURA FEDERATIVA E DA PRO

TE(:11.O AMBIENTAL NO INTERESSE DA

COLETIVIDADE. HOMOLOGA(:11.O. EXTIN

(:11.0 DO PROCESSO COM /ULGAMENTO
DOMERITO.

I. A consecupio do acordo ora submetido a
homologacao significa um grande avan,o em
termos institucionais e[ederativos, por agili

zar e viabilizarjuridica e operacionalmente a

licenciamento ambiental do Rodoanel Mario
Covas, obra viaria de grande vulto, de inega
vel importancia do ponto de vista estrategico
e econornico-social, com a efetivaintegracao

e participacaodas esferasfederativas.
2. 0 consenso a que chegaram as atores en

volvidos (entes publicos, orgaos de controle
de diferentes niveis federativos, Ministerio

Publico e empreendedor) representa uma de
monstracao inequivoca de que, com a empenho,

a determinaiiio e a colaboracao de todos, epas
sivel abreviar-se e agilizar-se, sobremaneira, 0

final do processo, no interesse e em beneficia

dDS pr6priosjurisdicionados, atravesdesolucoes
arquitetadas de comum acordo, que alcancem

o resultado pratico equivalente aquele objeti

vado pela pretensiio inicialmente deduzida em

juizo.

3. Trata-se de pioneira e hist6rica experiencia

de licenciamentoambiental que. embora pro

cessado num unico e mesmo nivel, sintetizara

a participacao efetiva e integrada das esferas

federal, estadual e tambem municipal, no que
couber, resultando em Iicencas ambientais

como atos complexos de natureza juridica

constitucional, lastreadas no art. 225 combi-

nado com 0 art. 23, VI, VII e paragrafo unico

da Constituicao Federal.
4.Estaformadelicenciamento ambientalcom
plexo alcanca resultado pratico equivalenteao
do duploou multiple licenciamento ambiental,
com vantagens de menor dispendio de tempo

e menores custos.

5. Uma vez que as partes e demais interessados

lograram exito na implementacao da concilia

~ao, com a preservacao do sistema constitucio

nal de competencies, da estrutura federativa

e da proteciio ambiental no interesse da cole

tividade, necessaria se faz a homologacao da

composicao celebrada para que produza seus

regulares efeitos, nos termos do que dispoe a

art. 269, III, do CPC.

6. Extincao do processo, com julgamento de
merito, Remessa oficial e apelacoes prejudi

cadas.

(AC 200361000257244, jUIZA CONSUE
LO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA,

22/03/2005.)

A proposito, uma outra vantagem da concilia
cao, no inicio da lide, ea proximidade do magis
trado ao local dos fatos. Parece-me evidente que,
em tese, a vivencia na regiao propicia ao juiz uma

maior condicao de compreensao dos interesses
envolvidos. Por exernplo, urn juiz que exerce sua
jurisdicao na regiao amazonica - desde que te
nha urn consideravel tempo naquele local- tern,
em tese, maiores condicces de avaliar a causa em

cornparacao com urn magistrado que viva em uma
capital distante - e que recebera 0 processo talvez
com urn consideravel periodo decorrido desde 0
inicio das obras ou eventual suspensao.

Uma outra vantagem, em caso da realizacao
da audiencia, e que 0 juiz, verificando a impos
sibilidade de acordo, pode decidir 0 pedido de
liminar de forma mais completa, com a posse de
maiores informacoes, Ocorre que, sem a oitiva da
parte adversa e a discussao dos fatos, 0 juiz, como
enormal acontecer, tern, como elementos para a
tomada de decisao, sua experiencia pessoal e pro
fissional previa e 0 relato apresentado, de forma
unilateral, apenas pela parte autora. A audiencia
de conciliacao permite que 0 magistrado escute os

argumentos apresentados por ambos os contendo
res, 0 que amplia 0 seu conhecimento sobre a lide
e propicia uma decisao mais refletida.

A proposito, verificando 0 juiz que 0 acordo
nao epossivel e que haven! necessidade de rea
lizacao de pericia tecnica, 0 encontro das partes,
na ocasiao da audiencia de conciliacao, servira
para que possam ser fixados os pontos essenciais
a ser solucionados pelo perito, evitando quesitos
desnecessarios e que, via de regra, atrasariam a
solucao da lide, com idas e vindas dos autos para
as partes.

Ademais, nao e incomum que as partes inclu
am, em suas peticoes, questionamentos em rela
<;ao aos quais elas mesmas nao estejam convic
tas quanto a sua pertinencia. Em uma audiencia,
verificando a impossibilidade de acordo, podem,
nao obstante, ser fixados os exatos pontos a ser
dirimldos, permitindo que a instrucao do processo
seja desenvolvida de modo menos confuso.

Epossivel, ainda, que, dependendo da causa a
ser solucionada, haja conciliacao parcial, eliminan
do alguns topicos a ser decididos pelo juiz, 0 que

contribui para a celeridade processua!.

Conclusao

A necessidade de realizacao de obras, em de
correncia do crescimento economico do pais, im
plica, como consequencia, danos ao meio ambien
teo Com a crescente conscientizacao da sociedade
sobre a necessidade de preservacao da natureza,
tarnbem e inevitavel que haja conflitos de interesse
que acabam por desaguar no Poder Iudiciario,

A tradicional forma de solucao de conflitos nao
oferece a resposta necessaria em causas ambientais.
A especializacao de varas em materia ambiental e
medida eloglavel, mas que, de forma isolada, nao
e suficiente para a solucao do problema. Recente
mente, ha grande tendencia no sentido de estimulo
it conciliacao como forma de resolucao de confli
tos. A conciliacao mostra-se de grande utilidade
em materia ambienta!. Ocorre que, nesta seara,
o potencial de ocorrencia de lide ealto, com as
desavencas se iniciando dentro da propria esfera
governamental e, posteriormente, entre 0 governo

e particulares. Sao demandas que exigem solucao
tecnica, normalmente demorada e de alto custo.

A conciliacao, homologada por urn juiz de
primeira instancia, pode representar uma grande
economia para a sociedade, tanto em termos de
custos como pela propria celeridade da decisao,
Ressalte-se que a realizacao de audiencia de con
ciliacao deve ser urn instrumento it disposicao do
[uiz, nao podendo ser a ele imposta, devendo 0
julgador estar convicto a respeito de sua utili dade
para a solucao da contenda.

Eimportante asseverar que a conciliacao feita
por urn juiz que exerce sua jurisdicao na locali
dade de ocorrencia dos fatos, em tese, tern maior
probabilidade de sucesso. Mesmo em caso de im
possibilidade de acordo, a realizacao de audiencia
pode propiciar uma decisao judicial com maiores
elementos, alem da flxacao dos exatos pontos a
dirimir, 0 que contribuira, tambem, para urn [ul
gamento mais celere.
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Vivernos, enfim, como toda geracao da hu

manidade, aspiracoes e necessidades diversas de

geracoes passadas. Nao obstante, 0 homem deve

aprender com os acertos e desacertos de sua histo

ria, pelo que, em uma constante evolucao, deve, ge

racao apos geracao, extraindo subsidios de teorias

passadas, formular suas proprias respostas teoricas
as necessidades sociais que vieram a se mostrar

vividas no momenta historico concreto.

o Supremo Tribunal Federal, em julgado da

Segunda Turma de 27.10.2009, adotou expres

samente 0 entendimento de que do principio da

legalidade decorrem duas imposicoes diversas,

a incidirem alternativamente em dada situacao

em concreto: a "reserva de lei" ou a "reserva da
norma" (STF, 2'. Turma. ReI. Eros Grau, HC n.
51.509, Dj-e 027 de 12.2.2010).

Veja-se 0 assentado na ementa de tal unanime
decisum:

No enunciado do preceito - ninguern sera

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma

coisa senao em virtude de lei - ha visivel dis

tincao entre as seguintes situacoes: [i] vincu

lacao as definicoes da lei e [Ii] vinculacao as

definicoes decorrentes - isto e, fixadas em vir

tude dela - de lei. No primeiro caso estamos

diante da reservada lei;no segundo, em face da

reserva da norma [norma que pode ser tanto

legalquanta regulamentar ou regimental]. Na

segunda situacao, ainda quando as definicoes

em pauta se operem em atos normativos nao

da especie legislativa - mas decorrentes de

previsao implicita ou explicita em lei - 0 prin

cipio estara sendo acatado.

Dessa forma e forcoso se concluir que, para ser
constitucional, e legal, nao precisa 0 ate normativo

infralegal repetir apenas infracoes ja previstas em
lei, ate porque, se assim fosse, nenhuma utilidade

tal ate ostentaria.

No contexto da complexa sociedade dinamica

atual, chamada frequentemente de "sociedade de

riseos'') epreciso que, conforrne a casa, a Exe
cutivo ou as autarquias regulamentadoras sejam

municiados com 0 efetivo poder regulamentar em

relacao a infracoes e penalidades referentes a servi

yOS concedidos ou permitidos a particulares, ja que

de atual, que nao se limitam a uma configuracao
estatal tao simploria e estatica.

Ha, nos "vaos" interrnediarios das Micas tra

dicionais que recaiam sobre as funcces de legislar

(fazer a lei), administrar (executar a lei) e julgar

(aplicar a norma concreta a casos concretos), uma

"zona cinzenta" em que Executivo, Legislativo e

[udiciario podem vir a se chocar, 0 que, no con

texto atual, e aceitavel e ate mesmo necessario para

que se reconheca a verdadeira forca dos principios

constitucionais que se irradiam par todo 0 sistema
juridico.

Tanto assim 0 e que hoje nao se fala mais no
Iudiciario como uma simples "boca da lei" ina

nimada (como dizia MONTESQUIEU), mas sim

como fonte criadora da norma em casos concretos

e vinculado anormatividade tambern de princi

pios.

Ante a complexidade das atividades hoje exer

cidas por particulares na sociedade, 0 Executivo

se viu na necessidade de lancar mao de entidades

autarquicas com maiar autonomia para dar cabo a
regulacao e fiscalizacao tecnica em cada setor espe

cifico: sao as chamadas agencias reguladoras.

Os limites das atuacoes das agendas regula

doras ainda sao objeto de muita controversia no

mundo juridico, mas certo e que ha verdadeira

imposicao, pela realidade social atual, de uma

maiar flexibilizacao na conducao da atividade

reguladora do Estado em muitos setores tecnicos

fundamentais para 0 seu natural funcionamento,

o que acaba por gerar ruptura com 0 legalismo

classico do vetusto Estado Liberal.

Veja-se que ate no direito penal - ramo que

mais enfaticamente atinge direitos fundamentais

do ser humano - se admite a chamada norma pe
nal em branco em sentido estrito, ou seja, aqueles

tipos penais que podem ser completados por meros
atos administrativos. E0 que se da, por exemplo,

em urn dos crimes com uma das maiores penas de

nosso ordenamento juridico: 0 trafico de drogas.
Alguem so e tido por traficante de, por exemplo,

cocaina, porque essa substancia consta de uma lista

publicada pela ANVISA, que nao passa de uma

autarquia, asemelhanca da ANP. 0 que nao po

deria ocorrer e a previsao da infracao, e respectiva
sancao, apenas em ate administrativo.

Entretanto toda teoria elaborada em algum

ramo das ciencias humanas aplicadas, como e 0

Diretto, cleve ser rotineira e continuamente ana

lisada e arejada conforme as modificacoes de aspi

racoes e ideologias nos seios sociais, sob a pena de

nao ser mais urn instrumento de realizacao dos va

lores atuais norteadores de determinada sociedade

OU, pior, converter-se em verdadeiro obstaculo a
realizacao desses.

De fato, nao pode uma geracao ser imobilizada

pelos ideais dominantes de geracoes passadas. E
isto, alias, que legitima mudancas procedidas nos

ordenamentos juridicos, 0 que se da ate mesmo

por reformas constitucionais OU, mesmo, rupturas

constitucionais.

Elevando-se em conta essas premissas que se

deve estudar como deve ser aplicada a tao acla

mada teoria da separacao dos poderes (reetius:
funcoes de urn poder soberano).

Com efeito, nao e preciso muito esforco refle

xivo para se chegar aconclusao de que 0 contexto

historico em que nos encontramos inseridos nao

e 0 mesmo em que MONTESQUIEU detalhou

a teoria tracada por JOHN LOCKE, 0 qual, por
sua vez, se abeberou das linhas embrionarias de

ARISTOTELES.

A tradicional teoria da separacao das funcoes
legislativa, executiva e jurisdicional foi concebida,

do modo como a conhecemos, como urn instru

mento da burguesia para diminuir a possibilidade

de dominacao do chefe de Estado e governo, uma

vez que 0 parlamento, onde a emergente burgue

sia teria voz, e que elaboraria as normas a serem

seguidas pelo Executivo e aplicadas, por mera sub

suncao, pelo judiciario.

A divisao rigida assim preconizada teve papel

importante na consolidacao do Estado Liberal,

implicando na criacao de freios aatividade arbi

traria do Estado Absolutista em relacao aos par

ticulares.

No entanto, passado 0 contexto oitocentista,

urge atentarmos para as necessidades da socieda-

Juiz federal substituto Rodrigo Esperance Borba

1Pode-se citarcomo exemplosas decretosn. 3.179/99 e n. 6.514/08

(0 segundo revogou 0 anterior) e a Resolucao n. 233/2003 da
Agenda Nacional de TransportesTerrestres (ANTT).

Alcance atual do prindpio da legalidade em infracoes ambientais

De ha muito que se leciona que apenas a lei,

em sentido formal, pode criar obrigacoes aos

particulares. A exigencia de lei para a criacao de

obrigacoes esta positivada claramente no art. 5°, II,

de nossa Constituicao, sendo certo que a Adminis

tracao se pauta pela legalidade para a Iegitimacao

de sua atuacao (art. 37, caput, CR/88).
Nao raro a discussao quanta acominacao de

penalidades por infracoes administrativas decor

rentes de condutas tidas por afrontosas ao meio

ambiente e objeto de processos na Iustica Federal,

quando os supostos infratores tentam anular ou,

ao menos, reduzir 0 quantum das penalidades ad

ministrativamente impostas.

Como muitas dessas infracoes possuem como

fundamento imediato decretos do Executivo ou
atos de "agencias reguladoras", esses sao invaria

velmente atacados pelos autuados sob 0 funda

mento de desrespeito ao principio da legalidade'.

Entao e relevante fixarmos uma resposta para
tal questionamento, ou seja, se infracoes ambien

tais previstas em ate normativo infralegal sao cons
titucionais, ou nao,

Para tanto nao basta a analise simplista prove

niente de mera leitura do ate normativo atacado

apenas para se verificar se ha a repeticao integral

do que ja se contem em uma lei.

o principio da legalidade deve ser interpretado

sob 0 contexto atual da complexidade das funcoes

exercidas pela Administracao Publica. Epreciso

que se atente para a necessidade de consideracao

de especificidades tecnicas em certas atividades de

controle estatal e, ainda, a dinamicidade e diver

sidade interna dessas, 0 que demanda agilizacao

nesse eontrole e retirada de algumas pregas estatais

que hoje se mostram anacronicas.

Ecerto que isso seria ousadia inlmaginavel ha

algum tempo.



nao conseguiriam exercer eficientemente 0 poder
de policia que Ihes e imanente. Isso s6 se obtem
com 0 poder de efetivamente, seguindo autoriza

pjes e parametres legais,descrever especificamente
infracoes e penalidades. Em outras palavras: por
atos infralegais.

Em razao dos preceitos constitucionais lembra
dos ao comeco dessa breve exposicao, propomos
fixar os seguintes requisitos para tanto: a) haja
autoriza~ao legal de previsao de infracoes admi
nistrativas restritas a determinado complexo de ati

vidades (aquele inerente aatuacao da autarquia ou
de orgao diretamente subordinado ao Executivo);
b) haja a previsdo legal das san~oes passiveis de
serem aplicadas; c) haja parametres para a aplica
~ao de tais sancoes, d) a regulamentacao devera,
observando-se as autorizacoes legais existentes,
pautar-se pela razoabilidade na qualidade e quan
tificacao das penalidades.

De certo, imagine-se, por exemplo, 0 caos que
seria se houvesse a dependencia de os ilustres
membros do Congresso Nacional deliberarem e,
finalmente, aprovarem todas as especificidades
inerentes aResolucao n. 233/03 - ANTT, que
trata de como deve ser prestado 0 service rodovi
ario ao publico adequadamente.

Infelizmente e ate provavel que dali sairiam
disparates que s6 desservico prestaria ao interes
se publico, em razao da dissociacao de tal Parla
mento em relacao ao tecnicismo e aproximidade
exigidos para a elaboracao de tais normas, visto
que, conforme recentemente transmitido em rede
de televisao nacional, a maioria dos nobres par
lamentares parece lamentavelmente nem saber 0

que assina2•°povo deve e ficar contente pelo fato de que,
em vez de pessoas despreparadas alcadas a um
mandato politico, ha entidades, em tese, compos

tas de tecnicos dotados de imparcialidade, que
regulamentarao efetivamente a prestacao de um
service tao essencial ao seu dia-a-dia, como 0 e

2e Oma demonstrou 0 programa humoristico "CQC" (realmente,

o povo deve rir de SImesmo pelas escolhas infelizes que faz), on

rede Bandeirantes de Televisao, dlversos parlamentares assina

ramurna Propostade EmendaitConstttuicao (PEe) - nadame
nos que 0 rnais importante ato normative que podem subscrever

- paraineluir a cachaca na cesta basica. < http://www.youtube.
comfwatch?v=fmtbqu4VhDs> Acesso em 2 ago 2010.

o transporte rodoviario (no caso da referida Re
solucao da ANTT), ou que regularao atividades
potencialmente danosas ao meio ambiente.

Fixadas essas premissas, vejamos, como exem
plo, 0 Decreto n. 6.514/08 (subscrito pelo Presiden
te da Republica, auxiliado pelo Ministro do Meio
Ambiente). Em que pese rotineiramente qualifi
cado como inconstitucional por pessoas atingidas
pela fiscalizacao administrativa (tal decreto substi
tuiu 0 Decreto n. 3.179/99, muito questionado no
[udiciarlo por suposta ofensa alegalidade), tal ato
normativo supre os requisitos antes fixados, pelo
que nao carrega aquele indigitado vicio.

A Lei n. 9.605/98, em seu art. 70, aduz que
"considera-se infracao administrativa ambiental

toda acao ou omissao que viole as regras juridicas
de uso, gozo, promocao, protecao e rccuperacao
do meio ambiente",

Logo ap6s, em seu art. 72, a referida lei fixa as
sancoes aplicaveis a essas infracoes, e, finalmen

te, em seu art. 80 determina ao Executivo que a
regulamente em curto espa~o de tempo (observe
se que, mais que autorizacao, ha uma verdadeira
determinacao do legislador).

Note-se que 0 mencionado art. 70 da Lei n.
9.610/98 se trata de um tipo aberto, eis que de
forma generica define a infracao administrativa
ambiental, sendo possive! (e mesmo necessaria), sua
regulamentacao administrativa ante as particulari
dades existentes nos muitos casos concretos de certa
ocorrencia. Tal regulamentacao veio a se dar jus
tamente com a publicacao do Decreto n° 3.179/99

(e posteriormente do Decreto n. 6.514/08).

A regulamentacao pautou-se pela razoabilidade
e respeitou os parametres das penalidades anterior
mente fixadas na lei acima referida.

Dessa forma, nao ha que se falar, de forma ge
nerica, em inconstitucionalidade do Decreto n.
6.514/08 (e seu antecessor Decreto n. 3.179/99) ape
nas sob 0 fundamento de desrespeito ao principio
da reserva legal',

3Nesse sentido foram as conclusoes, por exemplo, dos seguin

tes julgados (referentes ao Decreta n. 3.179/99): STJ, i-, Turma,
REsp n. 1080613, DJE 10.8.2009, TRF i- Regldo, s-Turma, AC

200237010001254, e-DJF1 de 30.7.2010, p. 113; TRF r- Regfao, 7a

Turma, AC 200039000024638, DJ 2.3.2007, p.68; TRF 4a Regtao,
4aTurma, AC 2004.72.04.007278-2/SC, de 16/06/2008.

E todos OS outros atos normativos infralegais que
respeitem os requisitos acima pontuados devem,
tambem, ser tidos por conformes com 0 principio
da reserva legal, e, portanto, constitucionais.
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Art. 170. A ordem economica, fundada na va

lorizacao do trabalho humano e na livre inicia

tiva, tern por fim assegurar a todos existencia

digna, con forme os ditames da justica social,

observados os seguintes principios:

I - soberania nacional;

11 - propriedade privada;

1lI - funcao social da propriedade;

IV - livre concorrencia;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive me

diante tratamento diferenciado conforme 0

impacto ambiental dos produtos e services e

de seus processos de elaboracao e prestacao:
V11 - reducao das desigualdades regionais e

socials,
VllI - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas

de pequeno porte constituidas sob as leis bra

sileiras e que tenham sua sede e administracao

no Pais.

Paragrafo unico. Eassegurado a todos 0 livre

exercicio de qualquer atividade economica,

independentemente de autorizacao de orgaos

publicos, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 225. Todos tern direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bern de usa co

mum do povo e essencial asadia qualidade de

vida, impondo-se ao Poder Publico e acoleti

vidade 0 dever de defende-lo e preserva-lo para

as presentes e futuras geracoes,

§ 10 _ Para assegurar a efetividade desse direi

to. incumbe ao Poder Publico:

1- preservar e restaurar os processos ecologi

cos essenciais e prover 0 manejo ecol6gico das

especies e ecossistemas;

11 - preservar a diversidade e a integridade do

patrimonio genetico do Pais e fiscalizar as en

tidades dedicadas 11 pesquisa e manipulacao de

material genetico,
1lI - definir.em todas as unidades da Federacao,

espac;os territoriais e seus componentes a serem

especialmente protegidos, sendo a alteracao e

a supressao permitidas somente atraves de lei,

vedada qualquer utilizacao que comprometa a

integridade dos atributos que justifiquem sua

protecao,

o meio ambiente ecologicamente equilibrado

na atual ordem constitucional eum direito funda

mental, e sua protecao eum dos pilares da CR/88,

inclusive figurando como urn dos principios da

ordem economica. Tal consagracao e preocupacao

com a protecao resultam de compromisso assu

mido pelo Brasil na Convencao de Estocolmo de

1972, cujo art. 1° da Declaracao de Principios es

tabe!ece que "0 homem tem 0 direito fundamental

aliberdade, aigualdade, e ao desfrute de condicoes

de vida adequadas em um meio cuja qualidade lhe

permita levar uma vida digna egozar de bem-estar

e tem a solene obriga~ao de proteger e melhorar esse

meio para as gera~8es presentes e[uturas".
E, antes de tudo, 0 direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, urn direito de todos,

eurn bern de usa comum do povo, essencial 11 sadia

qualidade de vida, como reforca JOSE AFONSO

DA SILVA. Como alerta 0 renomado constitucio

nalista, sua finalidade nada mais eque a protecao

da qualidade de vida:
As normas constitucionais assumiram a cons

ciencia de que 0 direito avida, como matriz de

todos as demais direitos fundamentais do ho

mem, eque ha de orientar todas as normas de

atuacao no campo ciatutela do meio ambiente.

Compreendeu que ele eurn valor preponde

rante, que ha de estar acima de quaisquer con

sideracoes como as de desenvolvimento, como

as de respeito ao direito de propriedade, como

as cia iniciativa privada. Tambem estes sao ga

rantidos no texto constitucional, mas, a toda

evidencia, nao podem primar sobre 0 direito

fundamental 11 vida, que esta em jogo quando

se discute a tutela da qualidade do meio am

biente, que einstrumento no sentido de que,

atraves dessa tutela, 0 que se protege eurn va

lor maior: a qualidade da vida humana.

(Curso de Diretto ConstitucionalPositivo.31'

edicao, revista e atualizada. Sao Paulo: Malhei

ros Editores, 2008, p. 849.)

Confiram-se os dispositivos constitucionais

que tratam do tema, a confirmar as conclusoes

acima:

2 A defesa do meio ambiente na Consti
tuic;ao da Republica de 1988

to a criterios legais e regulamentares impostos pe

los orgaos estatais encarregados de tal mister -,

diante do descumprimento, por seu proprietario,
de normas destinadas 11 protecao ambiental. Ha,
inegavelmente, pressao da sociedade civil organi

zada, que nao pode ser desconsiderada simples

mente, diante dos esperados e nefastos efeitos do

incontrolavel e desenfreado abuso no uso dos re

cursos naturais pelo hornern,para que a exploracao
do imovel rural seja,nao apenas economicamente

eficaz e lucrativa para seu proprietario e 0 Estado,

que e0 arrecadador dos tributos dai provenien

tes, mas, tarnbem, e principalmente, realizada em

moldes que permitam a preservacao, a protecao e 0

menor impacto possivel sobre 0 meio ambiente.

Tudo isto impoe, senao urn novo olhar ou a

simples mudanca de entendimento, ao menos, um

estudo mais acurado sobre a possibilidade, ou nao,

de utilizacao da desapropriacao de imoveis rurais

em casos de inobservancia das normas de protecao
ambiental, independentemente da racionalizacao

economica na exploracao.
o objetivo deste artigo, entao, sera realizar uma

breve exposicaosobre as teses favoravel e desfavo

ravel 11 desapropriacao de imovel rural, para fins de

reforma agraria, em razao do descumprimento de

normas de protecao ambiental. Exposicao esta que

estara sempre baseada na Constituicao da Repu

blica (CR/88), na necessidade de sua observancia
para aplicacao de qualquer instituto juridico, esteja

expressamente previsto em seu texto ou mesmo no

ordenamento infraconstitucional.

Ao final, sem 0 objetivo de determinar a cor

recao absoluta de certa posicao jurfdica, espera-se

contribuir minimamente para 0 aperfeicoamen

to da aplicacao das normas constitucionais e dos

institutos que privilegia, no intuito de atender aos

anseios da sociedade, em seus objetivos e funda

mentos (art. 1° e 3°, da CRl88).

Juiz federal substituto Rodrigo Rigamonte Fonseca

Adesapropriacao por interesse social, para

de reforma aqraria, decorrente de fatores arnblentais
indaqacoes a respeito de sua viabilidade

Sumario

1. Delimitacao do tema em estudo. 2. A defesa

do meio ambiente na Constituicao da Republica

de 1988.3. A desapropriacao por interesse social,

para fins de reforma agraria, no direito brasileiro.

4. A tese favoravel 11 expropriacao de terras como

instrumento de defesa do meio ambiente. 5. Ar

gumentacao desfavoravel 11 expropriacao de terras

por descumprimento de normas ambientais. 6.
Conclusoes. 7. Referencias bibliograficas.

o entao Diretor da Escola de Magistratura Fe

deral da I' Regiao - ESMAF, 0 Desembargador

Federal Hilton Queiroz, ao abrir a I Jornada de

Direito Ambiental ocorrida na cidade de Maca

palAP entre os dias 14 e 17 de setembro de 2010,

bern ressaltou que "Sera um momenta de reflexiio

para todos nos aqui presentes, para sabermos 0 que

podemos[azer para preservar 0 meio ambiente".

E nesta linha do desafio proposto - a busca

de solucoes para a preservacao do meio ambien

te - que 0 tema em estudo enquadra-se. Afinal,
cabe ao Poder Publico e 11 coletividade, enquanto

imposicao constitucional, preservar e proteger 0

meio ambiente ecologicamente equilibrado (art.

225, caput, da CR/88).

Assim, duvidas surgem quanto 11 possibilidade

de utilizacao pelo Poder Publico do instituto da

desapropriacao por interesse social, para fins de re

forma agraria, este tambem previsto constitucional

mente (art. 184, e ss., da CRl88), como instrumento

para preservacao e protecao do meio ambiente.

Nao ha, pode-se dizer, consenso sobre a intan

gibilidade da grande propriedade rural produtiva

- produtividade esta entendida como atendimen-

1 Delimitacao do tema em estudo



IV - exigir, na forma da lei, para instalacao de

obra ou atividade potencialmente causadora

de significativa degradacao do meio ambiente,

estudo previade impacto ambiental, a que se

dara publicidade;

V - controlar a producao, a cornercializacao e

o emprego de tecnicas, metodos e substancias

que comportem risco para a vida, a qualidade
de vida e 0 meio ambiente,

VI - promover a educacao ambiental em todos

as niveis de ensinoe a conscientizacao publica
paraa preservacao do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na

forma cia lei,aspraticas quecoloquem emrisco
suafuncao ecologica, provoquem aextincao de
especies ou submetam as animais a crueldade.

§ 2° - Aquele que explorar recursos minerais

fica obrigado a recuperar 0 meio ambiente

degradado, de acordo com solucao tecnica

exigida pelo orgao publico competente, na

forma da lei.

§ 3°- As condutase atividades consideradas le

sivas ao meio ambiente sujeitarao os infratores,

pessoas fisicas ou juridicas, a sancoes penais e

administrativas, independentemente da obri

gacao de reparar os danos causados.

§ 40
- A Floresta Amazonica brasileira, a Mata

Atlantica, a Serra do Mar, 0 Pantanal Mato

Grossense e a Zona Costeira sao patrimonio

nacional, e sua utilizacao far-se-a. na forma da

lei. dentro de condicoes que assegurem a pre

servacao do meio ambiente, inclusive quanta

ao usa dos recursos naturais.

§ 50- Sao indisponiveis as terras devolutas ou

arrecadadas pelos Estados, por acoes discri

minat6rias, necessarias aprotecao dos ecos

sistemas naturais.

§ 60
- As usinas que operem com reator nu

clear deverao ter sua Iocalizacao definida em

lei federal, sem 0 que nao poderao ser insta

ladas.

Os dispositivos constitucionais em questao,

notadamente 0 art. 225, devem ser interpretados,

segundo adverte ALEXANDRE DE MORAES,

(...) em consonancia com 0 art. 1°, III, que

consagra como fundamento da Republica 0

principio da dignidade da pessoa humana; 0

art. 3°, II, que preve como objetivo fundamen

tal da Republica 0 desenvolvimento nacional;

eo art. 4°, IX, que estipula que 0 Brasil deve

reger-se em suas relacoes internacionais pe

los principios da cooperacao entre os povos

para 0 progresso da humanidade, de maneira

a permitir maior efetividade na protecao ao

meio ambiente.

(Direito Constitucional. 21' edicao. Sao Paulo:

Atlas, 2007, p. 798.)

o objetivo constitucional permite que se tenha

urn sistema completo de preservacao e conserva

cao, raziio pela qual a Iegislacao oferece 0 instru

mento da responsabilizacao dos causadores de da

nos ambientais da maneira mais ampla possivel,

como explicita LARA GOMIDES (Danos ambien

tais: aplicacao da legislacao ambiental no ambito

da Amazonia Legal. Informativo Juridico n° 002 de

agosto de 2007 do Centro de Estudos Iuridicos da

Defensoria Publica do Estado do Tocantins).

Assim 0 Plenario do Supremo Tribunal Fede

ral- STF consagrara que a protecao ao direito ao

meio ambiente saudavel constitui ''prerrogativa
juridica de titularidade coletiva, refletindo, dentro
do processo de afirmacao dos direitos humanos, a
expressiio signiflcativa de um poder atribuldo, niio
ao individuo identificado em sua singularidade,
mas, num sentido verdadeiramente mais abrangen
te, apropria coletividade social" (MS nO 22164/SP,
ReI. Ministro CELSO DE MELLO).

o direito ao meio ambiente relaciona-se com

as geracoes futuras, nao apenas as atuais, despren

dendo-se do campo limitado de certas categorias

juridicas, alerta ROXANA CARDOSO BORGES

no que interessa aos proximos topicos do presente

estudo, in verbis:
(...) esta fundado na solidariedade, pois so sera

efetivo com a colaboracao de todos, A deman

da que se faz neste momento nao eque se pro

teja a propriedade do outro, ou sua liberdade,

ou seu direito de assistencia ao Estado, mas 0

respeito ao outro, apessoa e avida em geral.

que nao se circunscreve ao espaco delimitado

pelos direitos civis, politicos ou sociais, mas

abrange todo 0 seu relacionamento com 0

meio ambiente e com 0 futuro, uma vez que 0

outro nao emais apenas aquele que se conhece

agora. mas tambem aquele que esta por vir, ou

se]a, sao tambem as futuras gerac;:6es.

(Direito Ambiental e Teoria [urfdica no Final

do Seculo XX. In VARELLA, Marcelo Dias e

BORGES, Roxana (org.). a Novo em Direito
Ambiental.Belo Horizonte: Del Rey Ed., 1998,

p.21.)

E, em slntese, 0 direito ao meio ambiente eco

logicamente equilibrado, urn direito fundamental

da pessoa humana, cuja preservacao ''passa a ser,
portanto, a base em que se assenta a politica econo
mica e social" (MARCHESAN. Direito Ambiental.

Porto Alegre: Verbo [uridico, 2007, P: 23).

3 A dssapropriacao por interesse social,
para fins de reforma aqrarla, no direito
brasileiro

A preservacao dos recursos naturals, explica

HELY LOPES MEIRELLES, apoia-se no dominio

eminente do Estado sobre todas as coisas que se

encontram em seu territorio, entretanto, como nao

epatrimonial, ''pode apenas condicionar a usa da
propriedade particular para cumprimento de sua
[uncao social (CF, arts. 5°, XXIII, e 170, III) ou
retira-la compulsoriamente de seu dono, por uti
lidade publica ou interesse social, airaves de desa
propria~ao, com justa e previa indenizacdo (art.
50, XXIV)" (Direito Administrativo Brasileiro. 25'
edicao, Sao Paulo: Malheiros Editores, 2000, pp.

535/536).
E que "A Constituicao e a lei preveem que a

propriedade pode ser suprimida quando 0 Estado
dela necessitar. A colisiioentre 0 interesse publico e

o interesseprivado resolve-seem favor do primeiro,
porern sempre com aquela compensacao econbmica
apta a satisfazer, de modo plene, ajusti~a comuta
tiva, no tempo estipulado pelo constituinte" (FREI

TAs, Juarez. Desapropria~iio-San~aopor Interesse

Social para fins de Reforma Agraria, Acao ajuizada

ha mais de 20 anos. Indenizacao. Titulos da Divida

Agraria. (Parecer). Interesse Publico, ano 9, n. 45,

set./out. 2007. Belo Horizonte: Forum, 2007, pp.

83-103).
Dessa forma, ao disciplinar a politica agricola

e fundiaria e da reforma agraria, a CR/88, em seu

art. 185 declara que a propriedade produtiva ein

suscetivel de desapropriacao para fins da reforma

agraria, nos seguintes termos:
Art. 185. Sao insuscetiveis de desapropriacao

para fins de reforma agraria:

1- (...)
II - a propriedade produtiva.
Paragrafo unico, A lei garantira tratamento es

pecial apropriedade produtiva e fixara normas

para cumprimento dos requisitos relativos a

sua funcao social.

Ja em seu art. 186, a CRl88 dispoe que a pro

priedade rural cumpre sua funcao social ao aten
der, simultaneamente, segundo criterios e graus

de exigencia estabelecidos em lei, entre outros, aos

requisitos de aproveitamento racional e adequado,

bern como utilizacao adequada dos recursos natu

rais disponiveis e preservacao do meio ambiente

(incisos I elI).
Cumprindo 0 mister constitucional, sua regu

lamentacao veio por meio dos art. 6° e 9° da Lei

8.629193, que disp6em 0 que se segue:

Art. 6° Considera-se propriedade produtiva

aquela que, explorada economica e racional

mente. atinge, slmultaneamente, graus de uti

hzacao da terra e de eficiencia na exploracao,

segundo indices fixados pelo orgao federal

competente.

§ 1° 0 grau de utilizacao da terra, para efeito

do caput deste artigo, devera ser igual ou supe

rior a 80% (oitenta por cento), calculado pela

relacao percentual entre a area efetivamente

utilizada e a area aproveitavel total do im6vel.

§ 2° 0 grau de eficiencia na exploracao da terra

devera ser igual ou superior a 100% (cern por

cento), e sera obtido de acordo com a seguinte

sistematica:

I - para os produtos vegetais, divide-se a quan

tidade colhida de cada produto pelos respecti

vos indices de rendimento estabelecidos pelo

6rgao cornpetente do Poder Executivo, para

cada Microrreglao Homogenea,

II - para a exploracao pecuarra, divide-se 0

numero total de Unidades Animais (UA) do

rebanho, pelo indice de lotacao estabelecido

pelo orgao competente do Poder Executivo,

para cada Microrregiao Hornogenea;



III - a soma dos resultados obtidos na forma

dos incisos I e II deste artigo, dividida pela

area efetivamente utilizada e multiplicada por
100 (cern), determina 0 grau de eficiencia na

exploracao.

§ 3° Considera-se efetivamente utilizadas:

I - as areas plantadas com produtos vegetais;

II - as areasde pastagens nativas e plantadas,

observado a indice de Iotacao por zona de pe

cuaria, fixado pelo Poder Executive;

III - as areasde exploracao extrativavegetalou
florestal, observados os indices de rendirnento

estabelecidospelo orgao competente do Poder

Executivo, para cada Microrregiao Homoge

nea, e a legislacao ambiental;

IV - as areas de exploracao de florestas nati

vas, de acordo com plano de exploracao e nas

condicoes estabelecidas pelo orgao federal

competente;

V - as areassob processos tecnicos de forma

<rao ou recuperacao depastagens oudeculturas

perrnanentes.

§ 4° No caso de consorcio ou intercalacao de

culturas,considera-se efetivamente utilizadaa

area total do consorcio ou intercalacao.

§ 5° No caso de mais de urn cultivo no ano,

com urn au mais produtos, no mesmo espa

\0, considera-se efetivamenteutilizadaa maior

area usada no ano considerado.

§ 6° Paraos produtos que nao tenham indices

de rendimentos fixados, adotar-se-a a areauti

lizada com esses produtos, com resultado do

calculo previsto no inciso I do § 2°deste artigo.

§ 7° Nao perdera a qualificacao de proprieda

de produtiva 0 im6vel que, por razoesde forca
maior, caso fortuito ou de renovacao de pas

tagens tecnicamente conduzida, devidamente

comprovadospeloorgaocompetente, deixarde

apresentar, no ano respectivo, os graus de efi

ciencia na exploracao, exigidos paraa especie.

§ 8° Sao garantidos os incentivos fiscais refe

rentes ao Impasto TerritorialRuralrelaciona

dos com as graus de utiliza\ao e de efIci€mcia

na explora\ao, conforme 0 disposto no art.49

da Lein° 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Art. 9° A fun\ao social ecumprida quando a

propriedade rural atende, simultaneamente,

segundo graus e criterios estabelecidos nesta

lei, as seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado,

II - utilizacao adequada dos recursos naturais

disponiveis e preservacao do meio ambiente;

III - observancia das disposicoes que regulam

as relacoes de trabalho,

IV - exploracao que favoreca 0 bem-estar dos

proprietaries e dos trabalhadores.

§ 1°Considera-se racionale adequado a apro

veitamento que atinjaas grausde utilizacao da

terrae de eficiencia na exploracao especifica

dos nos §§ lv a 7° do art. 6° desta lei.

§ 2° Considera-se adequada a utilizacao dos

recursos naturaisdisponiveis quando a explo

racao se faz respeitando a vocacao natural da

terra, de modo a manter 0 potencial produtivo

da propriedade.

§ 3° Considera-se preservacao do meio am

biente a manutencao das caracteristicas pro

prias do meio natural e da qualidade dos

recursos ambientais, na medida adequada a
manutencao do equilibrio ecol6gico da pro

priedade e da saude e qualidade de vida das

comunidades vizinhas.

§ 4° A observancia dasdisposicces queregulam

as relacoes de trabalho implica tanto 0 respei

to as leis trabalhistas e aos contratos coletivos

de trabalho, como as disposicoes que discipli

nam os contratos de arrendamento e parceria

rurais.

§ 5°A exploracao que favorece 0 bem-estar dos

proprietaries e trabalhadores rurais ea que ob

jetiva 0 atendimento das necessidades basicas
dos que trabalhama terra,observa as normas

de seguran<;a do trabalho e nao provoca con
flitos e tensoes sociais no imovel,

§ 6° (Vetado.)

De acordo, pois, com a lei em questao, a pro

priedade produtiva insuscetivel de desapropriacao

para implantacao da reforma agraria devera apre

sentar Grau de Utiliza<;ao da Terra (GUT) igual

ou superior a 80% (oitenta por cento) - rela~ao

percentual entre a area efetivamente utilizada e

a area total aproveitavel do im6vel - e Grau de

Eficiencia na Explora<;ao (GEE) igual ou superior

a 100% (cem por cento) - percentual obtido pela

divisao entre a quantidade de cada produto animal

ou vegetal explorado e 0 rendimento estabelecido

pelo orgao competente para cada microrregiao ho
mogenea que, somados, sao divididos pela area

efetivamente utilizada e multiplicado por cern -,

o que demonstraria a racional exploracao econo

mica.
Explicitando, como se ve, para alcancar 0 GUT

(Grau de Utilizacao da Terra) igual ou rnaior que

80% (oitenta por cento), consideram-se como areas

efetivamente utilizadas: 1. as areas plantadas com

produtos vegetais; 2. as areas de pastagens plan

tadas e nativas, observando-se 0 indice de lotacao

por zona de pecuaria, 3. as areas de exploracao ex

trativa vegetal ou florestal, observando-se a tabela

de rendimentos minimos; 4. as areas de exploracao

de florestas nativas, conforme plano aprovado pelo
Orgao Federal competente; e, 5. aquelas areas que,

mesmo nao estando plantadas, encontram-se sob

processos tecnicos de formacao ou recuperacao de

pastagens, ou de culturas permanentes.

Para atingir 0 GEE (Grau de Eficiencia na

Exploracao) igual ou maior que 100% (cem por

cento), por sua vez, deve ser atendida a produti
vidade prevista em tabela do Instituto Nacional

de Colonizacao e Reforma Agraria - INCRA, bern

como em relacao alotacao de unidades animais

por hectare, conforme a Zona de Pecuaria de 10

calizacao do imovel.

Sendo assim, conforme salientado, a proprieda

de produtiva, independentemente de sua extensao

territorial, revelar-se-ia intangivel aacao expro

priatoria do Poder Publico em tema de reforma

agraria (CR, art. 185, inciso II), desde que compro

vado, de modo inquestionavel 0 grau adequado e

suficiente de produtividade fundiaria,

4 A tese favoravel aexpropriacao de ter
ras como instrumento de defesa do
meio ambiente

Nao obstante a conclusao acima que parece

decorrer do pr6prio texto constitucional, ou seja,

de que a propriedade rural produtiva nao poderia,

em qualquer hipatese, ser desapropriada para fins

de reforma agraria, vem ganhando for~a tese em

sentido diverso, ao menos no que diz respeito a
indispensavel defesa do meio ambiente.

Essa tese assenta-se no reconhecimento de que
"0 acesso aterra, a solucao dos conflitos socials,

o aproveitamento racional e adequado do im6vel

rural, a utilizaciio apropriada dos recursos naturais
disponiveis e a preservacao do meio ambiente cons

tituern elementos de realizacao da funcao social da

propriedade" (decisao do STF no julgamento da
Medida Cautelar na A<;ao Direta de Inconstitu

cionalidade - ADI n° 2.213/DF, que questionava

o § 6° do art. 2° da Lei 8.629/93; sem grifos no

original).

Parte-se, pois, inegavelmente, os defensores

dessa tese, do entendimento de que nao mais per

siste 0 conceito de propriedade como direito abso

luto, haja vista que a CRl88, em seu inciso XXII do

art. 5°, garantir 0 direito de propriedade, mas, no
inciso XXIII, do mesmo artigo, exigir que a mesma

(propriedade) atenda ao requisito da funcao social.

Esta, a funcao social da propriedade rural (objeto
do estudo), e explicitada no art. 186 da CR/88, com

o cumprimento simultaneo dos requisites de (a)

aproveitamento racional e adequado; (b) utiliza

cao adequada dos recursos naturais disponiveis e
preservacao do meio ambiente; (c) observancia das

disposicoes que regulam as relacoes de trabalho; e,
(d) exploracao que favoreca 0 bern-estar dos pro

prietarios e dos trabalhadores.
Assim, 0 fundamento para a desapropriacao

por interesse social, para fins de reforma agraria,

residiria no descumprimento, pelo proprietario
rural, da "funcao social que Ihe e exigida nos atu

ais conceitos politico, filosoflco, social e legal", ou

melhor, "A propriedade rural no Brasil soe plena

se atendidos os requisitos constitucionais relativos

ao cumprimento da funcao social em seu conjunto,

quais seja, aqueles exigidos no art. 186 da Cons

tituicao Federal de 1988" (GARCIA, Jose Ailton.

Desapropriaciio para Finsde ReformaAgraria: As
pectos Juridicos e [udiciais. Revista Forense, vol.

400, ano 104, novembro/dezembro de 2008, Rio

de Janeiro: Forense, 2008, pp. 111-153).

Destaco a seguinte ementa do STF no julga

mento do Mandado de Seguran<;a n° 22IM/SP,

cujo relator fora 0 Ministro CELSO DE MELLO:

REFORMA AGRARIA - IMOVEL RURAL

SITUADO NO PANTANAL MATO-GROS-



SENSE - DESAPROPRIA<;AO-SAN<;Ao (CF,

ART. 184) - POSSlBILIDADE - FALTA DE

NOTIFICA<;AO PESSOAL E PREVIA DO

PROPRIETARIO RURAL QUANTO A RE

ALIZA<;Ao DA VISTORIA (LEI N. 8.629/93,

ART. 2., PAR. 2.) - OFENSA AO POSTULA

DO DO DUE PROCESS OF LAW (CF, ART.

5., LIV) - NULIDADE RADICAL DA DECLA

RA<;Ao EXPROPRIATORIA - MANDADO

DE SEGURAN<;A DEFERIDO. REFORMA

AGRARIA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.

- 0 POSTULADO CONSTITUCIONAL DO

DUEPROCESS OF LAW, EM SUA DESTINA

<;AO jURfDICA, TAMBEM ESTA VOCA

CIONADO A PROTE<;AO DA PROPRIEDA

DE. NINGUEM SERA PRIVADO DE SEUS

BENS SEM 0 DEVIDO PROCESSO LEGAL

(CF, ART. 5., LIV). A UNIAo FEDERAL 

MESMO TRATANDO-SE DE EXECU<;Ao

E IMPLEMENTA<;AO DO PROGRAMA DE

REFORMA AGRARIA - NAO ESTA DISPEN

SADA DA OBRIGA<;AO DE RESPEITAR,

NO DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE

DE EXPROPRIA<;AO, POR INTERESSE SO

CIAL, OS PRINCipIOS CONSTITUCIONAIS

QUE, EM TEMA DE PROPRIEDADE, PRO

TEGEM AS PESSOAS CONTRA A EVENTU

AL EXPANSAo ARBITRARIA DO PODER

ESTATAL. A CLAuSULA DE GARANTIA

DOMINIAL QUE EMERGE DO SISTEMA

CONSAGRADO PELA CONSTITUI<;AO DA

REPUBLICA TEM POR OBjETIVO IMPE

DIR 0 INjUSTO SACRIFiCIO DO DIREITO

DE PROPRIEDADE. FUN<;Ao SOCIAL DA

PROPRIEDADE E VISTORIA EFETUADA

PELO INCRA. A VISTORIA EFETIVADA

COM FUNDAMENTO NO ART. 2., PAR.

2., DA LEI N. 8.629/93 TEM POR FINALI

DADE ESPECiFICA VIABILIZAR 0 LE

VANTAMENTO TECNICO DE DADOS E

INFORMA<;OESSOBRE0 IMOVEL RURAL,

PERMITINDO A UNIAo FEDERAL - QUE

ATUA POR INTERMEDIO DO INCRA

CONSTATAR SE A PROPRIEDADE REA

LIZA, ou NAO, A FUN<;AO SOCIAL QUE

LHE E INERENTE. OORDENAMENTO

POSITIVO DETERMINA QUE ESSA VIS

TORIA SEjA PRECEDIDA DE NOTIFICA-

<;AO REGULAR AO PROPRIETARIO, EM

FACE DA POSSlBILIDADE DE 0 IMOVEL

RURALQUELHEPERTENCE-QUANDO

ESTE NAo ESTIVER CUMPRINDO A SUA

FUN<;Ao SOCIAL - VIR A CONSTITUIR

OBjETO DE DECLARA<;Ao EXPROPRIA

TORIA, PARA FINS DE REFORMA AGRA

RIA. NOTIFICA<;AO PREVIA E PESSOAL

DA VISTORIA. A NOTIFICA<;AO A QUE

SE REFERE 0 ART. 2., PAR. 2., DA LEI N.

8.629/93, PARA QUE SE REPUTE VALIDA

E POSSA CONSEQUENTEMENTE LEGITI

MA EVENTUAL DECLARA<;Ao EXPRO

PRIATORIA PARA FINS DE REFORMA

AGRARIA, HA DE SER EFETIVADA EM

MOMENTO ANTERIOR AO DA REALIZA

<;AO DA VISTORIA. ESSA NOTIFICA<;Ao

PREVIA SOMENTE CONSIDERAR-SE-A

REGULAR, QUANDO COMPROVADA

MENTE REALIZADA NA PESSOA DO

PROPRIETARIO DO IMOVEL RURAL, OU

QUANDO EFETIVADA MEDIANTE CAR

TA COM AVISO DE RECEP<;AO FIRMA

DO POR SEU DESTINATARIO OU POR

AQUELE QUE DISPONHA DE PODERES

PARA RECEBER A COMUNICA<;Ao POS

TAL EM NOME DO PROPRIETARIO RU

RAL, OU, AINDA, QUANDO PROCEDIDA

NA PESSOA DE REPRESENTANTE LEGAL

OU DE PROCURADOR REGULARMENTE

CONSTITUiDO PELO DOMINUS. 0 DES

CUMPRIMENTO DESSA FORMALIDADE

ESSENCIAL,DITADA PELA NECESSIDADE

DE GARANTIRAO PROPRIETARIO A OB

SERVANCIA DA CLAuSULA CONSTITU

ClONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL,

IMPORTA EM vrcro RADICAL. QUE CON

FIGURA DEFEITO INSUPERAVEL, APTO

A PROjETAR-SE SOBRE TODAS AS FASES

SUBSEQUENTES DO PROCEDIMENTO

DE EXPROPRIA<;Ao, CONTAMINAN

DO-AS, POR EFEITO DE REPERCussAo

CAUSAL, DE MANEIRA IRREMIssiVEL,

GERANDO, EM CONSEQUENCIA, POR

AUSENCIA DE BASE jURiDiCA IDONEA,

A PROPRIA INVALIDA<;Ao DO DECRE

TO PRESIDENCIAL CONSUBSTANCIA

DOR DE DECLARA<;:Ao EXPROPRIA-

TORIA. PANTANAL MATO-GROSSENSE

(CF, ART. 225, PAR. 4.) - POSSlBILIDADE

jURfDICA DE EXPROPRIA<;:AO DE IMO

VEIS RURAIS NELE SITUADOS, PARA

FINS DE REFORMA AGRARIA. - A NOR

MA INSCRITA NO ART. 225, PARAGRAFO

4., DA CONSTITUI<;:Ao NAo ATUA, EM

TESE, COMO IMPEDIMENTO jURfDICO

A EFETIVA<;AO, PELA UNIAo FEDERAL,

DE ATIVIDADE EXPROPRIATORIA DES

TINADA A PROMOVER E A EXECUTAR

PROjETOS DE REFORMA AGRARIA NAS

AREAS REFERIDAS NESSE PRECEITO

CONSTITUCIONAL, NOTADAMENTE

NOS IMOVEIS RURAIS SITUADOS NO

PANTANAL MATO-GROSSENSE. A PRO

PRIA CONSTITUI<;Ao DA REPUBLICA,AO

IMPORAO PODERPUBLICO 0 DEVER DE

FAZER RESPEITAR A INTEGRIDADE DO

PATRIMONIO AMBIENTAL, NAo 0 INlBE,

QUANDO NECESSARIA A INTERVEN<;AO

ESTATAL NA ESFERAL DOMINIAL PRI

VADA, DE PROMOVER A DESAPROPRIA

<;AO DE IMOVEIS RURAIS PARA FINS DE

REFORMA AGRARIA, ESPECIALMENTE

PORQUE UM DOS INSTRUMENTOS DE

REALIZA<;Ao DA FUN<;Ao SOCIAL DA

PROPRIEDADE CONSISTE, PRECISAMEN

TE, NA SUBMISsAo DO DOMiNIO A NE

CESSIDADEDE 0 SEU TITULAR UTILIZAR

ADEQUADAMENTE OS RECURS OS NA

TURAlS DISPONivEIS E DE FAZER PRE

SERVAR 0 EQUILiBRIO DO MEIO AM

BIENTE (CF, ART. 186, II), SOB PENA DE,

EM DESCUMPRINDO ESSES ENCARGOS,

EXPOR-SE A DESAPROPRIA<;AO-SAN<;AO

AQUESEREFEREO ART. 184 DA LEI FUN

DAMENTAL. A QUESTAo DO DIREITO

AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE

EQUILIBRADO - DIREITO DE TERCElRA

GERA<;AO - PRINciplO DA SOLIDARIE

DADE. - 0 DIREITO A INTEGRIDADE DO

MEIO AMBIENTE - TipICO DIREITO DE

TERCElRA GERA<;AO- CONSTITUI PRER

ROGATIVA jURfDICA DE TITULARIDADE

COLETIVA, REFLETINDO, DENTRO DO

PROCESSO DE AFIRMA<;AO DOS DIREI

TOS HUMANOS, A EXPREssAo SIGNIFI-

CATIVA DE UM PODER ATRIBUiDO, NAo

AO INDIViDUO IDENTIFICADO EM SUA

SINGULARIDADE, MAS, NUM SENTIDO

VERDADElRAMENTE MAIS ABRANGEN

TE, A PROPRIA COLETIVIDADE SOCIAL.

ENQUANTO OS DIREITOS DE PRIMElRA

GERA<;AO(DIREITOS CIVIS E POLiTICOS)

- QUE COMPREENDEM AS LIBERDADES

CLASSICAS, NEGATIVAS OU FORMAlS 

REAL<;AM 0 PRINCipIO DA LIBERDADE

E OS DIREITOS DE SEGUNDA GERA<;:AO

(DIREITOS ECONOMICOS, SOCIAlS E

CULTURAIS) - QUE SE IDENTIFICA COM

AS LIBERDADES POSITIVAS, REAIS OU

CONCRETAS - ACENTUAM 0 PRINcipIO

DA IGUALDADE, OS DIREITOS DE TER

CElRA GERA<;AO, QUE MATERIALIZAM

PODERES DE TITULARIDADE COLETIVA

ATRIBUiDOS GENERICAMENTE A TODAS

AS FORMA<;OES SOCIAlS, CONSAGRAM 0

PRINcipIO DA SOLIDARIEDADE E CONS

TITUEM UM MOMENTO IMPORTANTE

NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO,

EXPANSAo E RECONHECIMENTO DOS

DIREITOS HUMANOS, CARACTERIZA

DOS, ENQUANTO VALORES FUNDA

MENTAlS INDISPONiVEIS, PELA NOTA

DE UMA ESSENCIALINEXAURIBILIDADE.

CONSIDERA<;OES DOUTRINARIAS.

A seguir, transcrevo as consideracoes sobre
o teor da ementa transcrita trazidas por CYRO
LUIZ PESTANA POPERl (A Funcao Social, £co
nornica e a Preservacao do Meio Ambiente como
Condicoes Limitadoras do Direito de Propriedade.
Revista da AjURIS - Associacao dos juizes do Rio
Grande do Sui, v. 34, n. 105, mar<;o de 2007. Por
to Alegre: AjURIS, 2007, pp. 91-134), que muito
esclarecem a tese explanada:

Muito embora a solucao da lide apresentada
tenha sido no sentido cia concessao cia segu

ranca parafins de anulara ato expropriat6rio

sob 0 fundamento de que 0 due processo of
law nao foi observado a contento, porquanto

ausente notificacao previa para a vistoria de

verificacao se a propriedadeatinge ou nao sua

funcao social,as pontes relevantes cia presente



decisao sao justamente a adequacao da norma
ao caso concreto.

Destacou 0 relatora possibilidade de interven

cao estatal na esfera dominial privada, com a

finalidade de promover a desapropriacao de

irnoveis rurais para fins de reforma agraria,

especialmente porque urn dos instrumentos

de realizacao da funcao social da proprieda

de consiste, precisamente, na submissao do

dominio a necessidade de 0 seu titular utili

zar adequadamente os recursos naturais dis

poniveis e de fazer preservar 0 equilibrio do

meio ambiente (CF, art. 186,11), sob pena de,

em descumprindo esses encargos, expor-se a

desaproprtacao-sancao a que se refere 0 art.
184 da lei fundamental.

E, concluindo, sinalou as diferencas entre os

direitos de primeira, segunda e terceira gera
c;:ao, afirmando que enquanto os direitos de

primeira geracao (direitos civis e politicos)

- que compreendem as liberdades classicas,

negativas ou formais - realcam 0 principio

da liberdade os direitos de segunda geracao

(direitos economicos, sociais e culturais) _

que se identificam corn as liberdades positi

vas, reaisou concretas - acentuam 0 principio

da igualdade, os direitos de terceira geracao

- que materializam poderes de titularidade

coletiva atribuidos genericamente a todas as

forrnacoes sociais - consagram 0 principio

da solidariedade e constituem urn momento

irnportante no processo de desenvolvimen

to, expansao e reconhecimento dos direitos

humanos, caracterizados, enquanto valores

fundamentais indisponiveis, pela nota de uma
essencial inexauribilidade.

Desta forma, percebe-se, aguiza de conclu

sao do presente capitulo, que 0 instituto da

desapropriacao para fins de reforma agraria

e0 instrumento adequado para exigir que a

propriedade cumpra com sua funcao social,

sob pena de 0 proprietario ver extinto seu di

reito ernprol da justica social.

A propriedade rural apenas mostra-se intangi_

vel a desapropriacao para fins de reforma agniria

quando sua produtividade esta abalizada com 0

cumprimento de sua funcao social, que passa, tam

bern, pelo respeito ao meio ambiente, como visto.

Nessa linha, 0 descumprimento da funcao so

cial, que inclui 0 respeito ao meio ambiente de for

ma expressa pela CRl88, nao garante ao proprie

tario rural 0 poder absoluto sobre a propriedade,

ainda que a esta de aproveitamento economico.

5 Arqumentacao desfavoravsl 11 expro
prlacao de terras por descumprimento
de normas ambientais

Os defensores da impossibilidade de 0 descum

primento de normas ambientais pelo proprietarto
de grande imovel rural permitir Sua desapropriacao

para fins de reforma agraria baseiam-se, mais for

temente, na alegacao de que 0 termo "propriedade

produtiva", utilizado tanto pela CRl88 quanto pela

Lei 8.629193, prima apenas pela observancia de urn

elemento da funcao social, 0 economico.
Segundo tal raciocinio, uma vez constatado 0

descumprimento das normas ambientais pelo pro

prletario rural, este deve ser, tao-somente, compe

lido pelos orgaos competentes a tanto a adotar as

medidas necessarias a preservacao e cessacao da

agressao ao meio ambiente, ou, ainda, a reparacao
possive!.

Edizer que a infrac;:ao as normas ambientais

nao sujeita a grande propriedade rural a desapro

priacao por interesse social, para fins de reforma

agraria, pois a sua produtividade, atestada pelo

orgao encarregado dessa missao, 0 INCRA, por

si so, 0 imuniza da medida, mesmo que nao se
jam atendidos todos os requisitos relativos a Sua
funcao socia!'

Neste mesmo sentido as seguintes ementas do
TRF I' Regiao:

ADMINISTRATIVO. A<;:AO CAUTELAR.

PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI

JURIS DEMONSTRADOS. DESAPROPRIA

<;:AO. LAUDO PERICIAL. IMOVEL PRO

DUTIVO. CUMPRIMENTO DA FUN<;:AO

SOCIAL. ART. 185,11, DA CONSTITUI<;:AO
FEDERAL. INTANGIBILIDADE.

1.As irregularidades apontadas pelo perito no

que refere ainadequacao na utilizacao dos re

cursos naturais e aausencia de preservacao do

meio ambiente, e que serviram para embasar a

decisao do magistrado a quo, nao sao suficien

tes a comprometer 0 cumprimento da funcao
social pela propriedade dos expropriados.

2. A propriedadeprodutiva recebeu tratamento

especial por parte do legislador constituinte,

sendo insuscetivel de desapropriacao-sancao,

nos termos do art. 185, 11, da CF.

3. Produtividade comprovada que garante 0

[umus boni iuris.

4. Demonstrado 0 periculum in mora. consis

tente na possibilidade iminente da imissao do

INCRA na posse em prejuizo a afericao dos

graus de produtividade do imovel, deve ser

confirmada a liminar que determinou a sus

pensao do ato ate a realizacao da pericia.

5. Apelacao provida em parte.

(AC 2004.43.00.000297-5/TO, ReI. Cony. juiza

Federal ROSIMAYRE GON<;:ALVES DE CAR

VALHO, TRF da l' Regiao - Quarta Turma,

Dj p. 69 de 26.06.2007.)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIA<;:AO

POR INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRA

RIA. AREA DE RESERVA LEGAL. IMOVEL

PRODUTIVO.

1.Mantendo os expropriados, em sua proprie

dade, area nativa intocada, caracterizando a

reserva legal exigida por lei, 0 so fato de nao

terem procedido aaverbacao da mesma nao

impede sua consideracao para 0 calculo do

grau de produtividade do imovel, Excesso de

formalismo que deve ser combatido (enten

dimento do relator). 0 [uiz Candido Ribeiro

negava provimento aapelacao e a remessa por

outro motivo.

2. Imovel classificado como grande proprieda

de produtiva nao passivel de desapropriacao,

3. Apelacao e remessa oficial nao providas.

(AC 2003.35.00.0II883-I/GO, ReI. Desem

bargador Federal TOURINHO NETO, TRF

da l " Regiao - Terceira Turma, Dl p. 59 de

19.01.2007.)

A maneira de ver-se 0 respeito ao meio am

biente na exploracao do im6vel rural como fator

balizador do cumprimento da funcao social, seria

por meio, tao somente, do calculodo Grau de Uti

lizacao da Terra (GUT) e do Grau de Eflclencia
na Exploracao (GEE), como visto mais acima na

transcricao dos art. 6° e 9° da Lei 8.629193. Em

outras palavras, 0 desrespeito ao meio ambiente

na exploracao do im6vel rural que nao seja capaz

de gerar urn calculo de GUT e GEE abaixo dos

percentuais legals, nao impoe a submissao do seu

proprietario ao Programa de Reforma Agraria,
A par da CR/88, "0 ordenamento fixou os con

tornos das[ases desse procedimento interno [desa

propriacao por interesse social, para fins de refor

rna agraria], onde sao definidos os criteriospara 0

diagnostico inicial concernente aD cumprimento da
[uncao social dapropriedade, por meioda aJeri,ao
do GUT e do GEE, do aproveitamento racional e
adequado do imovel rural, da utilizaciiocompativel
dos recursos naturaisdisponiveis e dapreservacao
do meio ambiente, da observancia das disposicoes
queregulam asrelacbes de trabalho, e ainda da ex
plora,ao que[avoreca0 bem-estar dos proprietaries
e dos trabalhadores" (SANCHES, cro ROBERTO

DE ALMEIDA. Natureza do Decreta Presidencial

que Declara Area de Interesse Social para Fins de

Reforma Agraria. Revista lOB de Direito Admi
nistrativo,v. I, n. 1 (jan. 2006). Sao Paulo: lOB,

2006, pp. 73-85).

A iinica alternativa de mudanca dessa situa

cao, que decorreria de uma possivellacuna do art.

185 da CR/88, seria, entao, mediante a alteracao
constituciona!'

6 Conclus6es

Ve-se, pois, que a questao posta neste breve es

tudo aclara "a ideia dequeinterpretar nao Iiapenas
visualizar um objeto que se poe diante dos olhos
do interprete. No exercicio exegetico, p8e-se aluz,

com[acilidade, 0 Jato de a interpretaciio ser uma
operactio de apreensiio de objeto, masaqualse adi
cionatodo 0 conjunto cultural, ideologico, politico
do exegeta" (CAVALCANTI, Francisco de Quei

roz Bezerra. FERNANDES, Luciana de Medeiros.



Desapropriacao por interesse social para fins de
Reforma Agraria: 0 impedimento do § 6°, do art.
2°, da Lei n° 8.629/93, na redacao dada pela Medi
da Provisoria n? 2.183-56/2001, e sua aplicacao na
praxis jurisprudencial. Revista ESMAPE: Escola de
Magistratura Federal da 5' Regiao, Recife: TRF da
5' Regiao, n° 15. Iunho 2007, pp. 11-45).

Epreciso compreender que "os limites da pro

priedade particular se definem e se justificam pela

necessidade de limites da satisfacao da felicidade

pessoal dos cidadiios, e, ai, 0 que ultrapassar os li

mites materiais necessaries para a satisfacao dessa

justa expectativa individual einjustificavel como

direito e como pretensao aprotecao ou garantia e
prescinde, por conseqiiencia, de qualquer mecanis

mo ou tecnica que 0 socorra" (CASTILHO, Manoel
Lauro Volkmer de. As ocupacoes e a desapropria
~ao para reforma agraria. Interesse Publico, ana
11, n. 54, mar./abr. 2009. Belo Horizonte: Forum,
2009, pp. 29-49).

Destarte, diante do quadro posto, solidos sao
os argumentos favoraveis it utilizacao do instru
mento de desapropriacao por interesse social, para
fins de reforma agraria, naqueles casos em que 0

imovel rural nao atende simultaneamente a todos
os requisitos da funcao social, previstos nos incisos
do art. 186, dentre eles os da utilizacao adequada
dos recursos naturais disponiveis e preservacao
do meio ambiente.

Ocorre que tambern solidos e dotados de base
constitucional sao os argumentos trazidos por
aqueles que defendem a impossibilidade de a pro
priedade rural produtiva, assim aferida por crite
rios legais - Lei 8.629/93, vir a sofrer, de qualquer
forma, a desapropnacao-sancao para inclusao no
Programa de Reforma Agraria.

A questao e tormentosa na medida em que
coloca em colisao direta e frontal 0 direito cons
titucional it propriedade e 0 tambern direito fun
damental constitucionalmente protegido ao meio
ambiente equilibrado. Entretanto, seu estudo pos
sibilita nao apenas dar correto tratamento it mate
ria especifica, mas permite tambem 0 atendimento
da Republica aos seus fundamentos, objetivos e
principios (art. 1°,3° e 4°, da CRl88) , com 0 que
se espera ter contribuido minimamente.
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Tutela jurldlca dos fragmentos florestais urbanos

5A ideia de sustentabilidade adveio da dtscussao desenvolvlda no

ambito da Ccnferencia das Nacoes Unidas sobre 0 Hornern e 0

Ambiente em Estocolmo, Suecia, realizada em 1972 da qual re

sultou urn estudo chamado "Nosso Futuro Comum", que ficou

conhecido como Relatorlo Brundtland, estabelecendo a nocno de

desenvolvirnento sustentavel, que seria a compattblllzacao dos

interesses econornicos com a preserva<;ao do meio ambiente, ou

seja, 0 uso dos recursos naturais deve ser realizado de fonna a

nao cercear 0 mesrno direito das gera<;6es futuras.

a atividades realizadas no meio urbano que

gerem externalidades ambientais positivas,

au minimizem externalidades ambientais

negativas, sob 0 ponto de vista da gestae dos

recursos naturals, da reducao de riscos ou da

potencializacao de services ecossistemicos e as

slm corrijam, mesmo que parcialmente, falhas

do mercado relacionadas ao meio ambiente

(IPEA, 2010. p. 32).

Dessa forma, mostra-se que os beneficios ad
vindos da permanencia do verde nas cidades tra
zem essas externalidades positivas, uma vez que os
impactos sobre a qualidade de vida da populacao
serao diversos. Sobre essa nocao, destaque-se que
sao varies os beneficios em face do meio ambien
te natural. Essa preocupacao pode ser observada
quando se toma, por exernplo, os problemas de
qualidade do ar e ausencia de paisagens naturais
encontrados em grandes cidades, que comumente
afeta, inclusive, em sua saude por conta dos niveis
atuais de exposicao a fatores contaminantes.

Portanto, diante do problema ambiental das ci
dades, busca-se urn novo paradigma de construcao
do espaco que consiga trazer a ideia de sustentabi
lidade' para 0 cenario urbano: aliar 0 crescimento
econornico que, tradicionalmente, culmina na rna
qualidade de vida nas cidades e a necessidade do
estabelecimento de espacos de vivencia que pos
sam fornecer it sociedade urn desenvolvimento
integral, ideal que nao pode ser pensado sem a
observancia da salubridade do meio ambiente.

Ao lidar com tamanho desafio, ponderam Je
ane Godoy Rosin e Sandra Medina Benini (2010,

p.98):
A busca pOl' esse nOVO paradigma deve consi

derar a existencia de quatro grandes obstacu

los, que inevitavelmente deverao ser superados:

o primeiro faz referencia as[orcas economicas

que regulam 0 sistema financeiro (...), a se-

sociocultural dessas populacoes. Segundo 0 autor, 0 termo pode

ter ainda outros significados como 0 processo de aumento da po

pulacao urbana em detrtmento da rural, ou ainda, do ponte de

vista da Arqultetura (doter as cidades com equipamentos urba

nos).

4 A nocao de services ambientais refere-se a possibilidade de

aferir valores para os beneficios gerados a partir dos processos

natura is. Alexandre Altmman define "pagarnentos por services

amblentais'' como urn contrato entre provedores e beneficiartos,

atraves do qual esses reruuneram aqueles pela garantia do fluxo

continuo de deterrninado servi<;oambiental, com interven<;ao do

Estado para operacionalizar 0 sistema e garantir 0 cumprimento

dos contratos.

substituicao do meio ambiente natural pelo meio
ambiente artificial de modo a desequilibrar as fun
coes ambientais antes existentes, ocasionando uma
serie de conseqiiencias negativas para aque!es que
habitam esses grandes centros urbanos.

A Avaliacao Ecossistemica do Milenio (2006,

p. 7) pondera em relatorio que 0 verde nas cidades
(areas verdes publicas e privadas, mais Areas de
Preservacao Permanente - APPs) destaca-se tendo
em vista a producao de services ambientais" que
visam melhorar a qualidade ambiental no meio

ambiente urbano.
o Relatorio menciona alguns desses beneficios:

melhoria na qualidade do ar, regulacao climatica,
manutencao da permeabilidade do solo e conse
qiiente recarga de lencois freaticos, fertilidade e
umidade ideal do solo para manutencao da vegeta
cao, protecao contra processos erosivos e reducao
de niveis de ruido. Enfim, os beneficios propagam
se, ainda, sobre outros aspectos como manuten
<;ao da biodiversidade e da paisagem, beneficios
psicologicos (bem-estar}, socials, possibilidade de
criacao de urn microclima mais ameno e reducao
na intensidade dos ventos, por exemplo.

Se a nocao dos services ambientais e uma cons
trucao recente, mais ainda se constata essa verdade
no que tange aos chamados "services ambientais
urbanos", que devem abranger das areas verdes
existentes ate a atividade dos catadores de Iixo,
cujo trabalho visa 0 desenvolvimento da recicla
gem nas cidades. Conforme defende 0 Instituto de
Pesquisa Econornica Aplicada, 0 terrno "service
ambiental urbano" ja e utilizado no que tange aos
services urbanos que tern interface com a questao
ambiental. Dessa forma, a nocao de services am
bientais urbanos esta associada:

3 Ferrari (1979. p. 631) define 0 processo de urbanizaryao como a

concentrar;ao de popularyao em cidadese a conseqiientemudan<;a

1 A funcao ambiental dos fragmentos
florestais urbanos e sua essencialidade
11 sadia qualidade de vida: os servlcos
ambientais urbanos

cidades, como se observa na manutencao de for
macoes vegetais diversas e, especificamente, na
permanencia de fragmentos f/orestais urbanos,
que acabam por equilibrar 0 meio onde estao si
tuados, ajudando na manutencao de beneficios
ecossistemicos que serao ref/etidos diretamente
na qualidade de vida das populacoes.

Assim, rnostra-se como desafio ao Poder Publi
co e a sociedade em geral a resistencia as pressoes
das mais diversas ordens contra esses remanescen
tes de florestas, para que seja assegurado 0 direito
das presentes e futuras geracces de fruir de seus
beneficios.

Este texto tern por objetivo apresentar algumas
ponderacoes sobre a tutela que recai sobre os frag
mentos f/orestais urbanos, com base em estudo de
caso sobre 0 municipio de Manaus, como forma
de subsidiar criterios de promocao ao desenvolvi
mento sustentavel de nossos centros urbanos.

Serguei Aily Franco de Camargo (palestrante)'

Danielle de Duro Mamed'

A questao ambiental atualmente tern sido refle
tida nos mais diversos elementos que compoem a
sociedade. Urn dos aspectos acentuada relevancia
quando se re!aciona 0 tema com a busca pe!a ideal
qualidade de vida refere-se it composicao fisica do
espaco urbano, bern como de sua organizacao.

A problernatica envolvendo qualidade de vida
eo meio ambiente urbano e sentida com mais ni
tidez nos grandes centros, que sofrem com 0 ex
cesso de equipamentos urbanos em detrimento da
manutencao de caracterfsticas originais da nature
za local. 0 processo de urbanizacao- pressupoe a

lntroducao

IProfessore pPesquisadordo Programa de Pos-Graduacao em Di
reito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas.

2Pesquisadora do Programa de P6s-Gradua~ao em Direito Am

biental da Universidade do Estado do Amazonas.

Os processos acelerados de urbanizacao, causa
dos por urn modelo de producao baseado no usa
dos reeursos naturais como fonte de materia prima
e no meio ambiente como depositario de residues,
tern trazido conseqiiencias nefastas a qualidade
de vida em geral e no ambiente urbano de forma
complexa.

Multo mais viavel seria a construcao das ci
dades que levassem em conta os parametres de
sustentabilidade que tern sido buscados atraves
da atividade legislativa e da instituicao de politicas
publicas sobre a organizacao espacial no Brasil e
no Mundo.

o adensamento populacional e uma distri
buicao de renda desigual sao fatores que juntos
culminaram na macrocefalia que permeia os cen
tros urbanos brasileiros e torna as cidades Iuga
res completamente desprovidos de sua funcao
essencial: proporcionar uma vivencia agradavel
aos habitantes. As cidades constituem 0 espaco de
trabalho dos seres humanos, de sua morada, de seu
descanso, e para tanto, devem ser constituidas de
forma a proporcionar as condicoes adequadas do
desenvolvimento humano.

o desenvolvimento do rneio ambiente urba
no passou necessariamente pela substituicao da
paisagem natural pela artificial: a terra deu lugar
ao asfalto, as arvores deram lugar aos imoveis,
rios foram aterrados elou canalizados e pontes
construidas. Tudo isto em espa<;os concentrados,
culminando em inexoraveis modificacoes na ge
ografia regional.

Felizmente, ainda e possivel encontrar rema
nescentes do meio ambiente natural dentro das



gundo diz respeito ao mercado imobilidrio,

restringindo 0 acesso aterra urbana C...), 0

terceiro esta estritamente relacionado com

a incorporacao de valores eticos na gestae do

espacro urbano: e, par ultimo, a instrumenta

lizacao do legis/a,ao urbanistica (grifo nosso).

Dessa forma, nota-se que os entraves para a

concretizacao de cidades sustentaveis sao de di
versas ordens, variando desde a logica mercado

logica da apropnacao econornica do espa~o ate
a ineficacia dos diplomas legais que, a primeira

vista, teriam a funcao de proporcionar este ideal.

As autoras analisadas defendem, ainda, que a no

~ao de sustentabilidade urbana deve conjugar as

questoes economicas, politicas, sociais, culturais

e ambientais onde houver 0 comprometimento

com processos de urbanizacao (ROSIN e BENINI,
2010, p. 98).

Assim, ao observar esses entraves, 0 gestor pu
blico deve buscar os subsidios tecnicos e legais que

Ihe permitam transpor as pressoes sofridas pelo

meio ambiente natural no contexto urbano. 0 que

se buscara abordar atraves do presente trabalho e

o problema dos chamados fragmentos florestais
urbanos, que sao definidos pelo Nucleo de Estudos

em Manejo Florestal da Universidade Federal de

Lavras (2010) como:

areas com vegetacao nativa continua, inter

rompida por aeries antr6picas como pasta

gens, estradas, reflorestamentos, povoados,

etc., ou, ainda, por barreiras naturais como

montanhas, lagos ou outras forrnacoes vege

tais propiciando a reducao do fluxo de ani

mais, p6len e sementes.

Sobre esse conceito, esclarece Ramos (2005, p.

17) que a melhor nocao de fragmento florestal e

aquela que busca compreende-lo como parte de

urn todo que foi dividido, separado ou quebra
do. Assim, para a autora, fragmentos florestais

seriam "rernanescentes de floresta desvinculados

da vegetacao original em decorrencia de acces an

tropicas ou naturais, ocasionando prejuizo para

comunidades e populacoes biologicas bern como

para as interacoes ecossistemicas que ocorrem no
seu interior" (RAMOS, 2005, p. 18).

Tendo em vista 0 exposto, dentro dos conceitos

articulados sobre 0 tema, infere-se que fragmentos
florestais urbanos sao aqueles remanescentes de

floresta localizados em zona urbana. No entanto,

a deterrninacao de quando urn fragmento florestal

sera urbano passa por uma discussao legal sobre

delimitacao das zonas urbanas, que tambern en

contra algumas dificuldades em face das diversas

previsoes legais existentes.

Sobre 0 tema, observa-se que 0 Codigo Trlbuta

rio Nacional define 0 urbano como aquele espaco

contendo ao menos dois dos requisitos elencados

no paragrafo 1° do artigo 32: "I - meio fio ou cal

camento, com canalizacao de aguas pluviais; II 
abastecimento de agua, III - sistema de esgotos

sanitarios: IV - rede de iluminacao publica, com

ou sem posteamento para distribuicao domiciliar;
V - escola primaria ou posto de saude a uma dis

tancia maxima de 3 (tres) quilometros do irnovel

considerado", ou, ainda, as areas definidas por lei

como urbanas.

Essa deterrninacao do CTN, no entanto, deve

coadunar-se ao que aduz 0 texto constitucional

em seu artigo 25, que preve, ainda, que os Estados

poderao instituir regioes metropolitanas, aglome

racoes urbanas e microrregioes,

Dessa forma, ao superar-se a delimitacao das

zonas urbanas, segue 0 desafio da identificacao

dos fragmentos florestais que possam existir nes

sas areas e, a partir desse conhecimento, tornar

possivel a protecao desse remanescente de floresta

dentro do ordenamento juridico, pois, como se

vera adiante, a tutela juridica desses espacos de

pendera dos instrumentos normativos que regu
larem caso a caso.

2 Fragmentos florestais urbanos e areas
verdes

Conforme e possivel observar, nota-se que a

presenca de formacoes naturais na cidade possui

uma importancia incornensuravel e que afeta di
retamente a populacao ali alocada, conforme sin

tetizam Loboda e Angelis (2005, p. 7):

A qualidade de vida urbana esta diretamente

atreladaa varies fatores que estao reunidos na

infra-estrutura, no desenvolvimento economi-

co-social e aqueles ligados aquestao ambiental.

No caso do ambiente, as areas verdes publicas

constituern-se elementos imprescindiveis para

o bem-estar da populacao, pois influencia dire

tamente a saude fisica e mental da populacao,

o termo "area verde" e definido por Pereira

Lima (1994) como aquela em que ha 0 predomi

nio de vegetacao arborea englobando-se as pra~as,

os jardins publicos e os parques urbanos, sendo

que os canteiros centrais das avenidas e os trevos

e rotatorias de vias publicas que exercem apenas

funcoes esteticas e ecologicas, devem, tarnbem,
conceituar-se como area verde. Entretanto, as

arvores que acompanham 0 leito das vias publi

cas nao podem ser consideradas como tal, pois as
calcadas sao impermeabilizadas e, por este mo

tivo, nao estao plenamente integradas aos ciclos

naturais.

Todos os elementos citados pelo autor possuem

sua importancia, no entanto este trabalho pretende

ater-se as areas verdes constituidas pelos fragmen

tos florestais localizados nas cidades.
Dentre as funcoes mais relevantes das areas

verdes no contexto urbano, Guzzo (2009, p. 1-2)

destaca tres: funcoes ecologica, estetica e social. Se

gundo 0 autor, a funcao ecologica e aquela que visa,

alem das funcoes ambientais naturais, a diminuicao

do impacto da industrializacao (como se pode ob

servar, diminuicao de poluicao sonora e reciclagem

de ar e agua, por exemplo). A funcao estetica, por

sua vez, corresponderia aquela relacionada ao pa

pel de integracao entre os espacos onde as pessoas

circulam, visando conferir urn status agradavel a

paisagem e, por fim, a funcao social estaria relacio

nada a disponibilizacao de espa~os comuns publl

cos destinados ao lazer da populacao.
Assim, nota-se que as funcoes das areas ver

des variam desde os beneficios esteticos, passando

pelo regular funcionamento dos ecossistemas ate

os beneficios de ordem psicologica (sensacao de

bem-estar). Inclusive, quando se observa a falta

desses "espacos verdes de convivencia" epassive!

identificar algumas causas que explicam tal escas

sez. Conforme preconiza Santos (1996, p. 48), as

cidades ja nao sao organizadas visando constituir

o meio pelo qual se darao as relacoes humanas,

mas, sim, 0 espa~o a ser destinado para 0 desen-

volvimento das mais diversas relacoes economicas,

Essa ideia vai de encontro, inclusive, com a pro

pria logica de apropriacao da natureza, que deixa

de ser baseada na concepcao de que os recursos
naturais possuem urn valor de uso, para basear

se no valor de troca dos mesmos (SMITH, p. 67).

Assim, a cidade deixa de existir para os cidadaos e

passa existir para a economia, tornando a propria

logica de adensamento populacional urbano urn

tanto perversa.
o direito, como fator de regulacao social, nao

pode manter-se distantes de tais questoes, deven

do intervir como garantidor da chamada ordem
urbanistica e, no caso do estabelecimento de areas

verdes, criando mecanismos eficazes de instituicao

e manutencao de tais areas.
Dessa forma, do ponto de vista do direito bra

sileiro, nao se observa urn conceito de ambito fe

deral, que vincule a deterrninacao de areas verdes

urbanas nos contextos estadual e, especialmente,

municipal, onde se observa uma maior ocorrencia

de conceitos legais sobre a materia.

o Codigo Ambiental do Municipio de Manaus

(AM), em seu artigo 5°, traz as definicoes tanto

de areas verdes quanto de fragmentos florestais

urbanos da seguinte forma:

XVII- areasverdes:sao espa<;os definidospelo
Poder Publico Municipal, com base no memo

rial descritivo dos projetos de parcelamento

do solo urbano, constituidos par florestas au

demais formas de vegetacao primaria, secun

darla au plantada, de natureza juridica inalie

navele destinados a manutencao da qualidade

ambiental;
XVIII - fragmentos florestaisurbanos: sao are

as remanescentes de vegetacao nativa situadas

dentro do perimetro urbano do Municipio, em

propriedade publicaou privada,que desempe

nham urn papel na manutencao da qualidade
do meio ambiente urbane:

Portanto, nota-se que, sendo as areas verdes

espacos definidos pelo poder publico, podendo
abarcar diversas formas de vegetacao, e sendo os

fragmentos florestais urbanos, remanescentes de

vegetacao nativa, e possivel que 0 poder publico

delimite fragmentos florestais urbanos como areas

verdes, conferindo-lhes urn status de prote~ao juri-



Figura 1. Fragmento florestal da Un iversidade Federal do Amazo nas com destaque para 0 sistema hidrico e

bairros do entorno. Fonte: Pedrollo e outros, 20 10.

Escola de Mag istratu ra Federal da 1iI Regiao

dica no am bito m unicipal. No caso do exemplo da

cidade de Manaus, 0 mesmo diploma legal estatui

qu e as are as verdes delimitadas pelo Poder Publi

co, segundo 0 ar tigo 31, corresponderao a espa~os

territori almente protegido s e sujeitos a urn regime

juridico especial, de acordo co m 0 inst ru m ento
legal qu e delimita r a area .

Urn exem plo in te ressante de area verde cons 

tituida por fragmento flo restal em area urbana

Segundo Pedrollo e outros (20 10), as press6es

existentes nessa area verde sao as rnais diversas
possiveis: falta de sina lizacao nas tr ilhas para visi

tantes, polui cao de igarap es, invasoes territoriais,
deposicao de lixo, coleta de fru tos e sementes, caca,

falta de envoIvim en to da populacao do entorno

em projetos de educacao ambiental, isolamento do

fragmento de areas de floresta continua e retirada

de are ia para empreendimentos imob iliarios, alem

da ausencia de enquadramento da area no Sistema
Naciona l de Unida des de Conservacao (SN UC),

fa to que lh e asseguraria um a protecao juridi ca

e o fragmento florestal da Univers idade Federal

do Amazon as, que possu i aproximada me nte 600

hectares, sendo 0 terceiro mai or fragme nto verde

em area urban a do mundo e 0 prim eiro no Brasil.
Esse fragmento limi ta co m 7 bai rro s da cidade:

Coroado, Zum bi, Aca riquara, Arma ndo Me ndes,

Nova Republica, Conj. Atilio Andreazza e Iapiim ,

o qu e co nfere uma consideravel pressao em seu

entorno, conforme Figura 1 abaixo:

rna is eficaz, inclusive, aurnentando a abrangencia

da prot ecao pen al frente as agress6es perpetradas.

As solucoes para tao vas ta gama de problem as
perpassa varies pontos, tendo-se como principa is

a corre ta execuca o do plan o de man ejo da area ,
projetos de sens ibilizacao am biental, lim peza, fis

calizacao, in tegracao da area com 0 SNUC e cri a

cao de co rredores eco log icos qu e integr em esse

fragm ento aos dem ais existen tes na cidade. Todas

essas medidas, para que sejam efetivadas, devern

contar com um eficaz apara to esta ta l e efeti va

participacao da soci edade civil, pois, na ause ncia

desses do is pressup ostos, qualquer medida restari a

comprome tida .

3 Fragmentos florestais urbanos no Sis
tema Nacional de Unidades de Conser
vacao

A lei 9.985/2000, que inst itui 0 Sistema Nacio

nal de Unidades de Conse rvacao, em seu artigo 2°

define as Unidades de Conservacao por "os espa~os

territoriais e seus recursos arnbientais, inclu indo
as aguas jurisdicionais, com caracteristicas natu
rai s relevan tes legalmen te institu idos pelo Poder

Publi co com objetivos de co nservacao (...)". Ao

instituir 0 Sistem a, informa a Lei que 0 mesmo

tera como objetivo contribuir para a manutencao

da diversid ade biolo gica, bem como dos recursos

gene tlcos existentes no territ6rio nacional e nas
aguas jur isdic iona is, alem da protecao de especies

am eacadas de ext incao: preservacao e restaura
cao do s ecossistemas naturais; des envolvimento

sus tentavel: protecao de paisagen s naturais com

beleza cenic a, proteger as caracteristicas relevan 

tes de aspecto geologico, geo morfolog ico, arq ue 

ologico, paleon tologico e cultural; recuperacao de

eco ssistemas degr ad ados; incen tiva r a atividade

cientifica e proteger os interesses das populacoes

tradicionais sobre os recursos naturais.
Dessa for ma , 0 Sistema Nacional de Unidad es

de Conservacao dem onstra justificar-se para tor

nar possivel a protecao ju ridi ca de areas de acen 
tuada reievancia, tendo-se em conta suas rese rvas

de fauna e flora, belezas cenicas, alern das funcoes

eco ssistemicas,

Sobre a area abrangida pela protecao , Silm a
Ramos (2005, p. 56) destaca qu e 0 legislad or uti 

lizou 0 termo "espaco territor ial" e, port anto, nao

restringi u a abrangen cia a determinados tipos de
vegetacao, 0 que torna os fragmento s florest ais

passiveis de sere m enquad rados nessa catego ria

sem maiores discuss6es de cunho teo rico.

Outra questao interessan te quando se trata de

Unidades de Conservacao localizad as em zona ur

ban a e qu e as funcoes desses espa~os geralment e

se reduzem se estes estivere m isolados. Como for 

ma de mitigar 0 problema, sugere-se a criacao de

I Jornada de Direito Ambienta l

corredores ecologicos, que sao definidos pela Lei

do SNUC como:

porcoes de ecoss istemas naturais ou semina

turais, ligando Unidades de Conservacao, que

possibili tam entre elas 0 fluxo de ge nes e 0

mo vimento da bio ta, facilitando a dispersao

de especies e a recolon izacao de areas degra

dadas, berncomo a manutencao de populacoes
que demandam para sua sobrevivencia de areas

com cxtcnsao maior do que aquelas das uni 

dades individuais (artigo 2°, XIX).

Assim , a criacao de corredo res ec o logicos

atende ao objetivo da inst ituicao de Unida des de

Conservacao em areas urba nas. Ao sere m trans
formados em Unida des de Conse rvac ao, os frag 

mentos florestais urbanos passam a di spor de um

rigoroso sistema legal, que imp6e restricoes quanto
ao seu uso e acesso, uma vez que tais restricoes sao
desenvolvidas em conjunto com a lei e 0 plano de

man ejo da Unidade de Conserva cao. Saliente-se

qu e a instituicao e po steriores alteracoes das dis

posicoes a respeito desses espacos somente podem

ser executadas atraves de lei, co nforme dis posto

no artigo 225 , parag rafo 1°, III , da Con stitu icao

Federa l, 0 que garan te uma protecao mais rig ida

e garan tido ra de instrumentos de coercao para 0

caso de descumprime nto.

No caso de Manau s, e possivel citar 0 exem 

plo pione iro do Corr edor Ecologi co Urbano do

Igarap e do Mindu, prim eiro Corredor Ecologi

co concebido em area urbana no Bra sil. Criado

atraves do Decreto Municipa l n° 9.329 , de 26 de

outubro de 200 7, tem inicio na pont e do bairro

Co lina do Aleixo (Zona Leste) e final na ponte da
Avenida Humberto Calderaro, en tre as Avenida s

Darcy Vargas e Perimetra l (Zona Centro-SuI), pos

suindo ao todo 7 km de extensao,"

Apesar da in iciativa pioneira do m uni cip io em

inst itu ir 0 Corredor Ecologico, ainda em 2007, no

mesmo ana de sua cr iacao , tem in icio as obras de

co ns t rucao da Avenida das Torres, que corta 0

6MANAUS. Decreto nv 9.329 de 26 de outubro de 2007. Cria 0

Corredor Ecologi co Urbano Igara pe do Mindu , para fins de pro

tecao ambiental e da outras provide ncias. In: Diorio Oficial do

Municipio de Manaus, Manau s, 10 novembro , 2008.



Corredor Ecologico do Igarape do Mindu, com
prometendo suas funcoes ccologicas e urbanisti
cas. Esta via possui 9,2 km no eixo norte-sui e 4,8
km no eixo leste-oeste, divido em tres trechos: da
Av. Cosme Ferreira ate a Timbiras, 0 segundo, da
Timbiras ate a Rua Curio, no bairro Cidade Nova
3, e 0 terceiro, da Curio ate 0 igarape do Passari
nho, ja no conjunto Galileia, proximo a avenida
Grande Circular 2, que da acesso a estrada AM
010, que sera interligada ao Distrito Industrial.

Neste caso, a necessidade de escoamento do
trafego urbano preponderou sobre os aspectos am
bientais estritos, proporcionados por um fragmen
to florestal urbano de grandes dimensoes, Resta
avaliar se, em lange prazo, as contribuicoes pro
porcionadas por esta obra viaria, que certamente
potencializara os efeitos de borda prejudicando
ainda mais 0 fragmento, garantem 0 direito fun
damental ao meio ambiente ecologicamente equi
librado das populacoes atuais e futuras da cidade
de Manaus.

4 Fragmentos florestais urbanos e areas
de preservacao permanente

As Areas de Preservacao Permanente (APPs),
dentro do ordenamento territoriallegalmente es
tabelecido correspondem aquelas areas que, por
suas caracteristicas naturals, necessitam de uma
protecao juridica diferenciada.

Essas areas estao determinadas de acordo com
o que dispoe a lei 605, de 24 de julho de 2001:

Art.32 - Saoareasde preservacao permanente

aquelas que abriguem: I. asflorestas e demais
formas devegetacao natural, definidas comode
preservacao permanentepelalegislacao em vi
gor;II. a coberturavegetal que contribuipara a
estabilidade dasencostas sujeitas a erosao e ao
deslizamento; III.as nascentes, as matas cilia

rese as faixas marginaisde protedio das aguas
superficiais; IV. exemplares raros, amearrados

de extiniiio ou insuficientemente conhecidos da

flora e dofauna, bem como aque/asque servem

depouso, abrigoau reproducao de especies mi

gratorias; V. outros espacos declarados par lei.
(grifonosso)

Como e possivel observar, as areas abrangidas
pela protecao legal na forma de areas de preserva
~ao permanente possuem uma relevancia diferen
ciada no que diz respeito as condicoes especificas
que tornam sua protecao necessaria: sao areas res
ponsavcis pela estabilidade pedologica (prevencao
e combate a erosao de solo), manutencao da qua
lidade das aguas, manutencao de vegetacao das
margens fluviais, preservacao da biodiversidade,
entre outros.

Para melhor dimensionar as areas abrangidas
por esta protecao, no que diz respeito aos cursos
d'agua e suas nascentes, interessante analisar a Ta
bela I abaixo, desenvolvida com base no Codlgo
Florestal.

TABELA 1. Distancias da Largura Minima da
Faixa de Mata Ciliar em relacao a largura aos cur
sos d'agua

~j~~Mllllil~i'll {~ lID
Rioscom rnenos de 30mem cada margem
10mde largura

Rioscom 10a 50mde 50m em cadamargem
largura

Rioscom 50 a 200m 100mem cada margem
de largura

Rios com 200a 600m 200mem cada margem
de largura

Rios com largura 500mem cada margem
superIora 600m

Nascentes Raio de 50m

Lagos ou
30m ao redor do

reservatorios em
espelhod'agua

areas urbanas

Portanto, tendo em vista que todo 0 entorno
desses cursos d'agua sao protegidos, nota-se 0

principal beneficio da protecao advinda do es
tabelecimento de APPs: uma protecao multipla,
abrangendo vegetacao, solo, aguas, biodiversidade
e equilibrio ecossistemico em geral.

No caso especifico do municipio de Manaus,
interessante observar que, dada a largura dos cor
pos d'agua e as caracteristicas geomorfologicas da
bacia Amazonica, todas as APPs teriam grande
amplitude, 0 que, na pratica, nao se observa em
quase toda a orla fluvial urbana do mencionado
municipio.

No que tange as aguas, deve-se citar a funcao
de protecao dos mananciais localizados em APPs.
Especificamente em fragmentos florestais urbanos,
nota-se a existencia dessas nascentes que, apesar
da relativa integridade situacional, formam cursos
d'agua que seguem pelas zonas urbanas, contami
nando-se pelos residuos das cidades.

Utilizando-se, ainda, 0 exemplo do fragmento
florestal da Universidade Federal do Amazonas
(Figura I), observa-se que 0 mesmo abriga 19 nas
centes, 0 que desde logo 0 enquadra na protecao
juridica conferida na forma de Areas de Preser
vacao Permanente, a ser resguardada pelo Poder
Publico.

As pressoes existentes no entorno desse frag
mento florestal, como se po de observar, se nao
forem mitigadas poderiam comprometer os be
neficios ambientais proporcionados por esse re
manescente de floresta. Acoes degradantes como
extracao ilegal de areia, 0 avanco dos efeitos da ur
banizacao e a rna gestae da zona de amortecimento
que deveria ser respeitada podem levar a perda
significativa na qualidade de vida das pessoas, na
biodiversidade local, sistemas de reciclagem de
agua, contencao de ruidos e melhoria da qualidade
do ar, conforme anteriormente mencionado.

Outro exemplo da cidade de Manaus que tam
bern demonstra a necessidade de uma efetiva pro
tecao dos fragmentos florestais urbanos e referente
a area da Ponta Negra. Este espa<;o, popularmente
conhecido na cidade, e banhado pelo Rio Negro e
possui uma rede de cursos d'agua de menos volu
me, integrados com a bacia do Taruma, Por conta
do valor ambiental da area (propriedades cenicas,
floresta mantida, faixa de praia, abrigo de biodiver
sidade, entre outros) a area conta com uma serie

de protecoes juridicas.
Pela Lei60s/200!, a area constitui Area de Pre

servacao Permanente, 0 que !he conferiria uma serie
de restricoes quanto a disposicao dos recursos na-

turais ali existentes em larga faixa, a partir do ponto
mais alto da cheia do Rio Negro.

A Lei Organica do Municipio de Manaus, em
seu artigo 296, classifica, ainda, a area como "de
relevante interesse ecologico":

Art. 296 - Est" facultado ao Municipio criar,
por criteria proprio) reservas eco16gicas ou

declarara areasde relevante interesse ecole

gico. Paragrafo unico - Alem do dispositivo
no artigo 231, da Constituicaodo Estado,sao
consideradas areas de interesse ecologico a Pan
ta Negra, 0 Taruma,a Ponte da Bolivia, a Praia
do Tupe e a praia do Amarelinho, na orla do
bairrodo Educandos, e os igarapes localizados
no Municipiode Manaus (grifonosso).

Nao obstante este patamar de protecao, a Area
de Protecao Ambiental (APA) do Tarurna-Ponta
Negra, foi criada em 1995 como categoria prevista
no Sistema Nacional de Unidades de Conservacao
(SNUC), devido a sua importancia ambiental. 0
artigo IS da lei n° 9.985/2000, que versa sobre 0

SNUC, conceitua tal area da seguinte maneira:
"uma area em geral extensa, com urn certo grau
de ocupacao humana, dotada de atributos abioti
cos, bioticos, esteticos ou culturais especialmente
importantes para a qualidade de vida e 0 bem-estar
das populacoes humanas, e tem como objetivos ba
sicos proteger a diversidade biologics, disciplinar
o processo de ocupacao e assegurar a sustentabi
lidade do usa dos recursos naturais".

Alern deste dispositivo, a lei estabelece normas
em relacao as atividades de visita, e de pesquisa
cientifica nas areas, 0 que denota uma preocupacao
do Poder Publico com 0 controle a ser exercido.
Entretanto, analisando-se esta area em especifi
co, observa-se que tais exigencias possuem apli
cabilidade questionavel, ja que a area de protecao
ambiental Taruma - Ponta Negra, com limites es
tabelecidos pela Prefeitura Municipal de Manaus,
corresponde as areas nos bairros Compensa, Nova
Esperanca, Lirio do Vale, Redencao, Santo Agos
tinho, Ponta Negra, Taruma, Campos Sales, Par
que Sao Pedro, Nova Vitoria e Ismael Aziz (MA
MED, CAVALCANTE e LIMA, 2008). Deve-se
frisar, ainda, que tais bairros possuem acentuado
desenvolvimento urbanistico, tanto para fins re-



sidenciais como para fins comerciais. A Praia da

Ponta Negra, em si, e urn dos principais cartoes

postais da cidade de Manaus, fazendo jus a seu

enquadramento em tal categoria. Sua estrutura e

especialmente voltada para 0 lazer da populacao,

visto que dispoe de calcadao para caminhadas,

ciclovia, quiosques, anfiteatro para realizacao de

apresentacoes artisticas alern da praia, utilizada

como balneario.
Assim, ainda que os beneficios ambientais da

area sejam varies, mostra-se que 0 mercado imo

biliario tern saturado 0 espa~o, suprimindo mata

primaria para dar lugar it construcao de condo

minios residenciais de alto padrao, aumentando 0

desmatamento na area e diminuindo a qualidade

de vida no entorno.
Portanto, somente a protecao juridica dessas

areas, combinada com uma efetiva participacao
da sociedade civil e acoes fiscalizadoras do Poder

Executivo seriam a combinacao ideal para a ma

nutencao desses espa~os.

5 Protecao penal dos fragmentos flores
tais urbanos

Em ambito penal, a protecao de florestas no
Brasil encontra disposicao na Lei de Crimes Am

bientais (9.605/1998), em seus artigos de numeros

38 a 53, em secao intitulada "des crimes contra a
flora",

Saliente-se que, com vistas a alcancar uma efe

tiva tutela penal do meio ambiente, 0 artigo 53

estabelece que a pena sera acrescida de urn sexto

a urn terce quando do fato resultar diminuicao
das aguas naturais, erosao de solo ou modifica

~ao do regime climatico, ou se 0 crime e cometido

em periodos de fragilidade dos ecossistemas como

periodo de queda das sementes, formacao da vege
tacao, contra especies ameacadas de extincao, em

epoca de seca ou inundacao, ou durante a noite,

domingo ou feriado, dias em que a fiscalizacao e
mais debil,

No caso especifico dos fragmentos florestais

urbanos, a protecao penal podera ocorrer de forma

diferenciada, de acordo ao tipo de protecao juridi

ca que for destinada ao espa~o: caso esse fragmento

corresponda it area de preservacao permanente,

quando a floresta for destruida ou danificada ou

cortada, esta prevista uma pena de detencao de

urn a tres anos e/ou multa (artigos 38 e 39 da Lei).

Caso 0 fragmento se trate de Unidade de Con

servacao legalmente constituida, a pena e de urn a

cinco anos de reclusao, aumentando a gravidade

do delito, tendo em vista a importancia peculiar
das areas estabelecidas como UCs.

Para 0 caso em que 0 fragmento florestal nao

esteja abrangido por essas protecoes legais, ainda
assim, preve a Lei de Crimes Ambientais, em seu

artigo 41, uma pena de reclusao de dois a quatro

anos, e multa. A Lei ainda preve, ate 0 artigo 53

da Lei, penas para as mais diversas condutas que

ponham em risco a incolumidade das florestas,

incluindo-se os fragmentos florestais urbanos. No

entanto, e importante destacar que 0 proprio le

gislador ja assumiu a importancia das formacoes

florestais para a qualidade de vida humana, tendo

incorporado essa nocao a varies diplomas legais.

Urn exemplo valioso dessa consciencia legislati

va e justamente mais urn dos dispositivos da Lei de

Crimes Ambientais, que considera como crime 0

fabrico, venda, transporte e soltura de baloestendo

em vista a potencialidade que os mesmos possuem

em produzir incendios florestais.

Considerac;:6es finais

Ao analisar os principais pontos relativos aos

fragmentos florestais urbanos, e possivel perce

ber a relevancia de seu papel para a mitigacao
dos efeitos negativos decorrentes dos processos

de urbanizacao, Ainda que nao seja possivel em
plenitude que 0 ambiente das cidades alcance 0

ideal de salubridade, nota-se que varias medidas

podem ser adotadas para que se chegue ao mais
proximo possivel deste ponto.

A tutela de remanescentes florestais no contex

to urbano, portanto, merece uma especial atencao

quanta aos instrumentos juridico-normativos e

consequente estabelecimento de medidas coerci

tivas para 0 caso de descumprimento das normas
protetoras. Nesse sentido, aparece como alterna

tiva ideal 0 enquadramento legal dos fragmentos

florestais urbanos nos conceitos de areaverde) area
de preservacao permanente, area de protecao am

biental ou, ainda, que tais areas sejam integradas

ao Sistema Nacional de Unidades de Conservacao,

Entretanto, conforme mencionado no caso do

Corredor Ecologico do Igarape do Mindu, fica evi

dente tambem a necessidade do desenvolvimento e

criacao de sistemas de avaliacao de preponderancia

de duas facetas em conflito do direito fundamental

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a

garantia do direito das presentes e futuras geracoes
em contraposicao a melhoria da qualidade de vida

no meio ambiente urbano. Eintuitiva a assertiva

de que a manutencao do microclima e da biodiver

sidade contribuem de forma tao importante para a

qualidade de vida urbana quanta it racionalidade

e it otimizacao do trafego.

Por outro lado, este tambem pode ser urn mero

exemplo de desarticulacao politico-institucional en

tre diferentes esferas da administracao publica, que

ao mesmo tempo cria urn espa~o territorial espe

cialmente protegido para em seguida destrui-lo.

Preponderando para 0 lado ecologico, outro

aspecto de fundamental importancia para a prote

cao desses fragmentos diz respeito it integracao da

sociedade e acoesfiscalizadoras do Poder Publico.

A sociedade, revestida das nocoes de sustentabili

dade, consumo consciente e cidadania, deve estar

ciente dos beneficios que tais areas representam

fazendo jus, portanto, a urn tratamento diferen

ciado por cada urn dos individuos que cornpoem

a sociedade.
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