
 



 

A presente obra trouxe como proposta discutir questões atinentes às conquistas e 
aos desafios enfrentados, na América Latina e na sociedade atual, sobre o 
constitucionalismo e o meio ambiente. Este livro é organizado pela Professora Dra. 
Cleide Calgaro que teve como expectativa convidar, para o presente trabalho, 
pesquisadores que trouxessem escritos vinculados com o tema estabelecido no 
próprio título, de tal forma que compusessem um corpo uno, no sentido de trazer à 
análise e discussão capítulos com assuntos, ao mesmo tempo esclarecedores e 
complexos o suficiente, para formarem uma obra de cunho científico.  
O escopo do livro é expandir o debate e não fechar questões entorno das 
investigações realizadas nos Grupos de pesquisas sobre as matérias dispostas, 
com o intuito de divulgar do conhecimento científico produzido, dando ensejo para 
que a sociedade, como um todo, possa se beneficiar das reflexões feitas e expostas 
pelos pesquisadores.  
A obra divide-se em capítulos, que são subscritos por estudiosos, pesquisadores 
nacionais e estrangeiros trazendo, em sua elaboração, vários e fundamentais 
assuntos que possibilitam, direta ou indiretamente, o estudo dos temas 
abordados. No contexto apresentado, verifica-se o quão complexa é a obra que é 
entregue à leitura e pesquisa:  o constitucionalismo, que engloba o direito como um 
todo, vez que as constituições trazem normas e princípios norteadores dos demais 
dispositivos legais; o meio ambiente, que representa a possibilidade de 
continuidade da vida na Terra como ela é conhecida e, por final, as conquistas e 
desafios que possibilitam a compreensão do conhecimento já auferido e aquele 
que ainda há de se conhecer.  

(Agostinho Oli Koppe Pereira) 
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APRESENTAÇÃO 

Agostinho Oli Koppe Pereira 

A obra, que se tem a honra de apresentar, possui como título: 

“CONSTITUCIONALISMO E MEIO AMBIENTE: CONQUISTAS E DESAFIOS NA 

AMÉRICA LATINA”, trouxe como proposta discutir questões atinentes às conquistas 

e aos desafios enfrentados, na América Latina e na sociedade atual, sobre o 

constitucionalismo e o meio ambiente. Este livro é organizado pela Professora Dra. 

Cleide Calgaro. A Organizadora teve como expectativa convidar, para o presente 

trabalho, pesquisadores que trouxessem escritos vinculados com o tema estabelecido 

no próprio título, de tal forma que compusessem um corpo uno, no sentido de trazer à 

análise e discussão capítulos com assuntos, ao mesmo tempo esclarecedores e 

complexos o suficiente, para formarem uma obra de cunho científico.  

Incialmente, deve-se salientar que o presente trabalho recebeu apoio financeiro 

da FAPERGS (edital nº 02/2017 – PQG, sob a outorga nº 17/2551-0001-165-1). 

Suporte esse, indispensável para a pesquisa e, após, para a realização do livro que 

consolidasse o trabalho, através da opinião de experts renomados que expusessem 

suas opiniões. A pesquisa foi realizada nos Grupos de Pesquisas (CNPQ): Metamorfose 

Jurídica (GPMJ - UCS), Regulação Ambiental da Atividade Econômica Sustentável 

(REGA- ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA) e Filosofia do Direito e 

Pensamento Político (UFPB).  

O assunto, que permeia a obra, gira em torno do constitucionalismo e do meio 

ambiente, mas possui como foco as conquistas e os desafios enfrentados pelo 

constitucionalismo e sua visão sobre o meio ambiente na América Latina. Como se 

pode notar, pelo desenvolver dos capítulos que compõem a obra, as análises trazidas 

pelos autores engrandecem o próprio tema central, vez que, buscam trazer à lume 

aspectos, esclarecedores e facilitadores, para o andamento de debates futuros sobre as 

questões que envolvem o entrecruzamento do constitucionalismo com o meio 

ambiente. 

 Debates esse que se apoiam, principalmente, no que se refere aos caminhos que 

os estudiosos percorreram e possui para percorrer, dentro do continente, para uma 

implementação de políticas estatais e atitude particulares, que possam consolidar os 

fundamentos estabelecidos pelo constitucionalismo.   
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O escopo do livro é expandir o debate e não fechar questões entorno das 

investigações realizadas nos Grupos de pesquisas sobre as matérias dispostas, com o 

intuito de divulgar do conhecimento científico produzido, dando ensejo para que a 

sociedade, como um todo, possa se beneficiar das reflexões feitas e expostas pelos 

pesquisadores.  

Assim, a Organizadora tem o intuito de, trazendo à comunidade acadêmica, em 

especial, e à comunidade em geral, pôr à disposição dos grupos elencados o 

conhecimento científico existente sobre os temas em foco na obra.   

A obra, como já se indicou, divide-se em capítulos, que são subscritos por 

estudiosos, pesquisadores nacionais e estrangeiros trazendo, em sua elaboração, 

vários e fundamentais assuntos que possibilitam, direta ou indiretamente, o estudo 

dos temas abordados.  

No contexto apresentado, verifica-se o quão complexa é a obra que é entregue à 

leitura e pesquisa:  o constitucionalismo, que engloba o direito como um todo, vez que 

as constituições trazem normas e princípios norteadores dos demais dispositivos 

legais; o meio ambiente, que representa a possibilidade de continuidade da vida na 

Terra como ela é conhecida e, por final, as conquistas e desafios que possibilitam a 

compreensão do conhecimento já auferido e aquele que ainda há de se conhecer.  

É nesse âmbito que se uniram os Autores, que subscrevem os capítulos da obra, 

com autonomia para exporem suas ideias e opiniões. Devido a isso é fundamental que 

se deixe claro que a responsabilidade intelectual e ortográfica - ideias e opiniões 

expostas nos capítulos - são, unicamente, dos Autores que os subscrevem. 

A organizadora agradece a todos os colegas pesquisadores que subscreveram os 

capítulos, contribuindo com seus excelentes trabalhos científicos, os quais compõem 

esse livro, vez que, aportaram o comprometimento com a investigação científica das 

diversas temáticas, o que permite, ao estudioso, análise profunda sobre os temas 

apresentados no livro.    

  

Caxias do Sul, março de 2021.  

 Agostinho Oli Koppe Pereira.  

Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. 
Pós-Doutorado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. 

Mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco UFPE. Professor 
colaborador do Mestrado em Direito na Universidade de Passo Fundo – UPF.  CV: 

http://lattes.cnpq.br/5863337218571012. E-mail: Agostinho.koppe@gmail.com.



 

PRÓLOGO 

Jorge Isaac Torres Manrique 

I 

 

La distinguida colega y amiga brasiliana Dra. Cleide Calgaro, me honra muy de 

sobremanera al solicitarme la elaboración de unas líneas a modo de prólogo, de la 

presente sobresaliente obra colectiva: “Constitucionalismo e meio ambiente: 

Conquistas e desafios na América Latina”, la cual coordina muy acertadamente. 

En principio, es de resaltar la naturaleza que abraza el título en su primera 

parte. Pues, amerita desarrollar su explicación. Lo cual obedece a la resultante del 

arribo Estado Constitucional de Derecho.    

El mismo genera un cambio radical en los sistemas jurídicos no solamente de la 

región, pues coloca a la Constitución Política como un nuevo orden de valores, como 

garante y sostén del sistema jurídico de un Estado.  

Entonces, dejan de tener vigencia las clásicas ramas jurídicas como el derecho 

civil, derecho penal, derecho tributario, entre otras; para dar inicio a su vigencia 

renovada como: derecho civil constitucional, derecho penal constitucional, derecho 

tributario constitucional, etc. 

Así, la totalidad de las mismas tienen que aggiornarse al espíritu abrazado por 

el vigente Derecho Constitucional reloaded. Así, el derecho constitucional y en 

consecuencia, los derechos fundamentales se tornan efectiva como obligatoriamente 

transversales al sistema jurídico.  

Consecuentemente, he ahí el basamento del: “Constitucionalismo e meio 

ambiente”, que saludamos.  

 

II 

 

Empero, precisamos además considerar que la justificación de tan encomiable 

empresa, va más allá de la ineludible relación del derecho constitucional con el medio 

ambiente. Esto es, que la misma no resulta ser razón suficiente.  

En ese sentido y no por puro arrojo torero, consideramos que el presente libro 

deviene como fruto de sucesivas, cavilaciones, reflexiones e inquietud investigadora, 

de la Dra. Cleide Calgaro. Obedeciendo de manera específica a su calidad de Docente 
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Investigadora del Grupo de Investigación: Regulación Ambiental de la Actividad 

Económica Sustentable, de la Escuela Superior Dom Helder Câmara. Se desempeña, 

además, de manera sobresaliente como Investigadora Interdisciplinar en las áreas de 

Derecho, Ciencias Sociales y Filosofía, actuando principalmente en ramas jurídicas 

como: Derecho Socioambiental, Medio Ambiente, Constitucionalismo 

Latinoamericano, Constitución, Democracia y Derechos Fundamentales, Relación de 

Consumo, Consumocentrismo e Hiperconsumo, y Filosofía Política y Social. Así 

también, ha publicado diversos libros y trabajos en materia ambiental constitucional. 

Por ello, sostenemos que a la distinguida Dra. Cleide, le asiste no solamente la 

calidad sino adicionalmente, la autoridad del conocimiento, experiencia y profundas 

convicciones que abrazan una insular como notoria sensibilidad socioambiental. Lo 

que a su vez conjura, cual amalgama de sinergias, para el logro inmejorable de la 

presente entrega. 

La Dra. Cleide Calgaro destaca por su conmovedora como permanente entrega 

al estudio e investigación (dos pos doctorados, tres doctorados, dos maestrías, 

innumerables libros y artículos publicados, dan fe contundente de ello). Entonces, 

cada día le comportan nuevas conquistas coronadas y otras tantas que a sangre y fuego 

también logra comandar. Su perfil como investigadora ha sido forjado a través de los 

años, de manera férrea, rigurosa, sostenida y voluntad inquebrantable.  

Su naturaleza investigadora es inquieta, aguda, incontenible. Entonces, su 

mirada y actuar resultan ser sesudos, serenos, abstrayentes, imperturbables, 

aplomantes, inmejorables. Así, el atropello, la informalidad, improvisación, 

coyuntura, vehemencia, aire sobrador, solipsismo, le son absolutamente ajenos, 

extranjeros.  

Por ello, no sorprende en extremo alguno que la misma nos presente tan 

importante entrega que ahora finalmente ve la luz. 

 

III 

 

Seguidamente, corresponde dar una mirada al escenario actual del medio 

ambiente, así como, a sus causas y consecuencias. 
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Existe una época de oro en la movida medio ambiental mundial. Ello se puede 

constatar en la muy creciente presencia y posicionamiento de foros, asociaciones, 

movimientos, publicaciones, en dicha materia. 

No obstante, es de apuntar también la increíble irresponsabilidad de la sociedad 

y Estado del orbe, así como, el poco compromiso por la temática medio ambiental, en 

el preocupante convencimiento que la misma corresponde a los predios de los 

ambientalistas y a las organizaciones no gubernamentales. 

Sin embargo, la lectura no resulta ser tan plausible, en tanto que se aprecia una 

desproporción oceánica entre lo señalado en comparación con lo efectivamente 

plasmado, por ejemplo, en políticas de Estado en sede nacional e internacional y que 

las mismas hayan demostrado objetivamente el logro de los objetivos planteados. En 

suma, se evidencia un exceso de entusiasmo que no va más allá de las buenas 

intenciones.  

Devino en inaudito entonces, lo clamoroso del resucitar del medio ambiente y 

la fauna como consecuencia de la obligada cuarentena sanitaria. No como resultado de 

las acciones destinadas hacia ello, sino, como consecuencia de la ausencia humana y 

de la actividad industrial.  

Pero si revisamos la crisis medioambiental en cifras, tenemos: i) Cambio 

climático. Desde 1880 la temperatura media de la superficie mundial ha aumentado 

entre 0,8 y 1,2 grados Celsius. En el último decenio se han registrado ocho de los 10 

años más cálidos de los que se tiene constancia. Las emisiones de gases de efecto 

invernadero deben reducirse entre un 40% y un 70% entre 2010 y 2050 para cumplir 

el Acuerdo de París y evitar los peores efectos del cambio climático, ii) Contaminación 

del aire. Esta polución causa entre seis y siete millones de muertes prematuras al año. 

El 95% de la población del planeta reside en zonas con niveles de partículas finas 

superiores a los recomendados por la OMS, iii) Biodiversidad. Las zonas protegidas no 

llegan al 15% de los hábitats terrestres y al 16% de las zonas costeras y marinas. El 42% 

de los invertebrados terrestres, el 34% de los de agua dulce y el 25% de los marinos se 

encuentran en riesgo de extinción, iv) Océanos. El 50% de la Gran Barrera de Coral 

australiana está dañada por el aumento de la temperatura, mientras que los manglares 

han perdido entre el 20% y el 35% de su área de distribución desde 1980. Cada año, 

ocho millones de toneladas de plásticos acaban en los océanos, v) Agua dulce. Desde 

1970 el 40% de los humedales del planeta han desaparecido. Son unos ecosistemas 
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claves en la lucha contra el cambio climático, vi) Agricultura y usos del suelo. En 2050 

unos 4.000 millones de personas vivirán en tierras desertificadas. La deforestación se 

ha ralentizado algo pero sigue avanzando en el mundo. Y el 33% de la comida se pierde 

o se desperdicia, sobre todo en los países desarrollados.1 

En consecuencia, consideramos que las cifras señaladas corroboran de manera 

contundente nuestra apreciación, lo que deviene en muy peligroso, preocupante. 

 

IV 

 

A continuación, apostrofar algunos puntos señeros en lo relativo a la segunda 

parte del título de la presente importante obra, esto es: “Conquistas e desafios na 

América Latina”. Y al respecto, es de señalar que un derrotero de luz no pasa de manera 

exclusiva como excluyente por entender y asumir que la agenda pendiente del derecho 

del medio ambiente, se debe circunscribir de manera específica como excluyente desde 

los predios medio ambientales, sino desde la integralidad.   

Por ello, somos contestes con que la situación ambiental se modifica hacia lo 

positivo gracias a las políticas de protección, la acción del estado nacional y los 

gobiernos locales, y las presiones de la sociedad civil. Las políticas de uso sostenido de 

los recursos, junto a su revalorización económica y la de los servicios ecológicos lleva 

a que se empiecen a valorar y utilizar una serie de recursos adicionales a los utilizados 

tradicionalmente. Las fuerzas impulsoras que dinamizan este escenario son: 

Gobernabilidad, Económicas, Sociales, Culturales, Tecnológicas, Ambientales. El 

desafío de un modelo de desarrollo que pretenda integrar y armonizar lo económico, 

lo social y lo ambiental requiere de estructuras de gobierno aptas para abordar tal 

complejidad, a la vez que una activa participación ciudadana. Entre otros 

componentes, la construcción de una democracia participativa requiere, por un lado, 

de un soporte jurídico e institucional, y por el otro, de una sociedad civil activa, cuyo 

nivel de compromiso no se mida por el rating de la televisión sino por el ejercicio 

efectivo de sus derechos.2 

  

                                                      
1  SÁNCHEZ, Esther y PLANELLES, Manuel. La ONU pide cambios sin precedentes para evitar la 
catástrofe medioambiental del planeta. En línea: Recuperado en fecha 22/03/21 de 
https://elpais.com/sociedad/2019/03/12/actualidad/1552409167_549272.html. Madrid, 2019. 
2 FRERS, Cristian. Un escenario ambiental adecuado. En línea: Recuperado en fecha 22/03/21 de 
https://wastemagazine.es/escenarioambiental.htm. Granada. 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/12/actualidad/1552409167_549272.html
https://wastemagazine.es/escenarioambiental.htm
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V 

 

En la importante obra que usted tiene en sus manos, han participado la 

importante cosmovisión y sapiencia de juristas especialistas e investigadores de 

Latinoamérica, lo que le imprime un innegable valor y atención. Lo que amerita 

apostrofar y reconocer.     

VI 

 

Colegimos, que la presente obra colectiva: “Constitucionalismo e meio 

ambiente: Conquistas e desafios na América Latina”, representa no solo una 

motivación, sino un fin concreto que aterriza en reflexiones, análisis y propuestas 

concretas, pues, su contenido hace ampliamente honor a su denominación. 

La misma dará que hablar y se ganará un privilegiado como merecido espacio 

no solamente en la Academia, pues se encuentra dirigida a la comunidad jurídica y no 

jurídica no solamente de la región (y es que el medio ambiente y derecho constitucional 

nos atañe e involucra a todos).  

Recomiendo para que la disfruten carilla a carilla, comenten, critiquen y que 

inicien el debate en beneficio de la urgente, insoslayable, acertada y efectiva 

preservación y defensa del medio ambiente, así como, en la observancia y salvaguarda 

de los derechos fundamentales de todas las personas; pues, contiene, además, un 

espíritu insular, épico, una invitación para pasar de la reflexión y la pose, a la acción 

inmediata, impostergable.   

Lima, en medio del otoño de 2021 

 

Jorge Isaac Torres Manrique. 
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 PREFÁCIO 

 Daniel Rubens Cenci 
Daniel Rubens Cenci 

Inicialmente registro minha satisfação de poder constar neste distinto espaço 

da obra coletiva, CONSTITUCIONALISMO E MEIO AMBIENTE: CONQUISTAS E 

DESAFIOS NA AMÉRICA LATINA, abrindo o debate sobre temas tão ricos, tão atuais 

e tão controversos, como tem sido o tema do Constitucionalismo, na perspectiva do 

Estado Democrático de Direito, das Políticas Públicas, da Democracia, bem como, dos 

fundamentos que justificam o papel do Estado e do Direito, na efetivação da Justiça 

Social, da Cidadania e dos Direitos Humanos, destacadamente, na garantia dos 

direitos coletivos e difusos, como é o caso do Meio ambiente, ou na perspectiva 

brasileira, a efetivação do Artigo 225 da Constituição Federal, o Direito ao Meio 

Ambiente ecologicamente equilibrado, ainda mais, na dimensão global da Agenda 

2030 e os dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS. 

Entre os temas transversais da crise multicausal, repensar os diferentes 

contextos da Democracia, é fundamental. Considerar o percurso das sociedades e 

redefinir valores e a importância de acolher as experiências multiculturais, a riqueza 

da diversidade, não é alternativa, é necessidade histórica, é reconhecimento de que o 

mundo precisa, deve e pode ser a casa comum, acolhedora e geradora de bem estar e 

bem viver, constituir-se no ambiente, como entorno natural, social, econômico, 

político e étnico, com relações de empatia e respeito.  

Todavia. O contexto da globalização neoliberal vem solapando o trabalho, as 

políticas públicas, os empregos, direitos sociais e econômicos e pervertendo a estrutura 

biofísica de existência humana e dos sistemas de suporte ecológico, transformando 

biodiversidade e meio ambiente em comodities, ou seja, produtos para o mercado, dos 

quais se apropria quem possui poder econômico, gerando um grave quadro de 

exclusão econômica, social, ambiental, cultural. Emerge a pergunta: há outros mundos 

possíveis? Faz-se urgente responder. Com certeza, sim, há outros mundos, não apenas 

possíveis, mas reais e de longa história, sendo vividos, na solidariedade, na 

ancestralidade, na biocentricidade, na sustentabilidade, oferecendo leituras e análises 

inclusivas, diversas do antropocentrismo e da racionalidade econômica, que 

governaram - e governam - a hegemonia das ideias de grande parte do mundo, nos 

últimos séculos. A luta é pela realização da vida em sua melhor possibilidade, para 

todos, ou em leituras que se espalham pela América Latina nas experiências do Bem 
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Viver. 

Construir novos momentos, novos contextos, novas etapas da história, cabe a 

cada um e ao coletivo dos que querem um mundo melhor. Os saberes que circulam por 

esta obra constituída a muitas cabeças, muitas mãos muitos sentimentos, é marco um 

registro contundente de que hão outro mundo em curso. Ideias que circulam em 

perspectiva territorial, articuladas entre colonialismo e pensamento 

descolonial/emancipatório, entre (de)crescimento e justiça socioambiental. 

Reafirmar a democracia significa retomar seu conteúdo sua substancialidade e 

superar sua pragmaticidade, e reinventar relações democráticas pautadas nas 

realidades históricas nacionais e Latino-americanas, guiadas pelo mesmo prisma 

democrático presente no Direito, na pluralidade e nas particularidades das culturas da 

América Latina, consolidadas em um constitucionalismo plural. Democracia e 

constitucionalismo identificam-se e são inseparáveis. 

 Propugna-se ainda por um compromisso ético entre gestão e cidadania, um 

processo a cada dia inovador, em busca de uma sociedade mais justa para todos. É 

relevante evidenciar que a construção de uma democracia em âmbito mundial, requer 

que se mundialize não somente os mercados econômicos, mas as conquistas sociais, a 

realização dos direitos e o reconhecimento das lutas contra as desigualdades de renda, 

de possibilidades e capacidades, pensar o local como o antídoto ao globalismo  que só 

fazem acelerar os quadros de pobreza e fome nas periferias da globalização, como vem 

ocorrendo de maneira acelerada pela América Latina. 

As análise e propósitos trazidos nos aportes de cada artigo, oferecem um 

cabedal de instrumentos que permitem reorientar uma caminhada com elementos 

estruturantes para Sociedades Democráticas, de um debate urgente, que articule 

soluções entre o local e o global, para as múltiplas situações de injustiça e 

desigualdade, pelo reconhecimento, democratização e fortalecimento dos organismos 

de gestão global por sustentabilidade, como a Agenda 2030, articulada no âmbito da 

Organização das Nações Unidas – ONU, e que em muito carece de efetividade, pelo 

descompromisso, sobretudo, em relação às decisões tomadas coletivamente e que 

retardam as políticas públicas, quando não caem no esquecimento.  

Tais situações denotam fragilidades em distintas instâncias de poder, de 

espaços efetivamente democráticos, especialmente, nos laços significantes que nossa 

época pretende consolidar como legado político e humanitário para a história, 
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plasmados nas expressões da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, de nossas 

Constituições.  

Perceber que uma sociedade plural requer uma plurinacionalidade, o 

reconhecimento constitucional da existência da diversidade étnica, cultural, política e 

social presente dentro dos Estados, garantir os direitos individuais e coletivos de todos 

os seus habitantes. Construir redes de esperanças e propostas, a partir das 

reivindicações históricas dos setores sociais e comunidades tradicionais, 

marcadamente os movimentos indígenas da América Latina. Em última instância, 

reconhece a existência de nações previas à construção do Estado-nação moderno na 

região, ao mesmo tempo em que mantém a sua unidade territorial. 

Estabelecer novos diálogos entre saberes e conhecimentos, para a superação de 

poderes hegemônicos, refundar relações de trocas e integração regional, na esperança 

e na crença de que a verdadeira emancipação nascerá, crescerá, e florescerá, com os 

rostos Latino-americanos. Boa leitura.    
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1. TRIBUNAL DO JÚRI E O ACUSADO INDÍGENA: POSSIBILIDADES E 

NECESSIDADES DE DIÁLOGOS INTERETNICOS E ÉTNICO-JURÍDICOS 
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Adriana Lampert1 

 Antonio Hilario Aguilera Urquiza2 

 Vladmir Oliveira da Silveira3 

Introdução 

 

A promulgação da Constituição Federal em 05 de outubro de 1988 estabeleceu 

elementos para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e para a promoção 

de condições de igualdade, do exercício dos direitos e liberdades fundamentais, com 

vistas à inclusão social. O instrumento reconhece uma sociedade pluralista, assim 

como a diversidade étnica-cultural, assegurando ao povo indígena o direito à sua 

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Aponta para um novo 

paradigma: o direito à diferença decorrente da etnia e da cultura.  

Todavia, em que pese a garantia desses direitos, o que se verifica é a existência 

de um longo caminho a ser trilhado para que se dê efetividade a tais direitos e ocorra 

um rompimento das políticas assimilacionistas. E, essa quebra de interpretação 

evolucionista se mostra mais urgente quando se trata de réu indígena, onde persiste 

uma invisibilidade latente no processo criminal acerca da condição étnico-cultural. 

Nessa mesma linha mostra-se imperativo tornar visível os elementos do modus 

vivendi do réu indígena quando submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, ou seja, 

pelos seus pares para que ocorra um alargamento de saberes interculturais. 

                                                      
1 Mestranda do Curso de Direitos Humanos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, 
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Bonito/MS. E-mail: lampert.adriana@gmail.com. 
2 Doutor em Antropologia pela Universidade de Salamanca-Espanha. Mestre em Educação (Educação 
Indígena) pela Universidade Federal de Mato Grosso. Graduação em Filosofia pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Lorena. Graduação em Teologia pelo Instituto de Teologia de São Paulo. 
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O presente artigo, em um primeiro momento, faz uma conexão acerca dos 

princípios que norteiam a instituição do Tribunal do Júri, avaliando-se a evolução da 

escolha dos jurados como membros do Conselho de Sentença, quais os critérios 

utilizados desde o início de sua criação e o traço indelével que o caracteriza como 

reflexo de uma sociedade hegemônica, dominante e etnocêntrica.  

Prosseguindo-se no estudo faz-se uma digressão acerca do arcabouço jurídico 

que reconhece a sociedade brasileira como pluralista, iniciando-se pela Constituição 

Federal e entranhando-se pelos instrumentos de ordem internacional, além apontar 

para a necessidade de cultivar nos magistrados a visão multicultural, de alteridade 

étnico-cultural de modo que seja viável a aplicabilidade e o reconhecimento do 

pluralismo jurídico.  Sob a ótica da interculturalidade crítica analisa-se a necessidade 

de descolonização epistêmica do saber jurídico de modo que seja viável a definição de 

novos horizontes de normatividade alternativa por meio de diálogos entre 

interpretações de diferentes cosmovisões que objetivam o alcance da justiça.   

Estabelecidos os parâmetros sociais e jurídicos sob os quais estão assentados a 

formação do Tribunal do Júri, as estruturas que embasam os direitos indígenas, a 

interculturalidade e o pluralismo jurídico, repisa-se a necessidade de abandono da 

posição central do direito estatal e da figura da superioridade étnica de modo que 

sejam promovidos diálogos interculturais, diálogos entre os diversos saberes. 

Avançando no estudo são apresentados os raros casos de julgamentos de réus 

indígenas onde a questão da interculturalidade e do pluralismo jurídico afloraram no 

decisium, bem como o explorou-se o recente julgado, RHC n. 86305/RS, acerca da 

necessidade de Laudo Antropológico em processos do Tribunal do Júri e a Resolução 

do CNJ nº 287, de 25 de junho  de 2019, que orienta os juízes no sentido da 

possibilidade de determinar a realização da perícia antropológica.  

Por fim, apresenta-se a incompletude do direito estatal etnocêntrico indicando 

a necessidade que ocorra uma permeabilidade entre os diversos saberes locais, com 

diálogos horizontais e zonas de contato para a construção de uma cartografia jurídica 

inclusiva, uma interlegalidade. 

E, é diante desse quadro, dentro do referencial teórico da Constituição Federal, 

Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas da ONU, Declaração Americana 

sobre os Direitos dos Povos Indígenas da OEA e da Resolução do CNJ nº 287, de 25 de 

junho de 2019 que se busca analisar a questão do julgamento do indígena pelo Tribunal 
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do Júri, onde há necessidade de um diálogo intercultural e não apenas um monólogo 

de saberes, onde uma cultura subjuga a outra e, para tanto, a presente pesquisa 

utilizou-se do método dedutivo por meio de pesquisa bibliográfica qualitativa. 

 

1 Tribunal do júri: Instituição democrática 

 

 A Constituição Federal de 1988 representa um marco ao instituir o Estado 

Democrático de Direito incorporando a questão da igualdade em seu conteúdo, bem 

como assegura juridicamente condições sociais mínimas ao cidadão e a comunidade 

(GALUPPO, 2002) 

O Tribunal do Júri, por sua vez, quando da sua criação, diga-se, bem anterior à 

Constituição Federal de 1988 e com origens longínquas, também buscou na baliza da 

igualdade a sua construção, como forma de fortalecer o Estado Democrático de Direito 

e afiançar a igualdade, emancipando o julgador de tecnicismos e permitindo a inserção 

dos sentidos e valores coletivos na análise de causas criminais. Nasce com o objetivo 

de aproximar o povo do sistema judiciário, na tentativa de humanizar o que é decidido 

judicialmente e produzir decisões que atendam aos anseios sociais, ou seja, mais 

próximas da realidade, uma vez que não há necessidade de motivá-las, produzindo um 

veredicto baseado na ética e standards sociais. 

Assim, o Júri surge com uma aparência democrática na medida em que há 

participação do povo na resolução do conflito e a realização de um julgamento por 

equidade, haja vista que a decisão incorporaria os anseios e valores da comunidade. 

 

O exercício da democracia é presente, de forma destacada, no Júri, lugar no qual o 

cidadão, representando, a sociedade diretamente afirma o seu posicionamento 

quanto a determinado fato submetido a sua análise, sem intermediários, na paz de 

sua consciência e na busca de auxiliar na construção de uma sociedade mais justa 

(TASSE, 2008, p. 24) . 

 

Historicamente o Tribunal do Júri advém da Magna Carta inglesa, cujo modelo 

foi aplicado mundialmente, baseando-se em uma composição de 12(doze) jurados. No 

Brasil, por sua vez, o Tribunal do Júri  é fundamentado, também, no direito francês 

decorrente das ideias da revolução francesa, sendo criado em 1822 para julgar os 

crimes de imprensa e composto por vinte e quatro membros recrutados dentre 
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“homens bons, honrados, inteligentes e patriotas”, cuja previsão constitucional surgiu 

na Constituição do Império de 1824 (BONFIM, 1994). 

No mesmo instante de sua criação já emergiram contestações acerca da sua 

representatividade, eis que à época, a sociedade era escravocrata e os “homens bons” 

eram somente os cidadãos que podiam ser eleitos e que possuíssem certa quantidade 

de bens e renda, portanto, eram os representantes das classes dominantes. Assim, a 

importação europeia do Júri, fez com que o colonialismo europeu encrustasse em tal 

instituto a colonialidade do poder (QUIJANO, 2009), promovendo, como o fez nas 

estruturas sociais, a marginalização de sociedades, culturas e seres.  

Nesse caminhar, atualmente, a previsão é que o Júri seja formado por jurados 

escolhidos “dentre cidadãos de notória idoneidade”, como estabelecido no art. 436 do 

Código de Processo Penal. Portanto, de 1824 onde os jurados eram escolhidos dentre 

os “homens bons, honrados, inteligentes e patriotas”, hoje são recrutados entre os 

“cidadãos de notória idoneidade”. Mas quais cidadãos seriam considerados de notória 

idoneidade? Cidadão de notória idoneidade é um conceito bastante aberto que fica à 

mercê da subjetividade do juiz togado, o qual expressará suas crenças valorativas e 

ideológicas sobre o modo de escolha dos jurados, eis que é o responsável pela 

confecção da lista anual dos membros do Tribunal do Júri. 

Destaca-se que recentemente foi traçado o perfil dos juízes brasileiros por meio 

de uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ no ano de 2018, a 

qual revela que a magistratura brasileira é majoritariamente formada por homens 

brancos, católicos, casados e com filhos, sendo que participaram 11.348 (onze mil, 

trezentos e quarenta e oito) magistrados, o que corresponde a 62,5% (sessenta e cinco 

por cento) de um total de 18.168 (dezoito mil, cento e sessenta e oito) juízes, 

desembargadores e ministros dos tribunais superiores. E, mais, tal pesquisa indica que 

apenas 18,1% (dezoito por cento) dos magistrados no Brasil correspondem aos 

parâmetros da maioria da população no País, que é composta por negros. E, ainda, 

somente 11(onze) magistrado se declararam serem de origem indígena (BRASIL, CNJ, 

2018, p. 8 e9). 

Desde sempre, os jurados são escolhidos nas camadas dominantes da 

sociedade, padrão Establishment, pois cabe ao juiz homem, branco, católico, casado e 

com filhos a escolha dos “cidadãos de notória idoneidade” para fazerem parte do 

Conselho de Sentença. 
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Apesar dessa “padronização” de escolha dos jurados se manter desde a criação 

do instituto, de lá para cá o Júri sofreu várias alterações. Entretanto, as alterações não 

foram no modo de escolha dos jurados, o qual permanece com os traços da 

colonialidade hegemônica desde sua criação. As alterações se deram em outro 

patamar. Na Constituição de 1891, o Tribunal do Júri foi elevado à nível de garantia 

individual. A Constituição de 1937, por sua vez, silenciou acerca do instituto, 

delimitando-o a soberania dos veredictos, sendo que na Constituição de 1946 

recolocou o instituto entre as garantias individuais, continuando na Constituição de 

1967.  

Por fim, foi a Constituição Cidadã de 1988 elevou a instituição do Tribunal do 

Júri ao status de cláusula pétrea (art. 60 § 4º, inciso IV). E, como sabido, cláusula 

pétrea é aquela que possui conteúdo tão relevante, uma vez que carrega elementos e 

princípios essenciais da ordem constitucional, que impõe regra de proteção  no sentido 

de não ser esvaziada ao bel prazer do legislador, ou seja, clausula pétrea indica uma 

proibição de ruptura de determinados princípios constitucionais (MENDES, 1994). 

Nesse caminhar a Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu art. 5º 

XXXVIII, consignou que “ é reconhecida a instituição do Júri, como a organização 

que lhe der a lei, assegurados: a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a 

soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida”. Hoje, os crimes de competência do Tribunal do Júri são os constantes 

no Título I "dos crimes contra a pessoa", no Capítulo "dos crimes contra a vida",  do 

Código Penal em que uma das subdivisões do Título I, estão inseridos: o homicídio 

simples; o homicídio qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; o 

infanticídio e os vários tipos de aborto. Tais delitos podem ser cometidos de duas 

formas: a) dolosa (quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de obter o 

resultado); b) culposa (quando o agente pratica o delito por imprudência, negligência 

ou imperícia). Todavia, somente são submetidos à julgamento pelo Tribunal do júri os 

crimes cometidos dolosamente. 

Estando relacionado no texto constitucional nos direitos e garantias 

fundamentais, o instituto do Tribunal do Júri é instrumento de efetivação dos direitos 

fundamentais, à luz do princípio da dignidade de pessoa humana, considerado órgão 

colegiado heterogêneo e temporário. (GOMES, 2012, p.28).  
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Entretanto, essa “heterogenia” de composição, desde o início de sua 

constituição, nunca ocorreu, eis que sempre refletiu a hegemonia dos grupos 

dominantes, em evidente negação da diversidade cultural existente no Brasil, muito 

embora o Conselho de Sentença, que é o Júri, deva ser o reflexo da sociedade. 

 Aramis Nassif (2008, p.48) explana acerca do perfil dos jurados: 

 

Comumente, o jurado é arregimentado entre funcionários públicos, de escolas, 

autarquias, bancos, etc., formando uma massa representativa da classe média que, 

mesmo que em vias de proletarização haja vista estabelecida no círculo nuclear 

urbano, estáveis em seus empregos e profissões, sem uma aprofundada visão da 

sociedade periférica das cidades e do meio rural. 

 

Lênio Streck também faz ponderações sobre os jurados (2001, p.101) ao afirmar 

que:  

[...]Os jurados, escolhidos dentre cidadãos de notória idoneidade, fazem parte, 

assim, de um padrão de normalidade e um padrão de aceitação da sociedade. A 

normalidade, então é uma normalidade instituída, onde tem normal acepção de 

estabelecer um dever-se-social-não-desviante. E, ao ser instituída, ao mesmo 

tempo passa a ser instituinte.” 

 

 Assim, tem-se que o jurado deve possuir as características de “notória 

idoneidade” e se encontrar “dentro de um padrão de normalidade”, reverberando, 

novamente, a condição de uma classe dominante e o padrão de comportamento a ser 

exigido dos outros grupos sociais (STRECK, 2001, p.100), sendo que o jurado não se 

desprenderá da sua herança social e cultural quando do veredicto. 

Há evidente assimetria legitimada ou realidade invisibilizada, pois o padrão dos 

jurados que compõe o Conselho de Sentença nem de longe configuram uma equidade 

social representativa, muito embora todos os sujeitos ou players (ROSA, 2019) do 

processo penal (jurados, juiz, promotor, advogado ou defensor, réu) atuem como se 

todos ali estivessem em situação plena de igualdade. Vivemos em uma sociedade de 

classes diferenciadas, onde não existe uma relação de horizontalidade que pressupõe 

que todos se encontram em uma mesma linearidade, haja vista a nítida desigualdade 

brasileira (MENDONÇA, 2018), pois o Brasil ocupa a 10ª posição como o país mais 

desigual do mundo (CORRÊA, 2017). 
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O Tribunal do Júri não se limita ao julgamento apenas do fato criminoso 

imputado ao réu, vai além. Traz à lume a luta de classes dominante/dominado, 

superior/inferior, ocidente/oriente, Norte/Sul, civilizado/selvagem, sendo que o réu é 

julgado pelo que representa de forma efetiva na tessitura social. Existindo forte 

correlação entre os resultados dos julgamentos e os grupos sociais que julgam e os 

quais são julgados. Esse paradoxo social é reforçado por vários instrumentos, se 

iniciando pela escolha dos jurados, aos quais é atribuída “notória idoneidade moral” 

segundo as concepções e valores do juiz togado, reproduzindo uma estrutura de 

exclusão quando a escolha dos jurados se baseia no grau de escolaridade, ocupação 

profissional, projeção política e social. 

Verifica-se, em um primeiro momento que, apesar da sociedade ser composta 

de diversos grupos ocupacionais e várias etnias, essa diversidade não se encontra 

totalmente refletida no corpo de jurados, muito embora o Júri consagre o julgamento 

do homem pelos seus pares. 

São os jurados que realizam a conexão entre a sociedade real e o mundo jurídico. 

O Tribunal do Júri é elemento essencial na democratização da justiça, uma vez que são 

os jurados que apontam quais os valores sociais que são ou serão reconhecidos ou 

rejeitados. Assim, faz-se necessário que a lista dos jurados consagre toda a diversidade 

social da comarca, sem quaisquer conotações preconceituosas ou discriminatórias, 

conforme bem preceitua o art. 3º da Constituição Federal (TUBENCHLAK, 1991, p. 

165), pois o tribunal do júri é instrumento de soberania e participação popular.  

Todavia,  quando o réu indígena é acusado da pratica de crime de competência 

do tribunal do Júri, além dessa formação simbólica e rebuscada de representatividade 

democrática da sociedade feita pelo corpo de jurados, torna-se necessário que sejam 

também sopesadas outras questões que batem à porta do Judiciário, mesmo diante de 

um Judiciário que há muitas décadas possui ouvidos moucos para os sons  emanados 

de uma sociedade de diversidade étnica. 

 

2 PLURALISMO JURÍDICO E LEGISLAÇÃO INDÍGENA 

 

 A questão afeta à escolha do perfil dos jurados que compõe o Conselho de 

Sentença do Tribunal do Júri é apenas um dos pontos que necessita ser objeto de 

descolonização de paradigmas. Entretanto, existem outras questões que carecem de 
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um olhar mais atento do Poder Judiciário, com espaço para interlocuções e 

interdisciplinaridade, estabelecendo pontos de contato nas diversas sensibilidades 

jurídicas (GEERTZ, 1999) que decorrem das relações interétnicas. 

 Quando se tem no banco dos réus do Tribunal do Júri um indígena, ele é visto, 

notado, simplesmente como “réu”. Essa invisibilidade étnica-cultural decorre do 

enraizamento dos preceitos assimilacionistas e integracionistas que o colocam em uma 

posição inferior e na busca de uma “ascendência” ou “evolução” social, esvaziando 

saberes e práticas que exprimem outros modos de visão. São os efeitos do domínio 

europeu fundado no eurocentrismo que impõe a neutralização dos usos e costumes 

locais com a incorporação do modus vivendi europeu. 

 Todavia, em que pese todo esse cenário brasileiro de negação de diversidade 

étnica-cultural, o censo do IBGE de 2010 indica uma população indígena brasileira 

monta de 817.963 mil, com 305 diferentes etnias e 274 línguas indígenas (BRASIL, 

FUNAI, 2020). Fato que nunca deveria passar invisibilizado. 

A par disso, foram surgindo instrumentos epistemológicos jurídicos que se 

propõem a realizar essa ruptura da monocultura do saber e da hegemonia do direito, 

os quais devem ser sopesados pelo Poder Judiciário. 

 Vale lembrar, como já mencionado anteriormente, a Constituição Federal de 

1988 estabelece novos indicadores de igualdade, além de reconhecer no seu preâmbulo 

a existência de uma sociedade brasileira plural: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte, para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 

o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da 

República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). 

 

 A Constituição Federal de 1998 desperta no sentido de perfilhar que a sociedade 

não é coesa e horizontal em suas relações sociais e que há necessidade de proteção das 

minorias étnicas mas sem as amarras assimilacionistas que buscavam que o índio 

evoluísse no sentido de se incorporar à comunhão nacional, como dispunha o art. 5º, 
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XIX, “m” da longínqua Constituição de 1934 e no Estatuto do Índio, Lei nº 6.001/73, 

que classificava os povos indígenas em: isolados, em vias de integração e integrados. 

Muda-se, pelo menos normativamente, o paradigma integracionista para o paradigma 

da diferença e da interação. A Constituição Cidadã de 1988 trouxe, além do preâmbulo, 

normativas assegurando os direitos dos povos indígenas e reconhecendo o direito à 

alteridade e a uma cidadania étnica. O direito de ser diferente e ter sua cultura 

reconhecida, ou seja, o multiculturalismo, o pluralismo cultural. O art. 215, caput ao 

menciona que o Estado deve “garantir a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais”, bem como no § 3º, V do mesmo diploma em estabelecer que “a lei visará o 

desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que  

conduzem à valorização da diversidade étnica e regional”, estando a matriz da 

sociedade plurívoca inserta no art. 231 da Magna Carta “são reconhecidos aos índios 

sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam” (HOLLIDAY, 2015, p.6). 

 Muito embora a Constituição Federal conste apenas o reconhecimento de uma 

sociedade plurívoca com bases no pluralismo cultural e não faça menção expressa ao 

pluralismo jurídico, como outros países o fizeram expressamente em suas 

constituições como a Bolívia, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Equador e Venezuela 

em reconhecer a jurisdição especial indígena, foi reconhecida a organização social, os 

costumes, as línguas, as crenças e as tradições, o que engloba o seu sistema jurídico.  

 Entretanto, o pluralismo jurídico no Brasil não fica só implicitamente 

reconhecido na Constituição Federal, existem instrumentos jurídicos de ordem 

internacional que o normatizam expressamente. 

Dentre os instrumentos internacionais, tem-se a Convenção da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) nº 169, a qual foi internalizada no Brasil pelo Decreto 

Legislativo nº 143 de junho de 2002, promulgada pelo Presidente da República pelo 

Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, o qual foi revogado e consolidado pelo 

Decreto nº 10.088 de 05 de novembro de 2019, na forma de anexo, com status de lei 

ordinária, uma vez que foi ratificada anteriormente à vigência da emenda 

Constitucional de nº 45 e não houve quorum qualificado para lhe dar o status de 

Emenda Constitucional, onde faz indicação expressa do pluralismo jurídico: 

 

Art. 8º. 1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser 

levados na devida consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário.2. 
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Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições 

próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais 

definidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, deverão ser 

estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que possam surgir na 

aplicação deste princípio.3. A aplicação dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não 

deverá impedir que os membros desses povos exerçam os direitos reconhecidos 

para todos os cidadãos do país e assumam as obrigações correspondentes. 

Art. 9º.1. Na medida em que isso for compatível com o sistema jurídico nacional e 

com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, deverão ser 

respeitados os métodos aos quais os povos interessados recorrem 

tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus 

membros.2. As autoridades e os tribunais solicitados para se pronunciarem sobre 

questões penais deverão levar em conta os costumes dos povos mencionados a 

respeito do assunto (BRASIL, 2019). 

 

 Assim, é possível a aplicabilidade de uma jurisdição indígena desde que 

compatível com o sistema jurídico nacional e com os direitos humanos reconhecidos 

internacionalmente. Vale lembrar que o Estatuto do Índio já previa em seu art. 6º a 

utilização de uma jurisdição indígena quando se tratasse de matéria de ordem cível 

relativa a relações de família, ordem de sucessão, regime de propriedade e negócios, 

salvo se optassem pela legislação comum. Já na ordem criminal o art. 57 do respectivo 

estatuto permite que sejam aplicadas sanções penais ou disciplinares aos membros da 

comunidade, desde que não sejam cruéis, infames ou resultem na morte do infrator. 

 Caminhando um pouco mais, tem-se a aprovação da Declaração sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas pela Organização das Nações Unidas em 2007, onde, 

também, reconhece a aplicabilidade de um sistema jurídico próprio, desde que observe 

as normas internacionais de direitos humanos: 

 

Art. 5º. Os povos indígenas têm o direito de conservar e reforçar suas próprias 

instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais, mantendo ao 

mesmo tempo seu direito de participar plenamente, caso o desejem, da vida 

política, econômica, social e cultural do Estado. (grifei) 

Art. 34 Os povos indígenas têm o direito de promover, desenvolver e manter suas 

estruturas institucionais e seus próprios costumes, espiritualidade, tradições, 
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procedimentos, práticas e, quando existam, costumes ou sistema jurídicos, 

em conformidade com as normas internacionais de direitos humanos (grifei) 

(ONU, 2008). 

 

 Já na esfera internacional regional, tem-se a Declaração Americana sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas aprovada pela Organização dos Estados Americanos 

(OEA) em 15 de junho de 2016, onde também reconhece o respeito aos sistemas 

jurídicos indígenas pela ordem nacional, regional e internacional, cabendo aos 

Estados, juntamente com os povos indígenas, tomar as medidas necessárias para 

implementar todas essas recomendações: 

 

Artigo VI - Direitos coletivos - Os povos indígenas têm os direitos coletivos 

indispensáveis para sua existência, bem-estar e desenvolvimento integral como 

povos. Nesse sentido, os Estados reconhecem e respeitam o direito dos povos 

indígenas à ação coletiva; a seus sistemas ou instituições jurídicos, sociais, 

políticos e econômicos; às próprias culturas; a professar e praticar suas crenças 

espirituais; a usar suas próprias línguas e idiomas; e a suas terras, territórios e 

recursos. Os Estados promoverão, com a participação plena e efetiva dos povos 

indígenas, a coexistência harmônica dos direitos e sistemas dos grupos 

populacionais e culturas (grifei) (OEA, 2017). 

 

 Mas não é só. Embora exista todo esse arcabouço a legitimar um olhar 

diferenciado para a diversidade étnica-cultural e a possibilidade do reconhecimento 

de uma jurisdição indígena, o Conselho Nacional de Justiça, reforça a necessidade da 

visão multicultural e da instituição do pluralismo jurídico a ser observado e aplicado 

pelos juízes brasileiros, pois editou a Resolução nº 287, de 25 de junho de 2019 que 

estabelece procedimentos ao tratamento das pessoas indígenas acusadas, rés, 

condenadas ou privadas de liberdade, e dá diretrizes para assegurar os direitos dessa 

população no âmbito criminal do Poder Judiciário. 

 

Art. 7º A responsabilização de pessoas indígenas deverá considerar os mecanismos 

próprios da comunidade indígena a que pertença a pessoa acusada, mediante 

consulta prévia. 

Parágrafo único. A autoridade judicial poderá adotar ou homologar práticas de 

resolução de conflitos e de responsabilização em conformidade com costumes e 
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normas da própria comunidade indígena, nos termos do art. 57 da Lei nº 6.001/73 

(Estatuto do Índio). (BRASIL, CNJ, 2019). 

 

Portanto, existem instrumentos jurídicos em vigor que permitem, por meio da 

hermenêutica, reconhecer outras fontes legítimas de produção do direito que não só 

emanadas do direito estatal, com diversos polos sociais e com dinâmicas próprias, as 

quais contrapõe uma dogmática jurídica reprodutora do monismo jurídico 

estandardizado, “escrito, previsível (segurança e certeza jurídicas) e normativo”. 

(WOLKMER, 2019). 

O centralismo jurídico do estado (GRIFFITHS, 1986), muito embora se 

autoperceba como direito tout cort e defina as outras ordens jurídicas como uma 

justiça de segunda classe, suprimindo a existência de uma alteridade, o Estado 

Democrático de Direito foi erigido sob as bases de uma sociedade pluricultural, onde 

a identidade étnica exige que ocorra uma análise sob a perspectiva intercultural.  

Segundo Catherine Walsh (2009) o reconhecimento desses direitos decorrentes 

da diversidade étnico-cultural emerge a necessidade de criar relações positivas entre 

os diferentes grupos culturais no sentido de conscientizar cidadãos das diferenças, mas 

capazes de unir esforços para construir uma sociedade mais justa, equitativa, 

igualitária e plural. Sob a ótica da interculturalidade se traduz na interação de uma 

forma horizontal e sinérgica entre as culturas, evitando-se o que foi chamado de 

“epistemicídio” (SANTOS, 2000). 

 Aliás, o próprio conceito de cultura requer fluidez e transformação, sendo que 

o intercâmbio entre visões diferentes de mundo é algo construtivo para o 

aprimoramento da humanidade, como bem expõe Amartya Sen:  

 

Além desses reconhecimentos básicos, é necessário também atentar para o fato de 

que a comunicação e a apreciação entre culturas não precisa ser motivo de 

vergonha ou desonra. Somos realmente capazes de gostar de coisas originadas em 

outro lugar e o nacionalismo e o chauvinismo culturais podem ser gravemente 

debilitantes como modo de vida (SEN, 2008, p.277). 

  

 Mostra-se necessário que ocorra uma descolonização epistêmica do saber 

jurídico no sentido de ser observado no âmbito dos múltiplos objetos das ciências 

sociais. Deve-se buscar instrumentos epistêmicos e metodológicos capazes de 
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questionar o poder da colonialidade normativa dominante e definir horizontes 

pedagógicos instituintes de uma outra normatividade alternativa, plural e descolonial 

(WOLKMER, 2017, p. 15-16). 

Assim, esses novos horizontes pedagógicos instituintes de uma outra 

normatividade alternativa perpassam inegavelmente pela interculturalidade, no 

sentido de promover um diálogo entre interpretações de diferentes cosmovisões que 

tem como objetivo o alcance da justiça. 

Nesse sentido Catherine Walsh (2009) classifica que o uso contemporâneo da 

interculturalidade pode ser visualizado por meio de três perspectivas: a relacional, a 

funcional e a crítica. A interculturalidade relacional remete a uma ideia básica de 

contato e troca de culturas sem se preocupar nas condições de igualdade, portanto ela 

obscurece ou minimiza os conflitos decorrentes da relação de poder e dominação. A 

interculturalidade funcional baseia-se no reconhecimento da diversidade e da 

diferença cultural com objetivos de inclusão na estrutura social estabelecida, busca a 

promoção de um diálogo, de convivência e tolerância mas sem discutir as causas da 

desigualdades sociais, compatível com o modelo neoliberal, haja vista que não altera 

de modo radical as estruturas de dominação, muito embora aparentemente adote uma 

linguagem de intercâmbio cultural. A terceira perspectiva, a interculturalidade crítica, 

que segundo Walsh seria algo a construir, não interessa o problema da diversidade ou 

da diferença em si, ela supera a diversidade do reconhecimento e da inclusão não se 

limitando as esferas políticas, sociais e culturais, mas o problema da estrutura colonial-

racial. Indica que a diferença é construída em uma estrutura colonial e com base de 

poder racializado e hierárquico. Os “brancos” estariam acima dos povos indígenas e 

afrodescendentes que são inferiorizados. Portanto, é necessário a transformação de 

estruturas, instituições e relações sociais, com questionamento das relações de poder 

e o padrão de racialização que constroem a diferença colonial e as desigualdades 

sociais. 

Como se vê, o presente estudo esta centrado nessa interculturalidade crítica 

indicada por Walsh onde se faz necessário um ‘novo olhar’ para o indígena que se 

coloca no banco dos réus para ser julgado pelos seus pares junto ao Tribunal do Júri, 

haja vista que, apesar de arcabouço jurídico disponível, o sistema jurídico brasileiro se 

situa entre a interculturalidade relacional e funcional. 
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 Reverbera a necessidade de construção de novos sentidos e práticas diante do 

outro, do diferente, tanto na escolha dos membros do Tribunal do Júri quanto à 

garantia de cidadania étnica-cultural do réu indígena. Garantia que se faz por meio da 

complementação do caderno processual com laudos antropológicos e aceitação da 

coexistência de práticas e sistemas próprios de justiça nas sociedades indígenas. 

A atividade judiciária exercida pelo juiz ou jurado não deve se limitar apenas 

consecução das garantias formais de igualdade, de certeza jurídica e do império da lei 

(baseado no paradigma liberal/burguês do Estado de Direito), deve buscar uma visão 

étnico-cultural, de interculturalidade, de interação processual dos atores considerados 

“disfuncionais”  no sentido, não só de reconhecer os direitos indígenas, mas de 

assegurá-los. Como bem pontuou Bobbio (2004, p.9), “mas uma coisa é proclamar o 

direito, outra é desfrutá-lo efetivamente. Nesse sentido, também é a afirmação de 

Sarmento (2004, p. 391) para quem “não basta que o voluntarismo de um texto 

constitucional prometa utopicamente mundos e fundos, pois do papel à realidade 

concreta medeia uma distância que muitas vezes não há como transpor”.  

A interculturalidade crítica traz à lume que, embora exista uma previsão de 

direitos indígenas, há necessidade de alterações dos paradigmas tanto do  

ordenamento jurídico como das instituições jurídicas buscando o afastamento do 

racismo estrutural de modo que ocorra um diálogo entre as etnias e culturas, sob a 

premissa de que todos os saberes são incompletos e que inexiste hierarquia entre as 

culturas. 

 

3 DIÁLOGOS ÉTICOS-JURÍDICOS (POSSÍVEIS) NO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

 Em que pese a tradição eurocêntrica de uma jurisdição estatal monolítica e 

hegemônica, o Brasil ao reconhecer a existência de uma sociedade plural e 

multicultural tem, por meio da interculturalidade, ferramenta capaz de dar 

visibilidade à identidade étnica não só social, mas também dentro da própria ordem 

jurídica.  

É certo que essa transição do monismo jurídico para o pluralismo jurídico 

enfrenta sérias dificuldades e somente esta no início da caminhada, pois há um 

inegável descompasso entre a atuação do Poder Judiciário e o vasto arcabouço 

normativo ético-cultural, revelando uma dificuldade de se abandonar a posição central 
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do direito estatal e a figura da superioridade étnica, resquícios de uma lógica 

evolucionista. 

Boaventura de Sousa Santos (1988) foi preciso ao se utilizar do simbolismo para 

caracterizar o monismo jurídico, onde a “cartografia” jurídica tem como única “escala” 

o direito estatal. Entretanto existem outros mapas jurídicos construídos com escalas 

diferentes e que exigem para sua leitura o apuramento da visão e alargamento os 

saberes, exigindo-se um exercício de tradução intercultural (SANTOS, 2004) e de 

hermenêutica diatópica (PANIKKAR, 1984; SANTOS, 1995, P. 273-28). 

Essa hermenêutica diatópica se traduz em identificação de novas concepções de 

dignidade humana com um diálogo entre elas. É a chamada ecologia de saberes: 

 

[...] um exercício epistemológico baseado na incompletude de qualquer tipo de 

conhecimento humano e destinado a identificar conhecimentos distintos e 

critérios de rigor e validade que operam credivelmente nas práticas sociais de 

modo a desenvolver interações criativas entre eles. O objetivo da ecologia de 

saberes é ampliar a legitimidade intelectual e cultural das lutas pela dignidade 

humana (SANTOS, 2014, p.107) . 

 

A ecologia dos saberes esta assentada sob a premissa que todos os saberes são 

incompletos e propõe o reconhecimento da diversidade de formas de conhecimento no 

mundo. Guaragni, por sua vez, faz referência a tábua de valores que cada cultura 

carrega: 

[...]o índio não é portador de desenvolvimento mental incompleto por pertencer à 

outra cultura. Ao contrário: como qualquer pessoa mentalmente madura e sã, 

carrega consigo uma tábua de valores, a partir da qual compreende o certo e o 

errado e, após, determina suas ações acorde com o que compreende como certo. O 

que varia não é a capacidade cognitivo-volitiva de apegar-se a um universo de 

valores culturais, sintetizados mediante normas. O que muda é a própria tábua de 

valores (GUARGNI, 2009, p.04). 

 

Na pratica jurídica, muito embora o Direito sempre tenha a empáfia de dizer 

“como é”, sem que ocorra uma interação com outras ciências; no caso do réu indígena 

a interlocução com a antropologia se faz imprescindível para traduzir a tábua de 

valores étnicos-culturais e a possibilidade de um diálogo entre os saberes. É a 

antropologia que traz para dentro do processo judicial elementos indicativos da 
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diversidade de formas de conhecimento e os múltiplos sistemas normativos, os quais 

não podem ser vistos como um confronto entre ordens distintas, mas como 

diversidade interna da própria ordem nacional. 

Essa ecologia de saberes é traduzida no processo penal por meio do Laudo 

Antropológico, onde grande parte dos julgadores resistem à sua necessidade e, muitas 

vezes, quando o solicitam é com o objetivo de limitar o cerne da questão antropológica 

a verificação da integração do réu indígena à ordem social, mantendo-se, ainda, uma 

posição assimilacionista e evolucionista. E a dispensa do Laudo Antropológico se dá 

em razão de que existe comprovação nos autos que o indígena está integrado à ordem 

social na medida em que possui documentos de identificação e frequenta a escola, 

negando a fluidez da cultura.  

No sentido oposto à necessidade do Laudo Antropológico para a verificação do 

grau de aculturamento do indígena foi o julgamento recentemente o RHC n.86305/RS, 

tendo como relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma do STJ que, por 

maioria, em 01/10/2019, destacou a necessidade de realização de perícia antropológica 

para assistir as partes nos debates em plenário e também o julgador em caso de 

eventual imposição de reprimenda, bem como que o laudo pode ser realizado após a 

pronúncia do réu, ou seja, após o juiz remeter o processo criminal para ser julgado pelo 

Tribunal do Júri.  

Esse julgado, aponta no sentido diametralmente oposto as decisões judiciais 

que negam a necessidade do Laudo Antropológico por entender que tal ferramenta é 

apenas um instrumento de comprovação do grau de integração do indígena à 

sociedade, o que, segundo tal pensamento, pode ser aferido pela existência de 

documentos de identificação (RG, CPF) e escolaridade, reafirmando o racismo 

institucional. Esquece-se, portanto, que se está a falar é de identidade étnica, a qual 

persiste, a despeito da apropriação de traços culturais da sociedade envolvente, como 

é o caso da língua ou uso de documentos de identificação exigidos pela burocracia 

estatal. Como bem pontuou Leonardo Boff (2000, p. 35) a pessoa humana não é um 

ser acabado ou fechado em si mesmo, mas um ser em construção aberto a si mesmo, 

ao mundo e aos outros. Essa perspectiva da pessoa como ser social e ideológico exige 

uma compreensão antropológica no sentido de reconhecer a multiplicidade cultural 

com a diversidade de comportamento e a interação entre várias culturas não lhe retira 

a identidade étnica. 
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Essa decisão vem ao encontro da Resolução nº 287 do CNJ de 25 de junho de 

2019 que orienta os juízes no sentido da possibilidade, quando do recebimento de uma 

denúncia, de determinar a realização de uma perícia antropológica com abordagem 

especial acerca dos usos, costumes e tradições da comunidade indígena, além do 

indicar qual o entendimento da comunidade indígena acerca da conduta ilícita 

imputada e quais os mecanismos próprios de julgamento e punição adotados para os 

seus membros. 

A decisão judicial proferida no RHC n.86305/RS e a Resolução nº 287 do CNJ 

são recentes, datam de 2019, muito embora o reconhecimento de uma sociedade 

pluralista tenha raízes na Constituição Federal de 1988 e o pluralismo jurídico esteja 

previsto expressamente na Convenção nº 169 da OIT, na Declaração sobre os Direitos 

dos Povos Indígenas na ONU  de 2007, na Declaração Americana sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas da OEA de 2016, são quase que inexpressivas as decisões judiciais 

proferidas no sentido do reconhecimento da diversidade étnica-cultural, menos, 

ainda, decisões que reconhecem a existência do pluralismo jurídico e o utilizam como 

forma de decidir. 

Os casos de competência do Tribunal do Júri envolvendo o julgamento de réu 

indígena onde a questão da cidadania étnica é exposta são raros, indicando um véu 

encobridor da própria existência do pluralismo jurídico. Se a diversidade ética, a 

interculturalidade e o pluralismo jurídico encontram dificuldades de serem trazidos à 

lume nos casos criminais que são submetidos à julgamento pelos seus pares, quiçá 

existe abertura para que essas circunstâncias, ora invisibilizadas, tenham aporte nos 

demais processos criminais. Ao que se percebe o reconhecimento da cidadania étnica 

decorre muito mais da disposição e sensibilidade do condutor do procedimento e dos 

atores (players) envolvidos no processo, no sentido de deixar de lado os padrões de 

dominação/submissão para permitir que dentro do caderno processual penal se realize 

um diálogo intercultural.  

Poucos são os casos que podem ser tomados como referenciais no Tribunal do 

Júri onde a diversidade étnica e o pluralismo jurídico tiveram espaço para esse diálogo. 

Esses julgamentos representam, muito mais, uma decisão “fora do eixo” do que uma 

mudança de paradigma, haja vista a raridade com que acontecem. Entretanto, a 

recente decisão do RHC n.86305/RS e a Resolução nº 287 do CNJ, ambos de 2019, 

sinalizam no sentido de uma mudança de paradigma. 
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Dentre dos casos emblemáticos que envolvem o julgamento pelo Tribunal do 

Júri e a interculturalidade, pode-se citar o julgamento de Basílio Alves Salomão pela 

prática de homicídio, em 1986, de Valdenísio da Silva, ambos indígenas. Junto ao 

processo foi determinada a realização de Laudo Antropológico e quando submetido à 

julgamento ao Tribunal do Júri no ano de 2000 foi reconhecido que o réu já tinha sido 

punido pela comunidade indígena em face de um julgamento interno. O Conselho da 

Tribo Tuxaua decidiu que seria o caso de banimento do seu membro por 10(dez) anos 

com privação da família e trabalhos forçados e sem direito a bens pelo mesmo prazo 

(SILVEIRA, 2008). E, quando o réu foi submetido à julgamento no Tribunal do Júri, 

os jurados do Conselho do Sentença acabaram por o absolver reconhecendo uma causa 

supra legal de exclusão de culpabilidade, haja vista que já teria sido condenado 

segundo os costumes da comunidade indígena. Reconheceu-se a jurisdição 

diferenciada, consequentemente a existência do pluralismo jurídico. 

Outro caso emblemático foi o julgamento do homicídio praticado pelo réu 

Denilson em face do seu irmão Alanderon dentro da comunidade indígena do Manoá 

(região da Terra Indígena Serra da Lua), Comarca de Pacaraima, Estado de Roraima, 

em 2012, processo nº 0090.10.000302-0 (SILVEIRA, 2008), o qual sequer foi 

submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri. Abre-se um parêntese para relembrar 

que os crimes de competência do Tribunal do Júri, procedimentalmente possuem duas 

fases, sendo que a primeira cabe ao juiz togado a análise se deve ou não encaminhar o 

processo para o julgamento pelo Tribunal do Júri, ou seja, pelos membros da 

sociedade. É o chamado Juízo de Acusação, Juízo de Admissibilidade ou judicium 

accusatione, onde o magistrado técnico, se tiver qualquer dúvida acerca da absolvição, 

impronúncia ou desclassificação deverá utilizar da máxima in dubio pro societate e 

pronunciar o réu para que seja julgado pelos seus pares.  

O que chama a atenção no julgamento do réu indígena Denilson foi que o juiz 

togado reconheceu que não poderia apreciar o processo, uma vez que estaria ausente 

o direito de punir do estado, ante o julgamento feito pela comunidade indígena que em 

Ata de Reunião Realizada em 06/04/2013, a Comunidade do Anauá, com a 

participação de lideranças, teria aplicado a decisão de determinar que Denilson fosse 

viver junto aos índios Wai, onde continuaria a prestar serviços comunitários e ficaria 

sob a supervisão das lideranças locais. O juiz tomou como base o art. 231 da 

Constituição Federal e o art. 57 do Estatuto do Índio. E, apesar de ter ocorrido recurso 
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por parte do Ministério Público no sentido de que o réu deveria ser pronunciado e ser 

julgado pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça manteve a sentença no sentido de 

ser afastada a jurisdição estatal, haja vista que já teria ocorrido o julgamento pela 

comunidade indígena, sob pena de se configurar o bis in idem, utilizando como 

fundamentação a Convenção 169 da OIT e a Declaração das Nações Unidas sobre o 

Direitos dos Povos Indígenas. 

Esses dois casos relatados demonstram a possibilidade da aplicabilidade do 

pluralismo jurídico, haja vista que já teria ocorrido o julgamento pela comunidade 

indígena.  

Parece-me que não devemos partir da forma do tribunal e perguntar como e em 

que condições pode haver um tribunal popular, e sim partir da justiça popular, dos 

atos de justiça popular e perguntar que lugar pode aí ocupar um tribunal 

(FOUCAULT, 1982, p. 39). 

 

Mais longinquamente, em 1999, ainda no Estado de Roraima, teve o julgamento 

na Comarca de Caracaraí, onde os valores culturais foram trazidos à lume no 

julgamento em plenário e o réu indígena acabou sendo absolvido por negativa de 

autoria, eis que a defesa sustentou que o autor do delito seria uma terceira entidade 

que era conhecida tanto pelos lavrados roraimenses e pelos indígenas como Kanaimé, 

sendo que o réu estaria possuído pelo espírito vingador Kanaimé, motivo pelo qual 

estaria punindo a vítima indígena pelo seu mau comportamento na comunidade 

(PEREIRA, 2009). Aqui verifica-se que o julgamento se deu com aportes de 

conhecimento de saberes locais. 

Outro julgamento simbólico que passou pelo procedimento do Tribunal do Júri 

foi o dos indígenas Elcio e Vademir em face da vítima Antonio, também indígena, 

acusados de tentativa de homicídio em 2013, autos n.º 000166-27.2013.8.23.0045. O 

Laudo Antropológico fez parte do caderno processual e o juiz ao pronunciar os réus 

entendeu que estes deveriam ser julgados por outros indígenas, haja vista que a 

principal tese da defesa era baseada no espírito vingador Kanaimé. Portanto, os 

jurados eram todos indígenas, o que motivou a divulgação do fato como “Primeiro Júri 

Popular Indígena”. O juiz togado teria realizado várias reuniões com as lideranças 

indígenas, as quais se mostraram favoráveis a realização da sessão de julgamento. O 

resultado do julgamento foi a absolvição de Elcio e a desclassificação do delito de 

tentativa de homicídio para lesão corporal em relação ao réu Valdemir, cuja pena foi 
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fixada em 03(três) meses de reclusão em regime aberto. Muito embora tenha ocorrido 

recurso por parte do Ministério Público, a sentença foi mantida, sendo que o recurso 

se baseava no fato que teria ocorrido a violação do juiz natural na medida em que o 

Conselho de Sentença teria sido foi formado unicamente por indígenas, constituindo 

um Tribunal de Exceção. A defesa ao apresentar contrarrazões ao recurso pautou-se 

que o Conselho de Sentença refletiu o arranjo geográfico da área, considerando a 

população de origem indígena. 

É certo que no art. 5º, XXXVII da Constituição Federal veda a criação de um 

tribunal de exceção devendo ser respeitado o preceito do juiz natural. Tribunal de 

Exceção é considerado todo aquele que é criado post facto ou instituído ad hoc, sob 

encomenda de favorecer ou prejudicar determinadas pessoas ou interesses, retirando-

se a presunção de independência e imparcialidade do juiz. Assim, é necessário que o 

órgão julgador seja pré-existente, anterior ao cometimento do delito a ser levado a 

julgamento.  

Entretanto, o Tribunal do Júri é instituição sui generis onde o julgamento é 

realizado “pelos seus pares”, o julgamento não é realizado pelo juiz togado. É órgão de 

julgamento temporário e com competência específica, formado pelos membros da 

sociedade. Portanto, refoge aos preceitos proibitivos da constituição de Tribunal de 

Exceção, até porque a lista dos jurados é publicada anualmente com sorteios 

periódicos para as sessões de julgamento e o jurado não está obrigado a fundamentar 

sua decisão em preceitos legais, contando com voto sigiloso, podendo decidir por 

intima convicção, clemência. É instituição democrática, formada por membros da 

comunidade. Deve-se, dessa forma, realizar um giro de 360º, pois se é permitido aos 

juízes togados darem preferência para que os estudantes de direito façam parte do 

Conselho de Sentença, os quais geralmente são jovens e desprovidos de experiencias 

de vida,  dê-se utilizar a mesma métrica para um Conselho de Sentença formado por 

indígenas para julgar outros indígenas em que, inegavelmente, há envolvimento de 

questão cultural. Aliás, o Tribunal de Exceção que deve ser considerado é o julgamento 

de indígena que possui saberes, culturas e normativas próprias por Outros que têm 

toda essa questão amorfa nas suas vivências. 

Todos esses julgamentos que foram trazidos, destaca-se que o que se procura 

demonstrar e reforçar, não é a questão da transgressão social, da imputação criminal, 

mas o direito à diferença, além do respeito a decisão comunitária ante o ius 
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puniendi estatal, haja vista que nos dois primeiros casos os fato também restaram 

conhecidos, processados e julgados como reprovável pela comunidade indígena.  

 

temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o 

direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a 

necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 

não produza, alimente ou reproduza as desigualdades (SANTOS, 2003, p.56). 

 

Como se vê, o pluralismo jurídico não se trata apenas do reconhecimento da 

diversidade cultural ou de uma espécie de recurso que permita as comunidade locais e 

remotas resolverem seus conflitos internos, possui um campo mais amplo no sentido 

de descolonização e de rompimento de vínculos eurocêntricos e de instigação ao 

fenômeno da porosidade  das ordens jurídicas. Essa “porosidade” é o que Boaventura 

de Souza Santos (2003) chamou de hibridações jurídicas em que há uma pluralidade 

se sistemas normativos, no mesmo espaço e tempo, os quais se influenciam 

mutuamente, surgindo o conceito de interlegalidade.  

 

Consoante as situações e os contextos, os cidadãos e os grupos sociais organizam 

as suas experiências segundo o direito oficial estatal, o direito consuetudinário, o 

direito comunitário, local ou direito global, e, na maioria dos casos, segundo 

complexas combinações entre estas ordens jurídicas (SANTOS, 2003, p. 49-50). 

 

É inegável que o reconhecimento da organização social, dos costumes, línguas, 

crenças e tradições dos povos indígenas são imprescindíveis para a ocorrência da 

interlegalidade que se baseia na desconstrução de um sistema jurídico eurocêntrico, 

colonial e com hierarquia de sistemas normativos para a edificação de sistemas 

normativos com sentido e práticas próprias, muito embora ocorra uma interação e 

complementação entre eles. Objetiva a diluição das fronteiras entre o individual e o 

coletivo com o nascimento de uma justiça comunitária onde emergem zonas de contato 

entre os vários direitos decorrentes da diversidade de ordens jurídicas.  

Nesse cenário do pluralismo jurídico onde as ordens jurídicas são mais fluidas 

e as fronteiras dos sistemas jurídicos mais porosos ocorre a “reconfiguração” ou a 

interlegalidade. 
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A interlegalidade é uma dimensão fenomenológica do pluralismo jurídico. Trata-

se de um processo altamente dinâmico porque os diferentes espaços jurídicos não 

são sincrônicos e por isso também as misturas de códigos de escala, de projecção 

ou de simbolização são sempre desiguais e instáveis (SANTOS, 1988, p. 164). 

 

Aliás, o caminho percorrido do pluralismo jurídico na construção de uma 

cartografia jurídica inclusiva, busca o bloqueio das influências preconceituosas e liga-

se a uma justiça comunitária que evita a exclusão de sistemas apenas por não se 

encaixarem em uma definição fechada, tendo presente a diversidade, a mobilidade e a 

imprevisibilidade. A interlegalidade aparece ressaltando a incompletude do direito 

estatal e a necessidade de se realizar interações e diálogos horizontais entre 

configurações jurídicas estatais, não estatais e híbridas. 

 Logo, para reafirmar os princípios do Estado Democrático de Direito faz-se 

necessário a construção de pontes cujos caminhos levam ao reconhecimento das 

diferenças e das sensibilidades jurídicas locais, sendo indispensável a realização de um 

diálogo intercultural e jurídico. 

 

CONCLUSÃO 

 

Como se verificou no corpo desse estudo que a Constituição Federal ao 

reconhecer uma sociedade brasileira pluralista e a diversidade de povos indígenas 

aponta no sentido de ser defensora dos direito das minorias, dispensando-se o 

necessário respeito à língua, aos costumes, às crenças e tradições dos povos indígenas, 

bem como as suas organizações sociais, estruturas políticas, jurídicas, econômicas, 

sociais e culturais. Todavia, em que pese tal instrumento e outros de ordem 

internacional no mesmo sentido, há muito a ser construído no sentido de diálogo 

intercultural e muito a ser desconstruído como a política assimilacionismo, ou seja, do 

“indígena inserido na sociedade” 

Inicia-se, primeiramente, como se verificou, traçando-se as bases do instituto 

do Tribunal do Júri como uma instituição de caráter democrático, sua criação, 

competência, critérios de escolha, perfil do juiz e dos jurados, os quais sempre 

estiveram e foram escolhidos dentre as classes dominantes. Com esse introito já 

emerge o questionamento acerca da “configuração” democrática do júri. O julgamento 
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pelos seus pares, desde sempre ocorreu envolvendo a classe dominante como 

julgadora e a classe dominada como o “objeto” de julgamento. 

E, com base nessa premissa de colonialismo, de um corpo de jurados 

hegemônico, passou-se a explorar a questão do pluralismo jurídico, o qual muito 

embora não tenha sido previsto expressamente na constituição, o esta em outros 

instrumentos jurídicos de ordem internacional como na Convenção nº 169 da OIT, na 

Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas na ONU  de 2007, na Declaração 

Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas da OEA de 2016. Assim, demonstra-

se que existe um arcabouço jurídico em vigor que permite, por meio da hermenêutica, 

reconhecer outras fontes legítimas de produção do direito que não só as emanadas do 

direito estatal. 

Com vistas a promover o pluralismo jurídico e a confirmação de uma legislação 

indígena trouxe-se à lume algumas decisões, as poucas existentes, onde os réus 

indígenas levados à julgamento pelo Tribunal do Júri tiveram reconhecidos e 

respeitados seus direitos e a diversidade étnica-cultural, haja vista que as decisões 

foram embasadas na impossibilidade de um julgamento pelo estado ante o julgamento  

realizado pela comunidade indígena ou no reconhecimento de uma causa supra legal 

de conhecimento da comunidade. Enfrentou-se, ainda, a questão do Tribunal do Júri 

ser realizado apenas por jurados indígenas, rechaçando-se eventual configuração de 

Tribunal de Exceção. 

 Ao final, observou-se a necessidade de interação entre as várias culturas no 

sentido de promover um diálogo horizontal de saberes, com intercâmbio de visões 

diferentes de mundo para que se construa uma cartografia jurídica mais inclusiva. 

Inclusiva no sentido de permitir que a interculturalidade, que o Laudo Antropológico 

traduza o modus vivendi do réu indígena para dentro do processo penal, permitindo-

se a construção de uma justiça comunitária. 
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Introdução 

 

 A inserção da proteção ambiental nos textos constitucionais, asseverou um 

movimento de reconhecimentos da importância do bem ambiental, aqui lido em seu 

sentido mais amplo, em decorrência principalmente dos diversos tratados 

internacionais e em outros momentos que foram destinados à formulação de 

proposições e deliberações mundiais para garantir a preservação ambiental.  

 Através do método hermenêutico, a investigação científica se dará com a 

pesquisa em fontes bibliográficas que guardam pertinência com a matéria, observada 

a trilogia dos manuais, obras específicas e artigos científicos, permitindo uma 

abordagem jurídica-temporal, atrelada ao estudo comparado com o ordenamento 

italiano, cujo objetivo é o de demonstrar que a inserção no texto constitucional não é 

suficiente para a proteção ambiental, concluindo-se, ao final, que as normas 

constitucionais padecem de efetividade, já que atreladas à decisões políticas, judiciais 

e econômicas, que carregam notável componente ideológico e que não guardam a 

sintonia com os propósitos almejados pela sociedade, o que reclama uma nova postura, 

hábil a efetivar os reclames em prol do bem ambiental e da manutenção da vida.  
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1 A Constitucionalização do bem ambiental: a natureza como sujeito de 

direitos  

 

A proteção ambiental dos recursos naturais, em especial, de toda a 

biodiversidade, resta alicerçada nos diplomas legislativos existentes. Ao longo dos 

anos, evoluindo para a compreensão da natureza como sujeito de direitos, essa 

compreensão decorre também de outra evolução importante na história da 

humanidade, de que todo ser humano é pessoa, e como tal, sujeito de direitos. Advinda 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, aparentemente esse patamar 

não foi suficiente e determinante para conter a degradação das florestas e 

ecossistemas, dos quais, direta ou indiretamente, a humanidade é parte integrante e 

dependente de sua existência.   

 Ao longo dos últimos séculos, a sociedade escravizou e exterminou legiões de 

pessoas, especialmente do continente africano que, depois, foram reconhecidas como 

sujeitos de direitos. As populações indígenas, cuja história não afasta semelhantes 

atrocidades, ainda experimenta os desmandos da falta de proteção específica e efetiva, 

todavia, faz-se ouvir e acena para novos contornos em sua proteção. A natureza segue 

os mesmos passos, escravizada em prol da economia e da satisfação das necessidades 

do homem, restou exterminada em muitas regiões do planeta, ao passo que, outra 

evolução resta sentida nesse momento: a natureza como sujeito de direitos. Para 

Reato; Calgaro e Steinmetz, está evidente que: 

 

Percebe-se que há uma solicitude em mudar a ideia de que o ser humano pode se 

servir do meio ambiente desatento às consequências de suas intervenções, apesar 

da visão de que o homem é o centro ainda ser preponderante na maioria dos 

Estados, uma vez que tal paradigma foi majestoso por séculos. Ocorre que, em um 

itinerário histórico recente, desenvolveu-se na América Latina um 

constitucionalismo de caráter ecocêntrico, o qual detém nas Constituições um 

caráter inovador no que diz respeito à proteção ambiental, visto que apresenta um 

novo núcleo de valores, desta vez centrado na natureza. (2020, p. 134).  

 

 Nesse período, evidenciou-se o bem ambiental, em face visão antropocentrista 

do homem e utilitarista da natureza, como provedora de recursos, pouco importando 

aspectos relacionados à sua finitude ou mesmo à degradação decorrente dos resíduos 
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da manufatura e o próprio descarte dos bens utilizados. Até o momento, o homem 

desenvolveu uma hábil capacidade de transformação das riquezas naturais, todavia e 

de forma desproporcional, não detém a mesma capacidade de devolvê-las à natureza 

sem causar os danos que praticamente já são conhecidos em sua totalidade. Para 

Mascarenhas (2004, p. 522-523), “[...] o homem via a natureza como um depósito, 

onde se retira tudo que lhe parece interessante, deixando no lugar o lixo, os resíduos 

do processo de produção”. 

Nas constituições latino-americanas, a consolidação da proteção do bem 

ambiental deu-se ao longo das últimas décadas, incluindo-a no campo dos direitos 

fundamentais, assinalando-se ordenamentos que alçam a natureza como sujeito de 

direitos, como é o caso das constituições da Bolívia e Equador. Não se pode esquecer 

que, por séculos, a América e em especial, a América do Sul e Central, foram 

provedores de recursos naturais para os países do Velho Continente, que jamais 

preocuparam-se com os efeitos nocivos dessa apropriação indiscriminada. Michel 

Prieur afirma que: 

 

A Constituição do Equador de 2008 apresenta a originalidade de ser a primeira do 

mundo a reconhecer a Natureza um sujeito de direito (art. 71 et s.). Disto resultam 

várias disposições constitucionais que impõem a aplicação de leis sempre no 

sentido favorável à Natureza e que fazem das áreas protegidas espaços intangíveis 

[...]. (2014, p. 27) 

 

Do mesmo período a Constituição Boliviana, cujo referendo ocorreu em 2009, 

revela refundar uma nova Bolívia, estabelecendo em um capítulo próprio os “Direitos 

da Natureza”, trazendo o direito ao meio ambiente saudável, protegido e equilibrado, 

legitimando, de forma individual ou como representante de uma coletividade, os 

atores processuais que podem exercer as ações legais em defesa do meio ambiente.  

Em razão da riqueza de biodiversidade dos países da América, em especial da 

América do Sul, sopesado o consumo desenfreado de tais recursos, despertou-se a 

necessidade de preservação dos ecossistemas, que agora experimentam novas 

variáveis decorrentes dos efeitos das mudanças climáticas globais, sentidas de uma 

forma muito mais contundente e tendo como principais causadores, os países mais 

desenvolvidos, em especial, os Estados Unidos da América e a China. Os países da 

América do Sul e América Central são, em sua grande maioria, países que registram 
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atraso no desenvolvimento social, que experimentam toda a sorte de adversidades, 

como a miséria, a falta de saneamento básico, de trabalho, educação e saúde, dentre 

tantos outros aspectos, de forma que, sentem-se “tentados” por propostas de 

investimentos de países ricos, interessados em instalar suas plantas fabris, 

locupletando-se de mão de obra mais barata e de incentivos fiscais desproporcionais 

ao flagelo social existente. Ainda, assim, nos países andinos, com forte influência 

indígena de povos nativos que sobreviveram às investidas dos desbravadores e 

imigrantes europeus, sobressai o compromisso e o respeito à mãe natureza, por eles 

denominada “Pacha Mama”.  

Alberto Acosta observa que experiências frustradas no modelo econômico de 

diversos países, ditos desenvolvidos, originaram refugiados, miséria, revoluções e 

outras crises de ordem social e também contribuíram para que fosse estabelecida uma 

nova dimensão do crescimento e seus limites, com a proteção da “mãe-terra”, que 

adquire o escopo de sujeito de direitos. Basta observar que pelo modelo então 

praticado, a abundância de recursos ambientais não afastou das mesmas nações a 

miséria de seus povos, assim afirmando: 

 

Recibimos un país empobrecido, donde se cumple a cabalidad da llamada 

maldición de la abundancia de recursos naturales: somos pobres porque somos 

ricos en recursos naturales, porque somos incapaces de controlar nuestra 

inconmensurable riqueza natural. (2009, p. 15).3 

 

Essa dicotomia entre abundância de recursos e pobreza poderá ser superada 

através de um novo modelo de equilíbrio entre o uso dos recursos ambientais e a 

conservação dos ecossistemas, dando vez e voz à natureza, que, adquirindo 

personalidade jurídica própria, permite uma maior tutela estatal. E nesse aspecto, a 

compreensão da personalidade jurídica da natureza é afirmada pelo mesmo autor, ao 

estabelecer que: 

 

Cualquier sistema legal apegado al sentido común, sensible a los desastres 

ambientales que hoy en día conocemos […] tendría que prohibir a los humanos 

                                                      
3  Tradução livre dos autores: “Recebemos um país empobrecido, onde a chamada maldição da 
abundância dos recursos naturais se cumpre plenamente: somos pobres porque somos ricos em 
recursos naturais, porque não podemos controlar nossas imensuráveis riquezas naturais”.  
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llevar a la extinción a otras especies o destruir a propósito el funcionamiento de 

los ecosistemas naturales. […] la Naturaleza nos es solamente un conjunto de 

objetos que podrían ser la propiedad de alguien, sino también un sujeto propio con 

derechos legales y con legitimidad procesal. (2009, p. 20).4 

  

Da análise dos textos constitucionais de ambos os países, Eugenio Raul 

Zaffaroni estabelece um panorama descritivo que assinala a luta dos povos pela 

incorporação dos direitos da terra, dos animais e das coisas não humanas na seara dos 

direitos legais, dando a qualquer cidadão a autonomia para subscrever, em prol do 

ambiente, a defesa dos direitos, assim afirmando:  

 

Es clarísimo que en ambas constituciones la Tierra asume la condición de persona, 

en forma expresa en la ecuatoriana y tácita en la boliviana, pero con iguales efectos: 

cualquiera puede reclamar sus derechos, sin que se requiera que sea afectado 

personalmente, supuesto que es primario si se la considerase un derecho exclusivo 

de los humanos. (2010, p.120). 5 

 

Esse modelo de equilíbrio que toma por base o saber dos povos indígenas 

alicerça-se na construção de uma compreensão comunitária de bem-estar, 

denominado buen vivir. Para Silva e Calgaro: 

 

A construção do buen vivir, como ciência nativa, base ético-filosófica e, 

finalmente, projeto sociopolítico e ambiental é uma tarefa evidentemente 

descolonizadora, na medida em que institui uma cosmovisão alternativa, oriunda 

de uma matriz comunitária e biocêntrica. Entretanto, a redefinição da civilização, 

a partir da noção de buen vivir, não é fruto de uma determinada cultura, mas um 

esforço coletivo, que emparelha diversas visões alternativas de mundo. A busca por 

uma vida boa é uma preocupação que remonta à teoria aristotélica (em que pese, 

esta tenha lançado as bases do modelo ocidental), passando pelos povos andinos, 

                                                      
4  Tradução livre dos autores: “Qualquer sistema legal ligado ao bom senso, sensível aos desastres 
ambientais que conhecemos hoje [...] teria que proibir os humanos de levar outras espécies à extinção 
ou destruir propositalmente o funcionamento dos ecossistemas naturais. [...] A natureza não é apenas 
um conjunto de objetos que poderiam ser propriedade de alguém, mas também um sujeito próprio com 
direitos legais e legitimidade processual”.  
5 Tradução livre dos autores: “É muito claro que em ambas as constituições a Terra assume a condição 
de pessoa, expressa na forma equatoriana e tácita na Bolívia, mas com o mesmo efeito: qualquer pessoa 
pode reivindicar seus direitos, sem ser obrigada a ser pessoalmente afetada, presumivelmente é um 
primário se for considerado um resultado humano exclusivo”.  
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guaranis, aimarás, maias, aborígenes, por Gandhi, pelas diversas estirpes do 

ecofeminismo [...]. (2017, p. 66-67).  

 

Outros países da América do Sul, como a Argentina, através da Reforma 

Constitucional de 1994 e o Paraguai, na promulgação de sua Constituição em 1992, 

dedicaram capítulos específicos ao meio ambiente. O Uruguai, por sua vez, mesmo 

após a reforma de 2004 não trouxe consideráveis modificações no aspecto ambiental 

em seu texto constitucional, quer seja por derivar o texto constitucional daquele 

promulgado em 1967, período em que não estava desperta uma consciência ecológica, 

ou mesmo, por não possuir expressiva produção fabril em seu território que, aliás, é 

beneficiado por importante posição no continente, cujos ventos dominantes da vasta 

costa marítima, o coloca em excelente condição para a qualidade do ar e manutenção 

do ambiente em suas planícies. Na Constituição do Brasil, promulgada em 1988, 

observa-se estreita vinculação com o modelo antropocêntrico, não reconhecendo ao 

ambiente uma personalidade jurídica própria, embora possa integrá-lo em todo o 

sistema jurídico infraconstitucional.  

Essas novas constituições latino-americanas, em sua maioria, acenam para a 

aferição da condição da vida, do bem-estar, da religiosidade, do respeito aos povos e 

aos demais seres vivos, em detrimento do crescimento econômico desenfreado, 

integrando e compartilhando com as comunidades indígenas e nativas, um horizonte 

de novas perspectivas que favoreçam os valores sociais e o desenvolvimento coletivo, 

num pacto de solidariedade entre as pessoas e as nações. Essa compreensão de bem-

estar ou a construção desse novo marco, denominado bien vivir, rompe com a 

perspectiva antropocentrista e insere uma compreensão ecocêntrica, que coloca o 

homem em igual patamar ao dos demais seres, forjando uma interdependência com a 

natureza que reclama uma nova organização econômica, jurídica e social.  

No entanto, ainda que as constituições não reservem em seus textos um 

destaque à proteção ambiental, ou à natureza como sujeito de direitos, isso não 

permite que as nações sejam desidiosas com a proteção ambiental ou com o 

planejamento de um crescimento norteado na sustentabilidade. Pode-se observar que 

mesmo diante da ausência de previsão expressa no texto constitucional ao direito ao 

meio ambiente sadio e protegido, é a própria Constituição que lhe confere a efetividade 

na proteção, por força da obrigatoriedade de observância das normas 

infraconstitucionais, dos tratados internacionais e do risco de boicote aos produtos e 



 
 
 
 

 Ailor Carlos Brandelli; Carlos Alberto Lunelli | 61 

 

manufaturas dos países que causam danos ambientais. De certo modo, a voraz 

economia, que dita os parâmetros do consumo desenfreado é a mesma que pode, pela 

via contrária, impor sanções aos países que produzem na contramão da proteção dos 

recursos.  

Na Constituição Italiana, a título de comparativo, a proteção ambiental 

encontra-se implícita na tutela da paisagem e na tutela da saúde, nos artigos 9 e 32 

respectivamente.  Também reconhece no artigo 10 a aplicação das normas de Direito 

Internacional, colocando o texto constitucional em consonância com os acordos e 

tratados da União Europeia sobre questões ambientais, dentre outros aspectos. Isso 

possibilita que sejam adotados, por exemplo, os preceitos descritos na “Carta de 

Direitos Fundamentais” do Tratado de Lisboa, vigente a partir de 2009, do qual a Itália 

é signatária, que reforça a proteção dos direitos fundamentais e estabelece um nível 

elevado de proteção ao meio ambiente e de melhoria de sua qualidade, através da 

celebração de acordos internacionais. Giampaolo Rossi, ao analisar a proteção 

ambiental na Constituição Italiana, considera que: 

 

La tutela dell'ambiente entra quindi nella Costitucione italiana, per così dire, "dalla 

finestra", e cioè in relazione al riparto di competenze fra Stato e Regioni, anziché 

"dalla porta", come sarebbe accaduto se fosse stata introdotta nella parte sui 

principi, nella quale si trova, ad esempio, la tutela del paesaggio. Ciò è dovuto però 

solo alla circostanza che la prima parte della Costituzionie non è estata modificata. 

Ma oltre che in posizione laterale, l'inserimento della tutela dell'ambiente nel testo 

scritto della Costituzionel ha provocato una serie di problemi interpretativi e 

quindi un elevato contenzioso davanti alla Corte costituzionale, come del resto 

gran parte delle norme del Titolo V del quale oggi no si riescono più a rintraccieare 

gli autori tanto è unanime la critica che vi si rivolge.6  (2008, p. 44) 

 

A      proteção  ambiental,  no   caso  italiano,   ocorre   ainda   que    não    conste  

                                                      
6 Tradução livre dos autores: “A proteção ambiental entra, portanto, na Constituição italiana, por assim 
dizer, "a partir da janela", isto é, em relação à divisão de competências entre Estado e Regiões, em vez 
de "a partir da porta", como teria acontecido se tivesse sido introduzido na parte sobre princípios, em 
que, por exemplo, a proteção da paisagem é encontrada. Isso se deve, no entanto, apenas ao fato de a 
primeira parte da Constituição não foi modificada. Mas, além de uma posição lateral, a inclusão da 
proteção ambiental no texto escrito da Constituição causou uma série de problemas interpretativos e, 
portanto, um elevado contencioso perante a Corte Constitucional, como de fato a maioria das 
disposições do Título V, das quais hoje ninguém pode mais rastrear os autores, tão unânime é a crítica 
dirigida a eles. ” 
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expressamente no texto constitucional, e que não depende de legislação expressa para 

que tenha efetividade e sim, da interpretação que é dada aos dispositivos existentes. 

Afinal, não se consegue dissociar a tutela da saúde das questões ambientais ou mesmo, 

da proteção das paisagens em relação à proteção das florestas e dos mananciais. Ao 

abordar a temática da jurisdição italiana, Lunelli percebe que: 

 

A constitucionalização da proteção do ambiente, no ordenamento italiano, deu-se 

a partir da interpretação conferida pelos tribunais ao texto constitucional vigente, 

sem alteração expressa do próprio texto. Esse aspecto também traduz a forma 

como se produziu essa proteção ambiental, diversa do caso brasileiro. A ausência 

de previsão expressa na Constituição italiana, acerca da natureza do bem 

ambiental, não representa nenhum demérito, em nível de prestação da tutela. 

Demonstra-se, também por esse aspecto, que não é absoluta a exigência de 

legislação expressa de proteção ambiental. No caso italiano, essa afirmação 

constitucional deu-se a partir da interpretação conferida ao dispositivo existente. 

(2017, p. 78-79).  

 

A proteção ambiental realiza-se em grande parte, a partir das diretivas que 

emanam da União Europeia, que atua de modo bastante efetivo na tutela do bem 

ambiental e impõe condutas protetivas aos países membros. Lunelli lembra que: 

 

[...] a União Europeia foi certamente um dos propulsores da preocupação dos 

ordenamentos jurídicos com a temática ambiental. Além da finalidade econômica, 

também a dimensão política foi motivo determinante de sua constituição. 

Posteriormente, com o reconhecimento de que a proteção ambiental é essencial à 

qualidade de vida, essa compreensão irradiou-se entre os Estados-membros. 

(2017, p. 34) 

 

Mesmo que a proteção ambiental não esteja expressa no texto constitucional, o 

que não é o caso das constituições dos países sul-americanos, pode o estado definir 

políticas públicas coerentes e eficazes na tutela ambiental, adotando por base 

experiências de outros países ou disposições em tratados internacionais. Essas 

políticas públicas devem alcançar não apenas a atividade estatal (o dever de agir), mas 

sim, como um compromisso aos cidadãos e empresas da iniciativa privada, para que 

atuem de forma espontânea na proteção ambiental. Em se tratando de normas 
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ambientais, existem variáveis que precisam ser consideradas, como a incerteza 

decorrente da evolução tecnológica: o que era nocivo no passado pode não ser mais ou 

vice-versa. A compreensão das diversas ciências sobre determinado fato ou elemento 

impõe ao ente estatal e aquele que é submetido ao regramento, a necessidade de 

compreensão multidisciplinar dos fatos, para que assim, possa idealizar e efetivar a 

proteção ambiental almejada. 

 

2 Os entraves ideológicos como desafio na proteção ambiental 

 

A afirmação da característica não patrimonial do ambiente e, por conseguinte, 

de sua impossibilidade de apropriação pelo indivíduo resta confirmada nos mais 

diversos ordenamentos. Na prática, sabe-se que a proteção ambiental é subjugada pela 

política, pela economia e por aqueles que não compreendem, qualquer que seja a 

razão, a finitude do recurso ambiental. Ao alçar a natureza como sujeito de direitos, tal 

patamar padece de efetividade porque falta-lhe seu firmatário: a quem cabe 

movimentar o aparato estatal para a sua defesa? 

O passivo ambiental existente e o que ainda está por vir, a ser descoberto ou 

então, que passará a ser reconhecido como tal, demonstra uma complexidade ímpar 

do bem ambiental e da necessidade de multidisciplinariedade para a sua defesa e 

proteção. Não são as ciências jurídicas, as humanas, as exatas ou as sociais que, 

sozinhas, darão conta de superar esse desafio, cujos contornos da fragilidade 

assentam-se em todos os continentes do planeta. Para tanto, a tomada de uma decisão 

ambiental no âmbito da política ou na seara judicial, encontra dois pontos de 

referência. O primeiro está voltado aos direitos e deveres ambientais, sentidos por 

aqueles que são os sujeitos aos quais é direcionada a norma legal ou a decisão 

prolatada, que carregam ainda aspectos subjetivos de natureza econômica, política e 

social. O segundo ponto é o que trata da sociedade, detentora dos direitos 

constitucionais havidos em textos legais e tratados internacionais, que são protegidos 

de qualquer forma de desconexão ou retrocesso, mas que, nas decisões havidas são 

ponderados ou relativizados de acordo com a compreensão e a importância que o 

administrador público ou o julgador dá ao ambiente. 

Basta observar uma decisão jurídica de cunho ambiental, com o dinamismo 

dessa ciência, expõe a ausência de um permissivo que possibilite ao operador do direito 
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decidir atrelado à lógica, quando a racionalidade da ciência jurídica é a racionalidade 

da própria vida, em muito divergindo de uma decisão política, que além de 

injustificada, pouco ou nada guarda de comprometimento com os preceitos 

constitucionais. A compreensão das diversas ciências sobre determinado fato ou 

elemento impõe ao legislador, ao aplicador da norma e mesmo, àquele que é submetido 

ao regramento, a necessidade de compreensão multidisciplinar dos fatos, para que 

assim, possa exercer a interpretação de forma mais próxima da proteção ambiental 

almejada. 

Mesmo que não esteja diretamente expresso nos textos constitucionais ou 

ainda, tão expresso que alçada a natureza a sujeito de direitos, engana-se aquele que 

pensa que a existência ou não da previsão legal implica numa proteção ambiental é 

deficiente. Ao contrário, está o cidadão protegido muito mais pela obrigatoriedade do 

Estado em agir em prol da proteção ambiental, do que propriamente pela sua 

capacidade de intentar medidas judiciais em face de um Estado omisso ou conivente 

ao dano ambiental. A leitura é no sentido de “dever-proteger” e não de omitir-se por 

ausência de previsão legal.  

Os ordenamentos jurídicos dos países latino-americanos aparelhado de forma 

contundente seus escritos constitucionais, espelhados nos diversos textos 

internacionais, tratados e experiências de outras nações, permanecem em uma seara 

utópica quando da efetividade de sua aplicação: os governantes adotam em sua 

maioria uma ideologia diversa, que fomenta o desmatamento, omite informações de 

cunho ambiental ou persegue quem as divulga e propaga o crescimento através da 

utilização dos recursos ambientais existentes, repetindo assim, erros já ocorridos em 

outros momentos da história e dos quais, aparentemente, não se extrai nenhum 

aprendizado em prol da conservação ambiental. 

Com isso, a sociedade vislumbrou a finitude dos recursos e o passivo ambiental 

já existente e, por diversos momentos da história, em tratados e convenções, assinalou 

os primeiros movimentos em prol da proteção ambiental, de modo que “a emergência 

da questão ambiental foi, portanto, um produto do próprio desequilíbrio gerado pelo 

modo de produção capitalista, sendo uma questão que passou a interessar ao Direito 

pela necessidade particular de preservar a vida” (VOLPATO, 2014, p. 110). Édis Milaré 

também faz uma importante ressalva quanto ao crescimento das nações baseado no 

uso desmedido dos recursos ambientais, assim dizendo: 
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[...] o processo de desenvolvimento dos países se realiza, basicamente, à custa dos 

recursos naturais vitais, provocando a deterioração das condições ambientais em 

ritmo e escala até ontem ainda desconhecidos. A paisagem natural da terra está 

cada vez mais ameaçada pelas usinas nucleares, pelo lixo atômico, pelos dejetos 

orgânicos, pela chuva ácida, pelas indústrias e pelo lixo químico. Por conta disso, 

em todo o mundo – e o Brasil não é nenhuma exceção -, o lençol freático se 

contamina, a água escasseia, a área florestal diminui, o clima sofre profundas 

alterações, o ar se torna irrespirável, o patrimônio genético se degrada, abreviando 

os anos que o homem tem para viver sobre o planeta. (2004, p. 48).  

 

O crescimento desmedido deflagrou o flagelo dos centros urbanos e de áreas 

degradadas, transformando-as em verdadeiros cemitérios ecológicos, tudo em 

decorrência da ausência de comprometimento de um desenvolvimento sustentável, 

que baseou o crescimento econômico das sociedades como o mais salutar dos 

resultados. Disso evidenciou-se em diversos países desenvolvidos a necessidade de 

estabelecer um processo de conscientização ambiental, efetivando-o através de 

acordos internacionais e tratados, criando mecanismos jurídicos hábeis a 

regulamentar as ações individuais e coletivas, assegurando a manutenção da vida em 

ambiente sadio, minimizando ou fazendo cessar o uso indiscriminado dos recursos 

ambientais, para os quais, Galeano reconhece a fragilidade da natureza:  

 

Reducida a mera fuente de recursos naturales y buenos negocios ella puede ser 

legalmente malherida, y hasta exterminada, sin que se escuchen sus quejas y sin 

que las normas jurídicas impidan la impunidad de sus criminales. […] Las leyes no 

evitan ni detienen los atentados contra la tierra, el agua o el aire. (2009, p.26).  

 

Não cabe apenas ao Direito, lido em seu sentido mais amplo, essa imposição da 

efetiva proteção do bem ambiental e o reconhecimento de sua importância. Os entes 

públicos e privados, as classes políticas e a economia devem imprimir as premissas da 

solidariedade, da fraternidade, da proteção à cidadania e da dignidade em seus atos, 

suas gestões de administração e nos seus investimentos. Dos entes públicos, esperam-

se decisões políticas voltadas ao esforço integrado entre os povos, às classes sociais e 

os demais países, na construção do bem-estar social, focado em um planejamento do 

crescimento que assegure a manutenção do ambiente. Os mandatos políticos deverão 

atentar para essa continuidade, diminuindo as diferenças econômicas, promovendo a 



 
 
 
 
66 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

constante defesa dos bens jurídicos afirmados na esfera constitucional, dentre eles o 

bem ambiental, criando-se uma interconexão entre a defesa da sociedade, o 

desenvolvimento e o respeito ao direito individual.  Para Streck; Morais: 

 

No Estado do Bem-Estar Social, buscou-se corrigir as mazelas ocasionadas pelo 

individualismo pregado pelo Liberalismo Clássico através do estabelecimento de 

garantias coletivas. Almejava-se a igualdade entre os indivíduos pela inclusão de 

prestações positivas, por intermédio da lei, na agenda do Estado. Nesse desiderato, 

a noção formal e negativa da lei foi esvaziada; a lei, além de limitar a atuação 

estatal, passou a criar obrigações positivas para o Estado. (2012, p. 96).  

  

A questão ideológica reflete na capacidade de entendimento que cada pessoa ou 

grupo de pessoas têm sobre determinado fato, leia-se aqui, proteção ambiental ou a 

sustentabilidade. O grau de importância que a sociedade dá ao bem ambiental está 

intimamente ligado com a efetividade de sua proteção, influenciada pelas 

características históricas, culturais e sociais que são determinantes nos grupos sociais.   

Os textos constitucionais aqui mencionados, com saberes ancestrais de povos 

nativos, reconhecem e asseveram a mãe natureza como sujeito de direitos, ampliando 

ainda mais a gama legislativa de instrumentos protetivos, trazendo, de certo modo, os 

próprios anseios da coletividade no embate entre a proteção e a utilização dos recursos. 

No entanto, o desafio que se apresenta no momento atual é efetivar a proteção 

ambiental já afirmada nos ordenamentos, de modo a permitir a continuidade da 

manutenção da vida no planeta.  

 

3 Perspectivas para a proteção jurisdicional do ambiente 

 

Até aqui operou-se importante percepção da evolução social em diversos 

sentidos, quer seja na adoção de textos constitucionais mais contundentes para a 

proteção do ambiente, alçando a natureza à condição de sujeito de direitos, o que é o 

caso das constituições latino-americanas antes mencionadas, ou mesmo, no exemplo 

da Itália, em que a inexistência da personificação direta da proteção ambiental não 

esvazia a sua proteção. 

Quando a compreensão social da necessidade de proteção ambiental falta, é 

distorcida, omitida ou é esquecida, o Direito, como ciência, é chamado para prestar a 
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jurisdição e promover, pela via do próprio Estado, a proteção ambiental almejada pela 

sociedade e transcrita nas normas constitucionais, infraconstitucionais ou em outras 

fontes de direito. Através da compreensão e da interpretação das normas, a jurisdição, 

que é o ato de dizer o direito, toma por base também as lacunas ou as indeterminações 

da lei. A compreensão é, pois, atividade inerente ao saber jurídico, constituindo a sua 

própria essência. O caráter transcendental da compreensão representa-se 

especialmente pela inserção do agente no processo, que faz parte do compreender, 

interagindo e fazendo com que a compreensão termine por representar uma 

experiência existencial ao próprio agente. 

É ainda necessário lembrar que a vida acontece desinteressada dos 

ordenamentos jurídicos, inclusive daqueles de cunho ambiental. Por isso, as inovações 

que em todo instante surgem também forçam a interpretação da lei existente, 

modificando o sentido que lhe foi anteriormente conferido. E essa lei, ou a própria 

jurisdição, deve voltar-se à compreende a especialidade que é intrínseca do próprio 

bem ambiental, cuja principal característica é a irreparabilidade do dano, que por sua 

vez, pode ser inclusive atemporal. Está o bem ambiental umbilicalmente ligado à vida 

e à própria harmonia da convivência social.  

 Pode-se compreender que a efetividade do Direito Processual para a proteção 

do bem ambiental passa, primeiramente, pela necessidade de compressão de que tal 

direito deve ser assim aceito pela sociedade. A questão da efetividade, portanto, é 

muito mais ideológica do que propriamente processual. Impor à ciência processual a 

obrigatoriedade da incansável busca da efetividade é por demais gravoso, quando se 

observa como foi a evolução das normas processuais ao longo dos séculos, sempre 

voltado à jurisdição no modelo individualista e que agora, depara-se com a necessidade 

de proteger um bem que a todos pertence.  

A dificuldade da prestação jurisdicional, de conferir a necessária utilidade à 

atividade, é a marca das ações ambientais existentes em nosso ordenamento, muito 

mais atrelado ao devido processo legal e suas formalidades, do que no propósito de 

dirimir o litígio apresentado. Para Arruda Alvim: 

 

Se a nossa sociedade – da mesma forma que muitas outras -, vive uma época de 

cise, exatamente existente – dentre muitas razões – por causa do descompasso que 

se observa entre o aparato estatal e o número de jurisdicionados e as expectativas 

desdtes em relação ao Estado, o que demandaria um aparelhamento do Estado 
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muitíssimo maior, coloca-se como manifesto que as instituições de que a sociedade 

dispõe, têm de transmudar-se em suas funções e tomarem-se adequadas, apesar, 

senão justamente por causa do gigantismo da sociedade. (1999, p. 43). 

 

 Resta incontroverso que estão assentados no ordenamento pátrio o 

reconhecimento da proteção ambiental, firmando-se o debate de sua efetivação ela via 

judicial, que encontra óbice na estrutura judicial e no apego às formalidades 

processuais. No entanto, o Poder Judiciário não é o vilão da história ou nele não podem 

ser debruçadas todas as frustrações, já que boa parte delas poderia ser resolvida pela 

atuação dos poderes Executivo e Legislativo, que não o fazem pelas mais diversas 

razões. E essa omissão impõe ao Judiciário a obrigação de efetivar as mais diversas 

políticas públicas, agravadas pela crescente demanda de consumo e pelos meios que 

permitem, nas entrelinhas ou na omissão, a burla da legislação existente, sem que se 

alcance sancionar aquele que pratica a ilegalidade em desfavor do cidadão ou do bem 

ambiental, manifestando expressamente os contornos ideológicos antes debatidos. 

Sobre esse aspecto ideológico, Ovídio A. Baptista da Silva traz a seguinte realidade à 

discussão: 

Recentemente em uma rede de televisão por assinatura, convidou um conhecido 

jurista e um economista para opinarem sobre as “incertezas” motivadas pela 

“politização do Poder Judiciário. O jurista disse textualmente: “Existe um conjunto 

de causar que, às vezes, são decididas pela posição política do juiz e não por 

respeito à Lei. Isso, para a economia, é o caos. A compreensão desse jurista sobre 

o texto aplicado pelo magistrado deveria ser, segundo sua percepção, estritamente 

jurídico, ou técnico, sem qualquer compromisso político, menos ainda ideológico. 

Quem se achava contaminado por compromissos políticos era o juiz, que decidira 

contra seus interesses políticos, que – circunstância singular, revela-se 

preocupado com a economia.” (2004, p. 21).   

  

 A questão ideológica é uma dura faceta, em se tratando de proteção ambiental, 

agora, desvelada também pela compreensão de Ovídio, de que os elementos políticos 

e econômicos convergem para a compreensão do operador do direito sobre o tema, ao 

ponto de reconhecer que “a função do Poder Judiciário não é mais fazer justiça, porém 

acalmar o mercado”(2004, p. 22). Isso permite compreender as decisões de cunho 

ambiental, que por vezes conformam-se com a degradação ou o dano, sob a ótica de 

que o fato está consumado ou, ainda, conforma-se a partir da afirmação de que o dano 
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econômico ocasionado pelo fechamento de determinado empreendimento teria 

desdobramentos sociais muito mais nefastos de que a própria questão ambiental. Está 

exposto, assim, o pensamento do operador do direito à influência que experimenta por 

elementos de natureza social e cultural. 

 O componente ideológico do processo não é percebido pelo operador, porque é 

da essência da ideologia a dissimulação: aquele que está envolvido no processo não é 

capaz de reconhecê-la, como afirma Paul Ricoeur: “A ideologia designa, então, 

inicialmente, alguns processos dissimulatórios, distorcidos, pelos quais um indivíduo 

ou um grupo, expressa a sua situação, mas sem o saber ou sem o reconhecer” (1986, p. 

66). Vania Aieta considera que: 

  

Não há norma jurídica, por mais clara e evidente, que não demande uma 

interpretação. O legislador apresenta uma “linguagem seca”. Por isso, o juiz e o 

aplicador do Direito têm a tarefa de dar vida à norma. Na análise da problemática 

da hermenêutica constitucional, três alicerces constituir-se-ão como fundamentais 

à boa e correta compreensão da norma. São eles: o texto em si (corpus da norma), 

o intérprete (e, consequentemente, seu legado pessoal) e a interpretação.  

Deve-se considerar também que a intepretação constitucional apresenta um perfil 

peculiar, por contém em seu bojo um conteúdo ideológico. (2017, p. 07).  

 

Os dias atuais reclamam uma jurisdição ambiental que seja compatível com a 

contemporaneidade e seja sensível às mazelas que atingem a sociedade, como o 

consumismo desenfreado, que não cede, nem mesmo frente à finidade dos recursos 

ambientais. Isso parece uma meta inatingível. Investigar as raízes históricas da 

proteção ambiental, ao longo das últimas décadas, em especial após a Grande Guerra, 

bem como perceber o Direito como ciência do espírito, numa dimensão hermenêutica, 

permite a interpretação da norma legal em maior consonância com o que a proteção 

ambiental almejada. Observa-se um distanciamento entre o Direito e a realidade 

social, o que faz com que essa análise passe pela questão política, ideológica e 

principalmente, pela economia, além das características históricas, culturais, sociais 

que são dominantes em determinado grupo social. Por sua vez, Paolo Maddalena 

compreende que a tutela jurídica ambiental depende de diversos componentes, dos 

quais, o interesse em jogo, a vontade política e mesmo a própria questão filosófica em 

conceituar o homem, a sociedade, a natureza e o ambiente. Diz o autor: 
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Tutto dipende dalla forza dell'interesse in gioco. Ai valori si sostituisce la volontà 

di chi riesce ad influenzare la maggioranza politica. 

Esiste, è vero, la Costituzione ed i valori che questa contiene, ma si deve tener conto 

che anche le norme costituzionali vanno interpretate e che, d'altro canto, la 

Costituzione può essere agevolmente cambiata. 

Probabilmente il diritto ha perso molta della sua forza. 

È diventato un diritto mite, e può persino dubitarsi che esso sia sempre in grado 

di assicurare la tutela degli interessi generali. 

D'altro canto, la stessa politica, profondamente malata, sembra dimentichi spesso 

che il suo compito è quello di perseguire, non interessi personali o di lobbyes, ma 

il bene comune della Nazione. 

Intanto i valori tradizionali, ed in particolare il valore della giustizia, sembrano 

regredire di fronte all'avanzata, possente e distruttiva insieme, dell'interesse 

economico. (2007, p. 1). 7 

 

As questões ambientais postas ao Judiciário possuem uma feição intimamente 

ligada à vida, à própria manutenção da existência dos seres vivos e principalmente, da 

expectativa do legado ambiental e social para as próximas gerações. Esse é um grande 

desafio do direito, em romper com a atual sistemática do processo nas ações 

ambientais, emprestando esforços necessários à efetiva proteção.  

No entanto, não cabe apenas ao Direito essa imposição da efetiva proteção do 

bem ambiental e o reconhecimento de sua importância. Os entes públicos e privados, 

as classes políticas e a economia devem imprimir as premissas da solidariedade, da 

fraternidade, da proteção à cidadania e da dignidade da pessoa em seus atos, suas 

gestões de administração e nos seus investimentos, de modo que o Judiciário deva 

contribuir para a proteção do bem ambiental e não ser o principal ator.  

 

 

                                                      
7 Tradução livre dos autores: “Tudo depende da força do interesse em jogo. Os valores são substituídos 
pela vontade daqueles que conseguem influenciar a maioria política. Existe, é verdade, a Constituição e 
os valores que ela contém, mas deve-se considerar que as regras constitucionais também devem ser 
interpretadas e que, por outro lado, a Constituição pode ser facilmente alterada. Provavelmente, o 
direito perdeu muito de sua força. Tornou-se um direito moderado, e pode-se até duvidar que seja 
sempre capaz de garantir a proteção dos interesses gerais”. 
Por outro lado, a própria política, profundamente doente, parece frequentemente esquecer que sua 
tarefa é buscar, não interesses pessoais ou lobistas, mas o bem comum da Nação. 
Enquanto isso, os valores tradicionais, e em particular o valor da justiça, parecem regredir diante do 
avanço poderoso e destrutivo do interesse econômico”.  
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Considerações finais 

 

A preocupação da sociedade com a proteção ambiental recebeu contornos 

constitucionais em grande parte dos textos constitucionais dos países latino-

americanos, elevando a natureza como sujeito de direitos. Essa evolução, havida 

principalmente e em decorrência dos saberes tradicionais dos povos andinos, também 

parte da percepção da finitude dos recursos e dos desacertos havidos especialmente, 

dos tempos da colonização e dos impactos da Revolução Industrial, cujos países foram 

consideráveis provedores de recursos ambientais aos grandes centros, fazendo nesse 

novo modelo, que a sociedade reclame a manutenção do bem ambiental em seu mais 

amplo sentido, como um pressuposto para a manutenção da vida.  

No mesmo sentido, visualiza-se no exame de Direito Comparado o 

ordenamento constitucional italiano, que sem prever expressamente a proteção do 

bem ambiental, o faz de forma efetiva e o considera como implícito no próprio direito 

à vida, absorvendo acordos, tratados internacionais, as normativas da Comunidade 

Europeia e os próprios dizeres havidos nas decisões da atividade administrativa e 

jurisdicional. Importante perceber que a previsão no texto constitucional não traduz a 

certeza da proteção do bem ambiental.  

Essa mesma sociedade que reclama seja assegurada a manutenção da vida, 

espera do Direito e dá a ele importante papel como instrumento de efetivação desse 

resguardo, o que faz através da jurisdição. No entanto, as normas materiais e 

processuais existentes nos ordenamentos jurídicos não permitem garantir plenamente 

a proteção ambiental, já que o componente ideológico que permeia o ato de decidir 

pode, por vezes, afastar ou minimizar a proteção reclamada, percebendo-se que a 

tutela jurisdicional também será determinada na forma como o operador compreende 

a vida e a natureza como um todo. O mesmo é sentido nas decisões políticas, que 

recebem forte pressão da economia, dos empreendedores e de parcela da sociedade 

que reclama o desenvolvimento a qualquer custo.  

A dinâmica da vida, em seus múltiplos desdobramentos, não é certa e nem 

previsível. E uma ciência que se propõe a resolver conflitos da vida haverá de aceitar a 

probabilidade e a razoabilidade, desgarrando-se dos modelos existentes e trazendo, ao 

final, uma nova perspectiva à previsão constitucional que proclama a proteção 

jurisdicional do ambiente.   
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1 INTRODUÇÃO  

 

A tenacidade do reconhecimento da educação como um direito humano, está 

alicerçada porquanto consolida uma ferramenta adequada para desabrochar de 

capacidades próprias e de outros, observando regras de reciprocidade. 

Importa registrar que se busca, nesta narrativa, ressaltar o papel da educação 

na conformação de cidadãos e do corpo social, mas com incidência nas transformações 

contraditórias da sociedade de classes. Sob este enfoque se aborda o acesso à educação 

enquanto direito humano, pela via da promoção de políticas como elementos das 

potencialidades indivíduais e coletivas, a ponto de torná-los agentes da ação operando 

sobre os condicionantes do entorno social. O cidadão é o fundamento para a 

elaboração de toda a legislação, bem como se consolida vinculado ao Estado.  

A elaboração do texto objetiva estabelecer um exercício de reflexividade sobre o 

reconhecimento e a recusa dos direitos humanos (DH), em decorrência do jogo de 

forças que disputa o poder e o controle sobre os atores sociais. O contexto é a disputa 

de poder em curso nos países latino-americanos, em cujo patamar pairam recorrentes 
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incertezas se considerar as ameaças à democracia e à agenda dos direitos 

constitucionais. Ainda se incluem como metas destacar as interfaces entre o exercício 

dos direitos pelos sujeitos e os cuidados com a sustentabilidade socioambiental, 

quanto aos bens naturais como base da vida em sociedade. 

A educação como desabrochar de capacidade perfaz uma relevante condição 

para que efetivamente cada cidadão logre conformar sua condição de agente partícipe 

dos processos sociais. Dentro desta ótica, pode-se afirmar que esta como educação em 

DH passa a significar um dos fundamentos da própria cidadania, de maneira que se 

transforma num elemento imprescindível para a participação nos espaços 

sociocultural, político e profissional. 

Há que se referir à espantosa persistência das desigualdades múltiplas no 

cenário latino-americano, para descortinar que a cultura dos DH se consolidou como 

construção histórica por meio de conflitos na democracia e do acesso ao poder de 

deliberação. De outro, o presente texto aponta um conjunto de paradoxos da 

democracia contemporânea tentando visualizar os obstáculos e os entraves para a 

efetivação almejada dos direitos de cidadania. Todavia, as incertezas permanecem em 

meio aos processos de negociação do direito à educação nas reformas da legislação do 

sistema de ensino, da diversidade étnica e da possível subordinação dos direitos de 

cidadania à lógica da circulação de mercadorias. 

 

2 DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO COMO MATERIALIZAÇÃO DE 

CIDADANIA 

 

A despeito de experienciar múltiplas mudanças brindadas, ou não, pelo 

desenvolvimento teconológico e diante da vivência de impar expansão da velocidade e 

viabilidade da informação, tem-se que a cidadania depara-se com novos desafios 

diuturnos e complexas situações de incerteza. Neste sentido, existe um debate quanto 

às desigualdades persistentes no que diz respeito ao acesso e às capacidades de 

apropriação do conhecimento via sistema de ensino. 

De um modo geral, e desde uma perspectiva das ciências sociais pode-se afirmar 

que toda legislação revela-se com um perfil de entalhar diferenças interpessoais, 

oscilando em situações complexas, mas notadamente presentes no cenário social, de 

distinções, diferenciações, desigualdades. Deste panorama se infere que o intuito pela 
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equidade pressupõe que os indivíduos em situações diferentes ou contrapostas sejam 

tratadas de forma desigual. Este é o paradoxo de um tratamento isonômico, como um 

axioma que beira a uma idealização: tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais. Sem sombra de dúvida, esta sentença está de alguma forma incorporada ao 

texto constitucional de diversas nações latino-americanas e requer a observação atenta 

de que as desigualdades são multidimensionais. É sob este aspecto diante de uma ou 

de outra forma de diferenciação indesejada, ou injustiça, se geram medidas 

compensatórias que tem o escopo formal de minimizar as desigualdades.  

 

A amplitude de direitos inscritos na Constituição Federal de 1988 atesta que, no 

terreno dos conflitos, se gesta o olhar de direitos visando a diluição das 

desigualdades. Os direitos assegurados foram alcançados em parte na seqüência 

da mobilização de atores sociais, podendo, assim, serem compreendidos 

primordialmente como um foco de tensões e de conflitos. Entretanto, no cenário 

político da lógica excludente, a antinomia inclusão/exclusão se reatualiza sob 

tensão. Ordinariamente, se reinauguram, de maneira expressa ou sorrateira, novas 

ou reaquecidas desigualdades. (RUSCHEINSKY, 2008, p. 51) 

 

Em razão dessa situação, de causa e efeito, e sem perder de vista a característica 

da dialética histórica, que a educação passa a ser crucial à materialização dos valores 

das gerações de direitos, e, sobretudo, da cidadania. Parece fundamental, assim, 

compreender de acordo com Ruscheinsky (2008, p. 50) que “a encruzilhada em que se 

situam as desigualdades e os direitos está desenhada por inúmeras incertezas e nelas 

mergulham as mudanças em curso no Brasil, bem como fazem vir à tona dilemas sobre 

a expansão, a efetivação e o futuro dos direitos”.  

No decorrer da história emergiram em difentes nações preceitos alinhados com 

a proteção dos nichos sociais desfavorecidos e até sacrificados e perseguidos, a 

exemplo dos negros e dos indígenas. Não se pode ocultar que a juventude de matiz 

étnico-racial é refém de um considerável conjunto de problemas que limitam suas 

oportunidades sociais, o que oprime de sobremodo suas capacidades e oportundiades 

de edificação de uma trajetória ascendente.  

Importante que se sublinhe a rotunda discrepância no acesso à educação 

superior entre segmentos sociais distintas, como brancos e negros/pardos. Há tempos 

movimentos sociais se pocisionam contra qualquer exclusão e de maneira veemente, 
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em seus protestos e manifestos, assinalam a exigência de aplacar as desigualdades. O 

desafio dos programas sociais governamentais de redistribuição e de equalização 

encontra-se sob amplas formas de contestações, sejam retóricas, sejam práticas. Em 

outros termos, as desigualdades multidimensionais se mantém devido ao esforço 

deliberado de alguns setores sociais, em cujo roteiro também o direito à educação de 

qualidade está ameaçado. O nexo entre regulação e práticas sociais é destacada por 

Candau e Sacavino (2013, p. 60). 

 

cresce  a  convicção  de  que  não  basta  construir  um  arcabouço  jurídico cada vez  

mais  amplo  em  relação  aos  Direitos  Humanos.  Se  eles  não  forem  

internalizados  no  imaginário  social,  nas mentalidades individuais e coletivas, de 

modo sistemático e consistente, não construiremos uma cultura dos Direitos 

Humanos  na  nossa  sociedade.  E,  neste  horizonte,  os processos educacionais 

são fundamentais.  

 

O processo de solidificação da cidadania empresta incerteza nas medidas das 

políticas instauradas para a implementação do direito à educação, pois somente depois 

de 1988 no Brasil, foi incorporada uma percepção universalista dos direitos sociais 

(DIAS, 2020). Desta maneira, transforma-se num elemento imprescindível 5  para 

engendar políticas públicas. Parece sólido endossar que o processo de afirmação dos 

direitos nos países latino-americanos se caracteriza pela defasagem entre os princípios 

igualitários da lei e as desigualdades e exclusões reais. (ARAUJO, 2011, p. 287).  

É sobremaneiramente importante registrar-se que os direitos civis, políticos e 

sociais, resultaram alcançados em virtude de manifestações, ou movimentos 

democráticos e lograram amparo de instituições estatais correspondentes: “[...] a 

democracia parlamentar (com base no Parlamento e nos Conselhos de Governo local) 

aos direitos políticos; e o sistema educacional e os serviços sociais (com base no 

Welfare State) aos direitos sociais” (PEREIRA, 2016, pp. 95-96). Os direitos sociais em 

razão de seu aspecto lógico e estratégico diferenciam-se dos demais: “A terceira 

categoria - os direitos sociais ou os novos direitos - é uma conquista do século XX que, 

conquanto tenha sido inicialmente ventilado por socialistas no século XIX.  (PEREIRA,  

                                                      
5  Importante, assim, assinalar o posicionamento de Bobbio (1992), o qual insurge-se contra a tendência 
de reconhecimento formal, em documentos prescritos, como se fosse um efetivo reconhecimento ao 
direito à formação em todos os níveis do sistema educacional. 
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2016, p. 97). 

Sobre este aspecto, Bobbio (1987, p. 23). ressalta que “esta tentativa de escolher 

as reformas que são ao mesmo tempo liberadoras e igualitárias deriva da constatação 

de que há reformas que não são igualitárias, como seria o caso de qualquer reforma de 

tipo neoliberal”. Com isto se pressupõe que o Estado é um espaço de negociação, 

contraditório pela sua  própria lógica, com uma margem considerável de manobra que 

se pode destinar a aumentar a distância entre ricos e pobres.  

 

a universalização do acesso em um sistema educacional que não foi estruturado 

para lidar com a diversidade dos alunos gerou uma escola que acaba 

transformando desigualdades sociais em desigualdades de resultados escolares. É 

uma situação que revela “indiferença pelas indiferenças”, na qual a seleção não se 

dá mais no acesso, mas no interior da escola, confluindo para um desempenho 

marcado pelo fracasso escolar. (CASTRO, AQUINO, 2018, p. 17) 

 

Habitualmente, o termo “inclusão social” é relacionado ao objetivo amplo das 

ações afirmativas referentes à consolidação e exercício de direitos. Todavia, numa 

perspectiva dinâmica pode-se afirmar que as dimensões da inclusão e da exclusão 

compreendem duas faces do mesmo processo social, portanto indissociáveis.  

 

3 A AFIRMAÇÃO HISTÓRICA E OS CONTRATEMPOS DO DIREITO 

HUMANO À EDUCAÇÃO 

 

Uma cultura em base aos DH representa um constructo histórico dos 

movimentos sociais e intelectuais, que se intensificaram a partir de conflitos 

abrangentes e refletem na construção social permanente ou histórica. Bobbio (1992), 

ao entabular uma análise sobre a “era dos direitos” revela a dimensão reconhecida dos 

direitos, agregados à concepção das individualidades e como relevante indicador do 

processo histórico. O fruto do constructo da convivência e de conflitos coletivos ou seja, 

se sintetiza no valor de cada indivíduo alicerçado no reconhecimento. Este paradigma 

está em contestação ainda que nos referimos ao final da segunda década do século XXI, 

especialmente no Brasil e quiçá em outras nações latino-americanas.  

Ademais, se refere Arendt (1989, p. 509) ao reconhecimento do autoritarismo 

na sociedade de classes, ao terror, ao ódio e preconceitos, à tirania dos caudilhos que 
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objetivam a aniquilar toda resistência e difundir a incapacidade de livre pensar ou do 

não-pertencimento.  O paradoxo dos DH se encontra entre a condição fundamental 

para que a sua universalidade seja alcançada como um processo de negociação e “a 

imprevisibilidade que advém do fato de que os homens são criativos, de que podem 

produzir algo novo que ninguém jamais previu” (ARENDT, 1989, p. 509). A existência 

intitucional estabelece direitos e os sustenta na medida do vigor dos movimentos da 

sociedade civil. Uma sociedade onde vige uma cultura de DH converte tal experiência 

no princípio mais relevante de organização e legitimação.  

Paradoxalmente se ressalta, por isto, que os cidadãos adquirem a sua condição 

enquanto tal em face de um pacto sintetizado no aparato legal, porém se subordinados 

à lógica institucional do Estado, também sobre ela demandam seus interesses. Nos 

regimes democráticos que pretendem garantir direitos, entende-se que os cidadãos 

participaram ou acolheram as regras do jogo que condiz com o pacto fundante da nação 

sob uma ordem jurídica. A retomada da discussão sobre DH e educação pode parecer 

no mínimo um aporte perturbador numa época em que esta conexão é festejada como 

item da lei magna da nação, quando parece que todo o mundo se entusiama ao tecer 

elogios a estes nexos. Mais ainda, se prestam à retórica triunfante (DOUZINAS, 2009, 

p. 165) quando proliferam declarações e pactos, tratados e leis como um contrato social 

que pretende assegurá-los. O intuito em prol de uma cultura de DH representa o 

substrato de questionamentos, lutas e contraposições sociais que tensionam à 

equalização e à universalidade. Estes ressaltam a dignidade da condição humana, 

reconhecem as diferenças, não como elemento de ruptura e distanciamento, mas como 

elo de entrelaçamento e pacto social. 

 

O processo histórico tem demonstrado que os DH, dos jovens de todos os setores 

sociais, são conquistas que o movimento social impõe aos Estados nacionais e aos 

privilegiados de todos os tempos (...). Seria ingênuo acreditar que o pensamento 

autoritário pudesse um dia ir embora pra nunca mais voltar, quando o que está em 

jogo é a construção de uma democracia plena, entendida como sinônimo de uma 

cultura de DH. (VIOLA; PIRES, 2014, p. 108) 

 

A partir das circunstâncias de uma sociedade de classes, a questão dos direitos 

possui dimensões paradoxais. Estamos em consonância com Douzinas (2009, p. 17) 

quando afirma que “os DH têm apenas paradoxos a oferecer”. Diante das demandas 
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dos segmentos profundamente excluídos se requer gerar uma prática pedagógica para 

liberar os alienados por meio da capacitação a serem sujetos do seu cotidiano. Todavia, 

esta não é uma tarefa unidimensional, porém coletiva e comprometida com o 

reconhecimento do outro. Nisto o processo fundamental é a experiência do exercício 

levando em frente nas práticas sociais a partir das gerações de direitos.  

Usualmente os instrumentos suscitados pelos movimentos sociais conformam 

um aporte pedagógico em prol do direito à educação. Este indispensável aporte esboça 

uma reação ao proceso de alienação, como desmitificação e desvelamento das relações 

de poder a partir do cotidiano. Isto usualmente é denominado de concientização, cuja 

dinâmica efetua um interação entre informações e vontade política, entre reflexão e 

ação, entre compreensão e transformação, associando identidades individuais e 

coletivas, como agentes históricos no mundo da vida em negociação com o poder 

sistêmico. 

Desta forma, uma cultura política democrática converte-se no reconhecimento 

do poder de redimensionar os princípios de direitos pela via da política. Nesta trilha, 

cada cidadão amparado na agenda de direitos, na duração de sua vida, é algo 

incompleto e inacabado, um tangível em contínua formação. Nesta perspectiva emerge 

a interrogação de quem educa ou trata da formação dos educadores e dos legisladores 

(CANDAU; SACAVINO, 2013, p. 60). Daí derivam os fundamentos do direito à 

educação, do premente e permanente incremento à expansão e à reinvenção das 

potencialidades, de tal forma que se construam e reconstruam diante das trajetórias 

conflituosas, bem como a manutenção de uma ótica utópica.  

A educação equanto direito é uma obra histórica que visa nos livrar da tirania, 

seja de classe social, seja de regimes autoritários. Ao retratar a modernidade triunfante 

Touraine (1994, p. 20) revela que os desígnios revolucionários, não se restringiam 

apenas a esfera sociopolítica, mas sobremaneira ao conhecimento científico que 

deveria ser capaz de opor-se ao arbítrio, à dependência, ao negacionismo e ao espírto 

reacionário. Sob qualquer hipótese, mesmo temporal, pode-se olvidar que a educação 

perfaz o elemento fundador, uma vez que representa o referencial de tranformação das 

capacidades de autonomia de reflexão e da liberdade para deliberar. A questão posta é 

se a instituição pública pode realizar as suas atribuições históricas. 

Em virtude disso, é responsabilidade do Estado de Direito fortalecer e proteger 

o direito à educação acessível a todos os cidadãos (DIAS, 2020). A partir das 
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ponderações realizadas pela razão a respeito de seu próprio funcionamento, passou-se 

a acreditar que uma racionalidade instrumental seria o guião de um movimento 

histórico progressivo, com um racional Estado ético, bem como um espaço de 

negociação genuína. Por mais que tenhamos gigantescas inovações tecnológicas 

(FERREIRA et al., 2017, p. 88) ainda ler, escrever, calcular, orçar e sonhar constituem 

requisitos para compreender as circunstâncias e os condicionantes contemporâneos.  

Dessa forma, o aspecto de ser um direito fundamental, resulta no fato da 

educação ser considerada um processo de interação e inter-relacionamento de bem 

recíproco. Assim, a educação constitui-se num complexo indivisível de fatores 

indispensáveis para “desenvolver suas potencialidades de conhecimento, de 

julgamento e de escolha para viver conscientemente em sociedade” (BENEVIDES, 

1996, p. 229). De certa maneira, isto também comporta “a noção de que o processo 

educacional, em si, contribui tanto para conservar quanto para mudar valores, crenças, 

mentalidades, costumes e práticas.” (BENEVIDES, 1996, p. 229). A integração da 

educação no elenco dos DH, e seu reconhecimento como direito fundamental, decorre 

de sua representatividade no processo de desenvolvimento intelectual-moral-afetivo-

técnico dos cidadãos. A educação sistematiza um reconhecimento social, permitindo 

situar-se nos cenários e conflitos, adaptando-se diante das situações genuínas de 

pertencimento, de responsabilidade por si, pelo outro e pelo meio ambiente.  

Justamente por sua capacidade inovadora das relações sociais o direito à 

educação, promovido por uma ação coletiva, coloca em pauta emergencial a ótica 

equitativa, o reconhemento das diferenças e da diversidade. O estímulo ao 

conhecimento e à ação criativa visa uma postura cidadã e tolerante. De acordo com 

Candau e Sacavino (2013, p. 63) este processo histórico possui diferentes significados 

de acordo com os atores sociais, localização socio-territorial e circunstâncias de 

disputa política, permanecendo um dos desafios na atualidade. A efetividade dos DH 

requer o reconhecimento pelo Estado e pelos cidadãos, ou efetivaemente conhecidos 

para que vigorem condições factuias ou capacidade para reivindicá-los e exercê-los.  

  

4 DECLARAÇÃO, RETÓRICA E RECUSA NO CONTEXTO DA SOCIEDADE 

DE CLASSES 

 

Os  direitos  fundamentais,  após  sua inserção nos textos constitucionais, ainda  



 
 
 
 

Aloisio Ruscheinsky; Márcio Pereira Dias; Gisela Pelegrinell; Cristian A. Tisatto | 83 

 

revelam uma questão notadamente complexa e as respectivas incertezas quanto às 

garantias e medidas concretas dos Estados nacionais visando neutralizar a força 

desagregadora do processo social e excludente da economia capitalista. Sob este 

aspecto, o direito à educação é também um movimento histórico e uma questão  que 

recorrentemente se conflita no cenário de interesses contraditórios. Assim sendo, 

Bucci et al. (2001  p. 8) expõe as controvérsias 

 

Em outras palavras, apesar de a exequibilidade da Constituição depender de 

quanto o seu texto corresponde ao equilíbrio real de forças políticas e sociais em 

determinado momento - não basta uma Constituição bem escrita para que ela seja 

cumprida e obedecida - há possibilidade de se travar, pelas vias do direito e com 

base na Constituição, uma batalha própria, capaz de melhorar as condições sociais, 

por meio da garantia do exercício de direitos individuais e de cidadania a todos, da 

forma mais abrangente possível.  

 

Em virtude de encontrar-se disposto como direito social por excelência, a 

educação possui uma grandeza subjetiva prestacional, que autoriza a exigibilidade do 

Estado a efetivação por meio de ações governamentais (SILVEIRA, 2008, p. 547). 

Destaca-se novamente uma controvérsia ou movimento paradoxal: um direito 

emanado do Estado nação induz e permite aos cidadãos apoderar-se da capacidade de 

atuar sobre a própria lógica de seu funcionamento. Igualmente paradoxal é a 

contraposição de um lado comparecendo o avanço tecnológico como dispositivo 

pedagógico no processo de reconhecimento, de interação social e de equidade 

(FERREIRA et al., 2017, p. 95), de outro lado, o retrocesso social presente no 

questionamento aos DH, à uberização das relações de trabalho, as incertezas em face 

do jogo de forças em conflito, entre outras manifestações. 

As exigências consubstanciadas pelos movimentos sociais de cada época 

provocaram no reconhecimento gradual, e moroso, dos direitos sociais no âmbito das 

constituições de diferentes Estados da América Latina, que se viram forçados a 

assegurar o cumprimento de certas obrigações que traduziram no reconhecimento das 

diferenças. Em pesquisa realizada com docentes universitários, Dibbern e Serafim 

(2020, p. 1010)  poderam “as respostas obtidas em relação ao conhecimento por parte 

dos docentes quanto à existência do Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (PNEDH), em que 55,6% (30 respondentes) declararam não conhecer e 44,4% 
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(24 respondentes) indicaram o conhecimento”. Um paradoxo dos paradoxos quanto 

ao nexo entre a educação e a promoção de uma cultura democrática se expressa 

quando se testemunha ainda na América Latina as violações, massacres, preconceito e 

esconjuração de migrantes, genocídios, feminicídos, trabalho análogo à escravidão, 

faxinas étnicas. Desta forma, com estas tragédias as retóricas hegemônicas dos “DH 

bloqueiam o futuro” (DOUZINAS, 2009, p. 165). 

Concordando com uma abordagem de enfoque dialético, endossamos Douzinas 

(2009, p. 150) quando entende que a agenda dos DH só se efetiva na América Latina 

traduzida pelas culturas particulares e seu ordenamento, pois localmente ocorre a 

violação e a garantia. Neste sentido, o autor endossa que sem o respeito à diversidade 

cultural temos um universal não concretizável. Porém, prontamente discordomos 

quanto a sua crítica às declarações e acordos internacionais, porquanto 

compreendemos uma interface entre o global e o local, com mútua alimentação. 

Todavia, ao mesmo tempo atentos para a denúncia de Wolkmer e Lippstein (2017, p. 

296) quanto aos “discursos hegemônicos de colonização travestidos como DH 

universais que tem legitimado práticas de dominação e negação do outro”. 

A educação enquanto direito humano também é negado porquanto assistimos 

um incentivo ao fluxo de capital e de mercadorias, ao mesmo tempo, impõem-se, 

simultaneamente e violentamente, as barreiras aos migrantes e à mobilidade humana. 

Casos emblemáticos também se verificam no caso do governo brasileiro em face dos 

haitianos “buscó administrar los flujos migratorios con el objetivo de prevenir las redes 

de operación de tráfico ilícito de migrantes, a través de la acción de los “coyotes”, 

preservando el derecho de la persona a migrar y el respeto a su dignidad inalienable y 

a sus derechos humanos. (PINTO; ÁLVAREZ, 2020, p. 371). Ora, isto porque as 

barreiras ou a perseguição erguem-se como obstáculos ao reconhecimento de sujeitos 

de direitos, em parte pela negação à documentação como um exercício da cidadania. 

Contraditoriamente, o direito à educação parece reconhecido na mobilidade de 

trabalhadores imigrantes costumeiramente autorizada somente nos casos de elevada 

especialização ou transferência de cérebros, como no caso os integrantes do “Programa 

mais médicos”. 

  

5 A PLATAFORMA PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS  

 

Na   trama   de  tensões  aludidas  mostra-se  emergente  abordar  e   apresentar    a 
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compreensão do que é educar na perspectiva dos DH, bem como os desafios e entraves 

postos na contramão da democracia e dos valores imbuídos no seu bojo. Esta temática 

demanda um esforço de discussão e delimitação, a fim de evidenciar a partir de qual 

vertente teórica embasamos as reflexões, dado o caráter polissêmico da noção.  Existe uma 

questão em disputa ou conflito de interpretação, que na sua diferença se relacionam 

com visões e interesses divergentes. 

Educar em Direitos Humanos requer a mobilização de diferentes outras categorias, 

pertinentes quanto aos debates, às políticas e quando atores desenvolvem suas práticas 

sociais. A temática ocupou espaço na agenda política das nações latino-americanas nas 

duas décadas do século XXI, em busca de um arcabouço jurídico como referencial para a 

elaboração de qualquer política de Estado. Dentre estes destacamos o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos, originando relevantes diretrizes nacionais, como marco 

referencial das políticas e das práticas pedagógicas alinhadas.  

A EDH está diretamente envolvida com os espaços e tempos dos processos 

educativos que se desenvolvem intra e extramuros escolares e acadêmicos 

(PELEGRINELLI, 2017); pelas relações interpessoais estabelecidas entre as diferentes 

pessoas e os seus papéis sociais; pelas formas de interação entre instituições de 

educação, ambiente natural, comunidade local; pela promoção de uma cultura de 

direitos.  

A EDH6 é parte fundamental do conjunto dos direitos. Para além dos textos 

oficiais, por vezes desconsiderados na formulação de políticas recentes como a BNCC, há 

um conjunto de autores como Candau (2007; 2013), Carbonari (2019) entre outros, que 

nos auxiliam na compreensão das disputa em facce do projeto político de EDH, além de 

apontarem os desafios, os mecanismos e os instrumentos para consolidar políticas. Uma 

proposta de prática social é referência norteadora das experiências de socialização e 

balizador da organização da vida. 

Quando tratamos de EDH, nos referimos a uma visão de mundo, a uma abordagem 

multidimensional, transdisciplinar e que evoca o reconhecimento dos atores sociais de 

resistência e de ações inovadoras.  Tal proposição utópica acolhe o desafio: reconhecer o 

imperativo de mudança, do local ao global para descortinar o mal-estar, desvelando os 

processos desiguais, as exclusões, os autoritarismos, a dor de outrem. Esta confrontação e 

                                                      
6   Corrobora a positivação que “ela se destina a formar crianças, jovens e adultos para participar 
ativamente da vida democrática e exercitar seus direitos e responsabilidades na sociedade, também 
respeitando e promovendo os direitos das demais pessoas. É uma educação integral que visa o respeito 
mútuo, pelo outro e pelas diferentes culturas e tradições. [...]. (BRASIL, 2012, p. 2).  
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disputa reconhece a mercadorização da vida e os ataques sofridos pelos DH e advoga a 

mudança na visão de mundo quanto à égide de fake News, às informações equivocadas, à 

cooptação e transmutação de significados (dos “marginais” ou a “defesa de bandidos”), ao 

protagonismo da bandeira do mercado, ao aprisionamento em massa como limpeza étnica, 

ao ódio como orientação politica, à necropolítica, entre outros aspectos como um Estado 

de exceção.  

Num sentido inverso ao conformismo cabe reconhecer a agenda da EDH que se 

opõe às amarras sociais que não corroboram com a emancipação dos sujeitos. De acordo 

com Tisatto (2021, p. 13) “Emancipar envolve transformar; observar o constructo e suas 

contradições, de modo a diagnosticar a realidade; superar visões reducionistas sobre a 

vida humana e sobre as dominações impostas pelos próprios humanos (...)”  

A escola com processos de socialização firma-se como espaço de produção de 

significados, potencializadora de fomento de práticas deliberadas. Enquanto espaço de 

experiências e conflitos pode inclusive protagonizar processos de exclusão, naturalizar 

desigualdades e relações de autoritarismo. Ou ainda engajada num projeto de valores 

de mercado (lucro, eficiência, resultado), que, por vezes, se medem a partir de 

avaliações excludentes, que não contribuem para a cidadania, tampouco dirimem as 

mazelas educacionais. Por outro lado, de acordo com Candau e Sacavino (2013, p. 61), 

a EDH empreende um projeto de ação que trata do empoderamento dos sujeitos e 

revigora experiências de democracia, de reconhecimento das diferenças e que priorize 

uma educação integral e multidisciplinar. Como espaço plural de vivência, espaço do 

conflito, do encontro com o diferente e do exercício da convivência se problematizam 

as crenças, os preconceitos visando a formação crítica capaz de reconhecer os 

condicionates da estrutura social.   

Nestes tempos de movimentos e pautas conservadoras, a exemplo do processo 

de militarização e do projeto de lei como o “Escola Sem Partido”, o desafio de educar 

para e em DH se torna ainda mais intenso e estratégico, bem como requer dos atores 

sensibilidade, fundamentação e atenção aos mecanismos de subordinação. , a fim de 

que possam defender o trabalho realizado nas escolas e salas de aula. O projeto aludido 

ambiciona controlar, tolher liberdades e constranger (quando não ameaças à 

sobrevivência física) para eliminar determinadas temáticas. Por vezes, os atores sociais 

do campo educativo não se contrapõem aos autoritarismos que se forjam nas políticas, 

seja por um processo de alienação, seja pela garantia e preocupação com a 

sobrevivência material. A alienação e a intimidação impõem uma pedagogia do medo, 
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impelindo a não arriscar práticas da transgressão, em contraposição a espaços de 

reflexão e crítica que ousam a empreender práticas de DH.   

O avanço da racionalidade neoliberal também contribui no sentido de promover 

práticas menos ousadas,  limitar práticas pedagógicas que se proponham 

emancipatórias. Candau (2013; 2007) reforça a percepção das expectativas de 

formação de sujeitos reflexivos e cidadãos (comprometidos e participes da vida na 

cidade). A partir disso, propor a EDH é opor-se às formas de violência e de 

autoritarismo, e buscar observar criticamente as desigualdades estruturais que têm 

efeitos sobre a democracia e a justiça social. Ressalta-se a importância da instituição 

social como espaço potencializador e favorável a uma prática que evidencie a 

emergência da temática dos DH como visão de mundo. E isso passa por uma educação 

que se comprometa com as vidas: toda e qualquer uma e ditadura nunca mais.  

 

6 A CULTURA DE DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO EM 

SUSTENTABILIDADE  

 

Inicialmente merece destacar-se que tanto a sociedade consolida-se como em 

movimento onde tudo de alguma forma se relaciona, quanto o meio ambiente ou 

natureza não permanecem inabaláveis ao longo do tempo, posto que também é 

movimento de mutações (STEIL; TONIOL, 2013, p. 290).  Vamos refletir sobre a 

conexão entre direitos ambientais enquanto inseridos na lógica da educação em DH a 

partir da materialidade de experiências latino-americanas 7 . Se a trajetória de 

implementação é lenta, com solavancos, igualmente oscila o percurso de 

reconhecimento da noção de direitos e de justiça ambiental.  

Na sociedade com a vigência da cultura do consumo e do desperdício emerge a 

perspectiva da reflexividade sob a qual são questionados os consagrados direitos 

atinentes a todos os seres humanos, porém não apenas a estes. Trata-se de direitos 

transindividuais ou da coletividade, onde os movimentos de resistência em territórios 

latino-ameericanos demandam incluir a solidariedade e fraternidade, o 

desenvolvimento e a paz, os direitos étnicos e a diversidade cultural, o meio ambiente 

                                                      
7  De acordo com Mccowan (2015, p. 32) “há uma considerável diversidade de interpretação e prática 
em EDH. Existem iniciativas nacionais de educação de DH em mais de 100 países”. 
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e a qualidade de vida, o direito do consumidor e da informação. (SOUSA; LIMA, 2020, 

p. 730) 

Por mais legítima que seja a delimitação da cidadania a partir do Estado nação, 

entra no cenário o debate sobre direitos do meio ambiente, ou como este último 

sustenta a primeira. Em outros termos, a agenda dos DH se sustenta por um acordo 

entre indivíduos ou pacto social, legitimado pelo Estado e pelos contributos à vida por 

parte dos bens da natureza. Neste sentido, paradoxalmente a almejada integralidade 

dos DH é ao mesmo tempo uma cedência e reconhecimento do outro junto ao qual 

existe uma interdependência. Veja, caro leitor, que neste interim se instaura uma 

dimensão triangular: indivíduos, Estado e ambiente. Cada qual possui as suas 

respectivas competências e atribuições, razão pela qual na América Latina emergem 

os movimentos de resistência ao extrativismo das corporações internacionais. A 

despeito do caráter de direitos sociais e ambientais, estes se revestem de atributos, 

objetivos e subjetivos,  contidos em determinado ordenamento jurídico, fazendo valer 

a sua realidade concreta (SOUSA; LIMA, 2020, p. 731). Portanto, uma das tarefas da 

defesa da cultura de DH consiste em buscar alternativas que mitiguem os impactos 

sobre os bens naturais, sobre o ecossistema para assim referendar o bem-estar de 

todos os seres vivos. 

Os direitos étnico-raciais são visualizados como de solidariedade devido ao 

reconheciemnto do outro e da diferença sem desigualdades, bem como quando se trata 

de quesitos relacionados ao meio ambiente se refere aos direitos  difusos. De acordo 

com Mccowan (2015, p. 30) “o direito à educação deve estar em consonância com 

outros direitos humanos”. Num panorama histórico e de uma visão de futuro para 

trilhar um caminho de educação em consonância com a sustentabilidade se requer o 

amparo e a tutela do ecossistema. Uma outra perspectiva ampliada para o contexto 

latino-americano de Educação em Direitos Humanos (EDH) se  

 

refere como horizontalidade entre proteção à vida humana e à natureza, que 

resulta em cuidado com a diversidade de saberes e práticas de uma pluralidade de 

cultura, de ontologias e epistemologias que foram historicamente silenciadas, 

tendo como essência do ser o bem viver na perspectiva de cada povo e de sua 

diversidade cultural na relação com a natureza e com todas as vidas. (SOUSA, 

2020, p. 59). 
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É a discussão das condições de possibilidade da qualidade ambiental para 

ampliar o direito à vida vinculada à concretização dos DH, uma vez que condições 

insalubres ou degradação ambiental afetam o bem-estar dos cidadãos. A partir da 

inauguração de alguns princípios surgiram alguns mecanismos de denúncia de crimes 

ambientais, de reparação de danos8, direitos do consumidor, entre outros, que balizam 

articulações entre DH e direitos aos bens ambientais (SOUSA; LIMA, 2020, p.728).  

A inovação se refere tanto na introdução da EDH, quanto agregar a dimensão 

ambiental entre outras. O nexo paradoxal entre direitos individuais e coletivos compõe 

a agenda da EDH, especialmente no rumo inverso da mercantilização de todas as 

coisas, o encantamento com os bens comuns da humanidade. Cabe a interrogação: que 

faz algo ser um bem comum? O é indispensável a toda a vida em sociedade e o seu 

compartilhamento contribui com a equidade e que desperta grupos humanos a se 

organizarem para o seu cuidado (GRZYBOWSKI, 2011, p. 48;  BRANDÃO; ARRUDA, 

2016, p.17). O direito individual e o coletivo encontram-se profundamente imbricados, 

tanto assim que se cunhou a expressão DH ambientais9 (STEIL; TONIOL, 2013, p. 

303).  

a partir da correlação de forças produzida no contexto da emergência dos DH 

ambientais, os coletivos indígenas se fortaleceram enquanto atores políticos. Esse 

fato não é mera decorrência de que esses sujeitos são, normalmente, os mais 

afetados pelas obras de grande impacto ambiental, mas está associado às 

transformações que vimos assinalando ao logo deste texto no campo discursivo 

dos DH. 

 

O cuidado com os bens ambientais é tanto uma dimensão individual de EDH 

quanto uma questão de políticas públicas.  Os direitos coletivos, acoplados ao 

movimento de justiça ambiental ou direitos ambientais difusos, são corroborados 

pelos indicadores da situação do saneamento básico, conformando o que se pode 

denominar de um sistema de indicadores de cidadania e os esforços efetuados para 

garantir o bem coletivo. De forma extensiva o tratamento adequado do esgoto sanitário 

                                                      
8  As “conquistas” são amplamente suspendidas em diferentes territórios da América Latina quando se 
examinam as consequências dos desastres tecnológicos suscitados pelas empresas de extração mineral. 
9 No caso da água trata-se de consultar os indicadores das circunstâncias nas diferentes nacões latino-
americanas e as lutas sociais para a qualidade e abundância e dos serviços públicos de abastecimento. 
A situação do direito humano à qualidade da água compõem o horizonte dos diretos coletivos entre eles 
os direitos ao meio ambiente saudável. 



 
 
 
 
90 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

indica e evidencia a (in)eficácia das políticas públicas ambientais, cuja sazonalidade 

varia de acordo com a vontade política e a capacidade de financiamento.   

Se observarmos a potabilidade das águas dos rios que perpassam os territórios 

urbanos, do agronegócio e da mineração fica constatada a extensão da ameaça à 

biodiversidade da qual os rios dependem para existir como água potável (BRANDÃO; 

ARRUDA, 2016, p.20). Os cursos d´água, de fonte de vida e usos múltiplos, 

transmutaram-se em muitos casos em vias de expansão de pestilências devido aos 

resíduos de diferentes graus de toxidade. A morte e vida severina tem sido produzida 

pelos resíduos urbanos, pelos agrotóxicos, pela extração mineral e de petróleo. Do 

ponto de vista racional e dos DH essa é um estupidez absoluta ou esconjurando o 

futuro da biodiversidade como que numa rota que antecipa a visão do suicídio. Os 

impactos causados superam, em muitos lugares, o limite da sua capacidade de 

recuperação, em cujos percalços nasce a pretensão de uma biocivilização ou ecologia 

integral.  

 

7 O REPTO DO REGIME DEMOCRÁTICO E CONTRATEMPOS DA UTOPIA 

 

O desafio cotidiano da cultura de DH é um problema que se evidencia num 

momento em que distintos brasileiros são diferentemente desiguais a outros na ação 

do Estado. Em determinados espaços do território valem certas leis, recursos, regras, 

direitos e protocolos, noutros se aplicam distintos ou valem outros: escolas de centro 

e periferia, infraestrutura ou precária, aprisionamentos, saneamento, policiamento 

de proteção ou que mata. O Estado atua de forma ambígua, ao mesmo tempo que 

aprova auxílio emergencial, ou outros “benefícios” e bolsas e, concomitantemente, 

de forma ordinária amplia desigualdades repassando dos pobres aos ricos ou 

privilegiados. Este é um detalhe do Estado de exceção no Brasil com regimes 

jurídicos que se configuram como simultâneos. De um dos lados, tendo entranhado 

os seus interesses na estrutura do Estado, ao mesmo tempo dissemina o quanto este 

é dispendioso e ineficaz.  

Honestamente ou de forma implícita está patente a despreocupação ou o 

imobilismo da elite econômica e da alta burocracia do Estado nacional decretando a 

sobrevivência do sistema educacional. A baixa sensibilidade diante das pesquisas que 

atestam as circunstâncias da realidade educacional está conformada pelo grau de 
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financiamento proporcionado. O mito do progresso consiste em uma expansão formal 

dos direitos à educação, mas verificam-se obstruções à capacidade de financiamento, 

uma vez que “as políticas de educação, previdência e saúde se universalizaram, mas a 

poupança social não tem assegurado ou sustentado a necessária qualidade 

(RUSCHEINSKY, 2008, p. 51). 

Na época da emergência do direito universal à educação o mercado ainda 

requeria abundante mão de obra qualificada, recentemente com o desemprego 

estrutural, parcela da população tornou-se descartável e não importa a melhor opção 

para um pacto social sob um regime democrático. Neste sentido, na atualidade se 

requer desdobramentos de um pensamento crítico (WOLKMER; LIPPSTEIN, 2017, p. 

298) para articular uma proposição de educação latino-americana aberta ao legado 

originário dos DH safando-se da lógica dos discursos hegemônicos.  

Quando se proclama que o processo histórico alcançou o seu cúme com a 

legitimação da democracia existente e do capitalismo encampando direitos, de alguma 

forma se endossa um mito. Neste timbre, Douzinas (2009, p. 13) testifica “quando os 

apologistas do pragmatismo decretam o fim da ideologia, da historia ou da utopia, eles 

não assinalam o triunfo dos DH; ao contrário, eles colocam um fim nos DH. O fim dos 

direitos chega quando eles perdem seu fim utópico”. É mais do que razoável e 

compreensível toda a indignação moral e cidadã diante desta negligência, por mais que 

não haja manifestações explícitas diante desta tragédia para os DH. De igual forma, 

desde logo cedo se movem forças políticas pela erosão do Estado democrático 

emanado dos direitos constituicionais de 1988. 

Desponta neste ínterim a tarefa árdua da abordagem das ciências sociais: 

desvendar os mecanismos latentes, as articulações opacas e nebulosas, sem submeter-

se ou o aprisionamento pelo manifesto, aparente e visível. Em outros termos, um olhar 

para as estruturas que sustentam as imensas e históricas desigualdades e romper com 

uma abordagem que ingenuamente patina sobre a letra da lei ou sobre os dados de 

superfície. A priori convergem DH e democracia, neste sentido alerta D’Araújo (2019, 

p. 46) “Democracia política é praticamente a regra na região latino-americana, embora 

o caudilhismo persista com novas roupagens e espasmos autoritários, como a eleição 

de Jair Bolsonaro em 2018, levantem o alerta para a parca consistência dos valores 

democráticos”. 
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O regime democrático liberal brasileiro se rege por estruturas jurídico-políticas 

no qual a alta burocracia, a par das eleições a Executivo e ao Legislativo, administra as 

demandas sociais conflitantes com as devidas (ou não) negociações. As práticas de 

negociação de direitos acompanham uma sociedade de classes ou a lógica da sociedade 

de mercado. A explicitação singular enquanto ações se estabelecem as relações entre 

Estado, sociedade de classes e mercado (ESPING-ANDERSEN, 1991). E é por esta via 

que pode se materializar o significado da igualdade, da inclusão, da equidade social e 

da redução das desigualdades. 

 

Quando uma política pública gera equidade, supõe-se que os interesses pesem 

sobremaneira na implementação, uma vez que implica mudanças nos critérios de 

distribuição de bens sociais valorizados para que beneficiem os desfavorecidos (...) 

a implementação de políticas públicas que gera equidade advém de decisão 

política, e esta, por sua vez, é dependente de fatores como o comportamento das 

elites políticas, a força política da instituição implementadora (ter ou não mais 

acesso a recursos, por exemplo, pode gerar maior ou menor poder), o 

conhecimento e as intencionalidades que essas elites têm, a estrutura de escassez 

(referente aos recursos orçamentários  e  à  qualidade  dos  recursos  físicos  e  

humanos),  os  conflitos  entre  grupos  e  a  sua  mediação,  a  burocracia estatal e 

sua força política e também situações demográficas. (RIBEIRO; BONAMINO; 

MARTINIC, 2020, p. 702) 

 

Nem os atores sociais, nem a gestão do Estado assumem a posição de 

expectador ou de árbitro desinteressado na partida. A título de exemplo, na versão 

final da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, quanto a BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular) de 2017/18 não corresponderam ao pretendido pelos 

movimentos e pelos atores da educação. Ou seja,  localizamos outro poder de pressão 

urdido por diversas frações da burguesia que se utilizaram dos mecanismos do Estado, 

todavia tanto podem reforçá-los quanto golpeá-los quando assim convier. A presença 

das Forças Armadas são os braços repressivos em situações emergenciais ou clima de 

guerra civil (SOARES, 2019).  

Para bem compreender o direito humano à educação considere-se que os 

“representantes do povo” não são alienígenas ante os conflitos sociais que permeiam o 

decido societário, pois de fato possuem vínculos mais ou menos sólidos com frações de 
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classe, ou vínculos orgânicos com segmentos sociais em conflito na sociedade de 

mercado. As forças opostas aos DH avaliam que o sistema mata, a penúria se expande, 

o desemprego se alastra, os recursos das políticas públicas encolhem, mas também 

garantem lucros em abundância para o capital especulativo, ao agronegócio, para os 

detentores do capital. De outro lado, os sofredores do desastre se desesperam ante o 

medo de perder o emprego, bem como os descartados como os cerca de 50 milhoes de 

brasileiros do auxílio emergencial numa pandemia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao cabo entendemos que discorremos sobre o tema proposto com uma singela 

reflexão sobre os contratempos e carências de um sistema social e cultural, bem como 

político e econômico, que de algum modo posicionamos as insatisfações diante do 

espelho. De certa forma estas poderações são como que “filhas da dúvida”, uma vez 

que a dúvida, como uma qualidade de interrogação epistemológica encontra-se na raiz 

do conhecimento nas ciências sociais. O que por sua vez inclui dedicação ao assunto, 

com muitas leituras, o exercício de refletir e discernir, de relacionar e mediar, além 

escrever e modificar o que já se elaborou. 

Em grande medida nos dedicamos a oferecer a leitores um texto que não 

ofusque as suas metas interessadas, ao mesmo tempo primando pela lucidez sobre a 

crise da agenda dos DH. Esta é a razão pela qual de alguma forma o texto se atreve a 

despertar o imaginário para um novo ou outro pacto social humanitário e civilizatório. 

No entanto, para isto parece relevante propor, ante o direito à educação e diante da 

EDH, um trabalho de descolonização do desejo de consumo, criando um anteparo da 

idolatria materialista das mercadorias. 

Sob os auspícios dos direitos, o capitalismo, como característica elementar da 

sociedade moderna, se apresenta de forma paradoxal como a pandemia e a vacina ao 

mesmo tempo. É um sistema que provoca a pestilência ou sindemia10, ensaia de forma 

permanente as suas fragilidades como as desigualdades múltiplas, bem como persiste 

                                                      
10  “Sindemia significa que a doença infecciosa não pode ser encarada isoladamente. Ela se entrelaça 
com fatores sociais, políticos e econômicos, como desigualdade social, distribuição de riqueza, acesso a 
bens essenciais, como moradia e saneamento. O problema, portanto, não é apenas a Covid-19. É 
o capitalismo sindêmico que, em tudo, prioriza a perversa lógica da acumulação privada da 
riqueza”. Frei Beto. Não é pandemia, é sindemia. Disponível em http://www.ihu.unisinos.br/78-
noticias/606032-nao-e-pandemia-e-sindemia  
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a sua brutal capacidade destruidora em termos democráticos, ambientais, sociais entre 

outros. 

Intuitivamente entendemos primordial também descolonizar e/ou 

desneoliberalizar  as subjetividades que se encontram em funcionamento no regime 

político. Esta questão importa diretamente quando se aventa a possível transformação 

da distribuição desigual de direitos dentro de um sistema supostamente democrático, 

quando comparece uma macropolítica que pouco se importa com o diferente, ou seja, 

necropolítica.  

Além da crítica cabe um esboço de utopia como ingrediente da educação em DH. 

Com este prisma se advoga um novo pacto social para além do que está ancorado no 

texto constitucional, ou seja, práticas sociais como reação em cadeia e condizentes com 

o preceito legal. Porém, considerado que não é possível repetir o passado, agora tudo 

sustentabilidade em sentido largo, ecológica, social, mística. Os atuais níveis das 

desigualdades situam-se insustentáveis para o funcionamento da democracia e dos 

ecossistemas, para o cuidado com os bens ambientais, enfim para a agenda dos DH. 

Parece a hora de assinalar a nossa ecodependência.  
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Introdução 

 

A ideia de que a modernidade, especialmente a revolução industrial, traria para 

a sociedade moderna/contemporânea uma condição de liberdade, fraternidade e 

igualdade e acesso ao bem-estar social, consolidou o período como uma fase de grande 

progresso da humanidade, em parte expresso pela disponibilidade de produtos. 

Entretanto, o acesso aos benefícios apresentados pela industrialização ocorreu de 

forma desigual, pois nem todos tiveram a mesma garantia de direitos, bens e condições 

materiais, o que impediu a promoção das necessidades humanas fundamentais e, 

consequentemente, da liberdade, da igualdade e da dignidade.  

A retomada de temas que auxiliem na reflexão sobre a necessidade de promoção 

da justiça social no interior das sociedades é urgente, bem como de modelos 

alternativos para promoção da mesma. Alguns elementos presentes em projetos de 

Economia Solidária e colaborativa, como parte de investigações em economia criativa 

e economia circular, cujos elementos articulam saberes de sustentabilidade e 

solidariedade, serão indispensáveis para experiências alternativas ao modelo atual de 

desenvolvimento produtivista e extrativista. 

Nesse contexto, a concepção de justiça social e desenvolvimento pensada pelo 

economista indiano Amartya Sen e a filósofa norte americana Martha Nussbaum, que 

tem por objetivo um ideal de sociedade que visa a promoção dos direitos 

fundamentais, serve de suporte para a refletir sobre qual o caminho para a construção 
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de uma sociedade mais igualitária. Segundo os autores, as políticas públicas que 

emergem para a realização das demandas sociais e a promoção da dignidade, devem 

ser pensadas considerando o enfoque das capacidades, com intuito de colaborar para 

o desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva. 

Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar alternativas que visem o 

fortalecimento dos processos de superação das desigualdades e o papel dos modelos 

alternativos de organização da economia e de grupos sociais, o que requer, 

obrigatoriamente, uma atenção especial às questões inerentes às relações de trabalho 

e o conjunto dos direitos humanos fundamentais.  

Para tanto, questiona-se, no decorrer do presente artigo, o que seria necessário 

para promover uma vida com dignidade para todos? Qual o papel dos modelos 

alternativos de organização econômica na promoção da dignidade? Como pensar 

formas alternativas de organização da vida econômica que impactem positivamente na 

realização das necessidades humanas fundamentais, na cooperação e na solidariedade, 

reconfigurando formas tradicionais de desenvolvimento?  

Assim, diferentes perspectivas temáticas perpassam as discussões referente a 

justiça social, o desenvolvimento e a noção de economia solidária. Temas como 

dignidade, bem-estar, liberdade, igualdade, ambiente e sustentabilidade, bem viver, 

cidadania, entre outros. Categorias fundamentais frente ao que se pretende analisar 

neste texto e que justificam a sua relevância para pensar e promover o 

desenvolvimentos de sociedades mais justas, inclusivas e sustentáveis.  

O estudo utiliza no seu delineamento o método de abordagem hipotético-

dedutivo, centrado na pesquisa bibliográfica e está estruturado em três momentos: 

primeiramente, analisa-se a abordagem das capacidade como uma estratégia para o 

desenvolvimento e promoção da dignidade; em um segundo momento, apresenta-se a 

economia solidária como alternativa de geração de trabalho/renda e resistências para 

a gestação de outro mundo; e, por fim, a cooperação e a solidariedade como forma de 

redesenhar/reconfigurar formas de desenvolvimento. 

 

A abordagem das capacidades como estratégia para o desenvolvimento e 

promoção da dignidade 

 

As ações em torno da promoção das necessidades humanas fundamentais, exige 
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um compromisso para com a interdependência e a indivisibilidade de todos os direitos 

humanos fundamentais, possível a partir do valor dignidade. A abordagem da justiça 

apresentada por Sen (2011, p. 35) tem a característica de focar as sociedades reais, não 

apenas em instituições e regras. Demonstra a necessidade de partir de uma 

compreensão da justiça que seja baseada na realização das necessidades humanas 

fundamentais, com o argumento de que a justiça não pode ser indiferente às vidas que 

as pessoas podem viver de fato. Vidas, experiências e realizações humanas são 

insubstituíveis, representam aquilo de mais valioso que se tem no espaço social. 

Instituições e regras são naturalmente importantes “[...] mas as realizações de fato vão 

muito além do quadro organizacional e incluem as vidas que as pessoas conseguem – 

ou não – viver.” 

A liberdade é um dos aspectos valiosos da experiência de viver, determina a 

natureza de nossas vidas e reconhecer a sua importância pode ampliar as preocupações 

e compromissos dispensado as pessoas. Está relacionada a oportunidade de buscar 

objetivos e fins que o indivíduo deseja alcançar, bem como ao próprio processo de 

escolha de cada um. Essas duas perspectivas apontam para a relevância da liberdade e 

o seu significado frente a vida. A liberdade é a possibilidade de escolher o que se 

valoriza e o que se quer realizar. Está diretamente relacionada com a ideia de 

capacidade (capabilities), aspecto de oportunidade da liberdade; a medida do 

indivíduo para alcançar a liberdade de escolher e de realizar. (SEN, 2011) 

Analisar os indivíduos e a própria sociedade, atentar para as vidas humanas, 

possibilita encontrar a liberdade como um elemento significativo para a contribuição 

do bem-estar, permite ao indivíduo escolher o que considera de valor para sua vida, 

assim como possibilita a busca por objetivos que estão além do próprio bem-estar 

individual.  

Portanto, para Sen (2011) o ser humano possui capacidade de escolher e 

oferecer razões e capacidade de fazer algo, essa capacidade de escolha e decisão de 

objetivos é permitida pela liberdade. O elemento liberdade, a ser observado na questão 

da justiça social, fundamental para analisar os vários âmbitos da sociedade, deixa 

evidente que certas liberdades dependem de fatores para existirem de maneira ideal 

na vida de cada indivíduo. Assim, “[...] la libertad humana y cruciales ingredientes de 

nuestra calidad de vida son enteramente dependientes de la integridad del ambiente e 

implican el aire que respiramos, el agua que bebemos y los entornos epidemiológicos 
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en que vivimos.” (DRÉZE; SEN, 2019) A liberdade diz respeito a importância de 

compreender a necessidade de um indivíduo possuir liberdade para escolher um estilo 

dentro dos diferentes modos de vida. Capacidade que uma pessoa possui para escolher 

a vida que deseja levar; a possibilidade de realizar escolhas quanto a própria vida é 

uma questão de dignidade. 

Sen (2011) apontas duas perspectivas, como aquelas que fazem da liberdade 

algo tão importante para os indivíduos e para pensar a justiça. A primeira se refere a 

oportunidade de buscar os objetivos e os fins que cada indivíduo deseja alcançar; a 

segunda remete ao próprio processo de escolha dos objetivos e fins. Unificando essas 

perspectivas ocorrerá a composição da liberdade como capacidade de um indivíduo 

decidir por si próprio seus objetivos, autonomia.  

Para tanto, a abordagem das capacidades em Sen (2011) tem seu foco na 

liberdade que possui uma pessoa para fazer as coisas que tem razão para valorizar. A 

partir dessas questões, é possível compreender, através da ideia de liberdade, 

capacidade e justiça, que a parte fundamental da liberdade consiste na capacidade do 

próprio indivíduo escolher aquilo que mais valoriza, aquilo que deseja para si e para 

sua vida. Portanto, a capacidade está ligada a liberdade através do seu aspecto de 

oportunidade abrangente, ou seja, a capacidade como o potencial do indivíduo realizar 

várias combinações de funcionamentos que tenham razão para serem valorizadas. 

 Assim, a ideia de desenvolvimento sustentável está diretamente relacionada a 

própria noção de capacidade por ele produzida. Diz respeito aquilo que os indivíduos 

podem ser e fazer, capacidade para levar adiante seus planos para a concretização de 

uma vida digna. Isso envolve as condições dadas pelo Estado por meio de políticas para 

que todos acessem da mesma forma as condições mínimas para viver. Representa o 

grau de liberdade/autonomia de cada indivíduo que possibilita sua emancipação 

enquanto tal. Diz respeito a qualidade da vida que as pessoas desejam viver e no 

impacto do meio ambiente na vida das pessoas.  

Essa ideia de capacidade articulada inicialmente por Sen, na teoria de 

Nussbaum (2013), se desdobra no formato de uma lista de capacidades humanas, com 

o objetivo de tratar de questões referentes à justiça social. Especifica as condições 

mínimas para a garantia do bem-estar em uma sociedade. Considera que existem laços 

maiores e objetivos comuns entre os seres humanos para além da expectativa de 

vantagem, pois as relações humanas são complexas e envolvem questões que 
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ultrapassam a ideia de benefícios econômicos, segurança e preservação da propriedade 

privada. Efetivar a justiça vai além dos interesses particulares, a união dos indivíduos, 

passa, também, pelos laços de empatia.  

A partir da sua lista, Nussbaum (2013) tem a pretensão de sugerir/conduzir 

para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva respeitando as diferenças e 

tendo como objetivo garantir o mínimo de dignidade humana a todos os indivíduos, 

visão cosmopolita de pessoa reforçada em toda sua teoria. Utiliza a abordagem das 

capacidades para explicar as garantias humanas centrais que devem ser efetivadas pelo 

Estado e pela comunidade para todos os indivíduos. Essa explicação foca nas 

capacidades humanas, no que as pessoas são capazes, de fato, de fazer e ser, instruídas, 

de certa forma, pela ideia intuitiva de uma vida apropriada à dignidade do ser humano.  

As capacidades são para todos indivíduos, sendo que cada capacidade deve 

existir em, pelo menos, um nível mínimo. O objetivo deve ser que os cidadãos estejam 

sempre com os níveis de capacidade acima do mínimo, afim de garantir as condições 

fundamentais para ter uma vida humana verdadeiramente digna.  

A lista de capacidades tem como objetivo garantir o mínimo de dignidade para 

todos os seres humanos, comporta a formulação de um lista com as dez capacidades 

humanas centrais: 1) Vida: Ser capaz de viver até o fim da vida humana de duração 

normal, sem morrer prematuramente; 2)  Saúde corporal: Ser capaz de ter boa saúde, 

incluindo a saúde reprodutiva; estar adequadamente nutrido; ser capaz de ter um 

abrigo adequado; 3)  Integridade corporal: Ser capaz de se mover livremente de um 

lugar para outro; de estar seguro de assaltos violentos, incluindo agressão sexual; ter 

oportunidades para a satisfação sexual e escolha para fins de reprodução; 4) 

Sentimento, imaginação e pensamento: Ser capaz de usar os sentidos, de imaginar, 

pensar, e raciocinar - e para fazer essas coisas de forma humana, uma maneira 

informada e cultivada por uma educação adequada; ser capaz de usar a imaginação e 

pensamento em conexão com a experiência, e produzindo obras expressivas e eventos 

autênticos; ser capaz de utilizar a imaginação com garantias de liberdade de expressão 

com respeito ao discurso político e artístico e à liberdade de exercício religioso, sendo 

capaz de ter experiências agradáveis e evitar a dor não benéfica. 5) Emoções: Ser capaz 

de estabelecer vínculos com coisas e pessoas; ser capaz de amar aqueles que amam e 

cuidam de nós, sendo capaz de sofrer a sua ausência, para experimentar saudade, 

gratidão e raiva justificada, não tendo, portanto, um emocional marcada ou 
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aprisionado pelo medo ou ansiedade. 6) Razão prática: Ser capaz de formar uma 

concepção do bem e se envolver em uma reflexão crítica sobre o planejamento da 

própria vida. 7) Afiliação: Ser capaz de viver com e em relação aos outros, reconhecer 

e mostrar preocupação com os outros seres humanos e de se engajar nas várias formas 

de interação social, sendo capaz de imaginar a situação de outro e ter compaixão por 

essa situação, tendo a capacidade de exercício da justiça e a amizade; ser capaz de ser 

tratado como um ser digno de quem valor é igual à dos outros. 8) Outras espécies: Ser 

capaz de viver com preocupação em relação aos animais, plantas, e com o mundo da 

natureza. 9) Diversão: Ser capaz de rir, brincar e desfrutar de atividades recreativas. 

10) Controle sobre o ambiente: (A) política: ser capaz de participar nas escolhas 

políticas que efetivamente governam a própria vida, tendo os direitos de participação 

política, liberdade de expressão e liberdade de associação; (B) material: ser capaz de 

manter a propriedade (tanto os imóveis como os móveis), tendo o direito de procurar 

emprego numa base de igualdade com os outros. (NUSSBAUM, 2013). 

Referida lista, pode ser entendida como uma forma de abordagem dos próprios 

direitos humanos; é aberta, sujeita a revisões e considerações, inclusão de novos 

direitos fundamentais, e até mesmo a completa eliminação daquelas formulações que 

já não respondem para a promoção do bem-estar.  

 Por fim, a visão apresentada tanto por Sem quanto por Nussbaum, a partir do 

enfoque das capacidades, possibilita pensar o desenvolvimento de políticas e projetos 

com foco na igualdade e na dignidade, com inclusão e realização das necessidades 

humanas mais urgentes, de maneira a promover um desenvolvimento com vistas a 

justiça social. 

 

Economia solidária: alternativa de geração de trabalho/renda e 

resistências para a gestação de outro mundo 

 

A economia solidária, conforme analises, tem sua gênese logo após a revolução 

industrial. Ela significa uma resposta aos inúmeros problemas ocasionados pela 

expansão do capitalismo, do trabalho realizado por máquinas que ocorre no período. 

Nesse processo, inúmeros trabalhadores são destituídos de seus postos de trabalho por 

não apresentarem a qualificação necessária para suprir as novas necessidades do 

processo produtivo, ou pela simples substituição da força de trabalho por máquinas. A 
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expansão do capitalismo industrial representou um espantoso processo de 

empobrecimento dos artesãos e dos trabalhadores de manufatura e uma exploração 

contínua nas fábricas, apoiados na ausência de limites legais e a denominada redução 

de custos dos produtos. Essa situação ameaçava o bem-estar dos trabalhadores, 

fomentava a exploração do trabalho infantil e, ainda, prolongava de forma exorbitante 

a jornada de trabalho. Diante disso, percebia-se a debilidade física dos trabalhadores 

e sua elevada morbidade e mortalidade que comprometiam, de forma cada vez mais 

contínua, a produtividade. 

A partir deste novo contexto industrial, emergem movimentos que têm por 

objetivo ser uma resposta a toda essa situação de exploração, desemprego e 

precariedade que tomava conta da vida e do trabalho dos proletários. A economia 

solidária é um desses movimentos e teve repercussões enormes em várias partes do 

mundo. Na realidade brasileira, a revolução industrial emergiu a partir das décadas de 

1970 – 1980 e se intensificou na década de 1990.  

Caracteriza-se, a Economia Solidária, como uma resposta à crise do mundo do 

trabalho, bem como um posicionamento dos trabalhadores e da sociedade civil em 

contraposição aos reflexos trazidos pela acumulação flexível. Emerge como 

movimento da sociedade civil, a partir de vários sujeitos e grupos que, ao longo da 

trajetória histórica, vêm tecendo não apenas uma alternativa de geração de trabalho e 

renda para a classe trabalhadora, mas principalmente relações econômicas, políticas e 

sociais pautadas em uma lógica não exploradora, na sustentação das relações de 

produção voltadas a subsistência e a corresponsabilidade. 

A Economia Solidária abrange várias iniciativas: cooperativas, associações, 

empresas autogestionárias ou co-gestionárias, é mediada por valores de cooperação, 

democracia, autogestão. Entre esses, destacam-se a autogestão, que se caracteriza em 

importante instrumento para o trabalho coletivo, não apenas para o processo de 

tomada de decisão, mas principalmente para o fortalecimento do sentimento de 

pertençimento de cada trabalhador/a no empreendimento solidário, através da 

transparência, da comunicação, da corresponsabilidade, da interajuda, da consciência 

de classe frente ao sistema capitalista e, na formulação de outras relações sociais, 

estruturadas para a defesa da vida em detrimento do lucro.  

  O Sistema Nacional de Informações de Economia Solidária (SIES) do Ministério 

do Trabalho e do Emprego, esta é compreendida como o conjunto de atividades 
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econômicas – de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito – organizadas 

e realizadas solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras sob a forma coletiva e 

autogestionária.  

           Neste conjunto de atividades e formas de organização há quatro importantes 

pilares: a cooperação, a autogestão, a viabilidade econômica e a solidariedade. Sendo 

assim, o SIES destaca ser “[..] necessário perceber que essas características, embora 

sejam complementares e nunca funcionem isoladamente, podem ser observadas e 

compreendidas objetivamente como categorias analíticas diferentes, mas sempre 

presentes na Economia Solidária.” Essas categorias analíticas podem ser divididas em: 

 

Cooperação-Existência de interesses e objetivos comuns, união dos esforços e 
capacidades, propriedade coletiva parcial ou total de bens, partilha dos resultados 
e responsabilidade solidária diante das dificuldades. 
Autogestão -Exercício de práticas participativas de autogestão nos processos de 
trabalho, nas definições estratégicas e cotidianas dos empreendimentos, na 
direção e coordenação das ações nos seus diversos graus e interesses. 
Atividade Econômica - Agregação de esforços, recursos e conhecimentos para 
viabilizar as iniciativas coletivas de produção, prestação de serviços, 
beneficiamento, crédito, comercialização e consumo. 
Solidariedade -Preocupação permanente com a justa distribuição dos resultados 
e a melhoria das condições de vida de participantes. Comprometimento com o 
meio ambiente saudável e com a comunidade, com movimentos emancipatórios e 
com o bem estar de trabalhadoras e consumidoras” (BRASIL, 2021) 

 

 Estas características nada mais são que, peças fundamentais responsáveis pelo 

suporte e fortalecimento da economia solidária. Como um quebra cabeça, onde cada 

peça tem papel único, mas que na sua falta compromete a totalidade e a sua função. 

A perspectiva da Economia Solidária, Singer (2000), propõe o enfrentamento 

da lógica de produção capitalista, da exploração, da exclusão, através de uma forma de 

organização que busca superar a separação entre capital e trabalho e garantir que os 

produtores acessem aos meios de produção, conheçam todo o processo e além de 

produzirem, gerenciem seu trabalho e usufruam os resultados do mesmo. A Economia 

Solidária surge como modo de produção e distribuição alternativo ao capitalismo, 

criado e recriado periodicamente pelos que se encontram, ou temem ficar 

marginalizados do mercado de trabalho. A Economia Solidária casa o princípio da 

unidade entre posse e uso dos meios de produção e distribuição (da produção simples 

de mercadorias) com o princípio da socialização destes meios do capitalismo. 

As iniciativas solidárias representam um espaço portador de alternativas 

societárias, de politização das relações da vida, das relações de gênero, de 
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empoderamento social e de construção da cidadania. Singer (2000), contribui com a 

seguinte reflexão ao afirmar que para os trabalhadores e trabalhadoras que foram 

estigmatizados por serem pobres – sobretudo mulheres e negros, vítimas da 

discriminação por gênero e raça – a experiência cooperativa enseja verdadeiro resgate 

da cidadania. Ao integrar a cooperativa, muitos experimentam pela primeira vez em 

suas vidas o gozo de direitos iguais para todos/as, o prazer de poderem se exprimir 

livremente e de serem escutados/as e o orgulho de perceber que suas opiniões são 

respeitadas e pesam no destino do coletivo. 

É neste sentido que a perspectiva da Economia Solidária possibilita aos 

trabalhadores o enfrentamento a lógica de produção capitalista, à exploração, à 

exclusão, através de uma forma de organização na qual não há separação entre capital 

e trabalho, onde os produtores acessam aos meios de produção, conhecem todo o 

processo e além de produzirem, gerenciam seu trabalho e usufruem os resultados do 

mesmo. A Economia Solidária, conforme destaca Singer (2000), surge como modo de 

produção e distribuição alternativo ao capitalismo, criado e recriado periodicamente 

pelos que se encontram (ou temem ficar) marginalizados do mercado de trabalho. Este 

modelo de economia, casa o princípio da unidade entre posse e uso dos meios de 

produção e distribuição (da produção simples de mercadorias) com o princípio da 

socialização destes meios (do capitalismo). 

A Economia Solidária constitui-se assim, um movimento de resistência, de 

rebeldia a lógica capitalista e cartesiana. Integra um movimento social maior, 

antiutilitarista, que reivindica, no entender de Lisboa (2000, p. 67), a “reintegração da 

atividade econômica nas relações sociais através da desmercantilização da terra, do 

trabalho e do dinheiro.” 

Dada à complexidade desses elementos, como afirma Lagarde (1996), a 

mudança, a superação e o questionamento devem partir do espaço do vivido, das 

relações, das consciências, da práxis. Nesse sentido, mostra-se extremamente 

importante de reconhecer os espaços da vida cotidiana, privada e pública, pessoal e 

institucional nos quais prevalece a solidariedade, colaboração e o pacto, como 

princípios de relação entre mulheres e homens, como também da eliminação da 

segregação genérica. 

A partir das ideias expostas, verifica-se que a economia solidária é um 

instrumento capaz de proporcionar emancipação aos cidadãos, liberdade e dignidade, 
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a partir do exercício do direito ao trabalho, ao bem-estar e a qualidade de vida, embora 

se tenha muito a avançar. A ideia de emancipação social, como destaca Cattani (2009, 

p. 175), representa “[...] o processo ideológico e histórico de liberação por parte de 

comunidades políticas ou grupos sociais da dependência, tutela e dominação nas 

esferas econômicas, sociais e culturais.” Ou seja, a noção de que “emancipar-se 

significa livrar-se do poder exercido por outros, conquistando, ao mesmo tempo, a 

plena capacidade civil e cidadã no Estado democrático de direito.” 

A economia solidária, caracterizada pelo documento base da Conferência 

Nacional como concepções e práticas fundadas em relações de colaboração solidária, 

inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano na sua integralidade ética 

e lúdica e como sujeito e finalidade da atividade econômica, ambientalmente 

sustentável e socialmente justa, ao invés da acumulação privada do capital. No Brasil, 

a Economia Solidária organiza-se através de Fóruns, nos quais os empreendedores, 

junto com entidades que comungam deste ideal, reúnem-se em níveis municipais, 

regionais, estaduais e por fim, em nível nacional. Essa organização dinamiza-se através 

de parcerias com movimentos populares, sindicais e comunitários, contando com 

entidades de apoio, como Igrejas e gestores públicos para se fortalecerem e lutarem 

por suas propostas.  

O Documento Final da Economia Solidária, elaborado durante a I CONAES - 

Conferência Nacional de Economia Solidária, expressa que a Economia Solidária 

avançou, recentemente, na sua articulação política, econômica, social e humana, e vem 

constituindo uma nova mentalidade, avançando em sua organização com a 

constituição de Fóruns (municipais, regionais, estaduais) em especial o Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária, Redes de Produção e Comercialização, Redes de 

Trocas Solidárias, Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária e 

Frentes Parlamentares de Economia Solidária (SENAES, 2021).  

Para o economista e sociólogo Paul Singer, já destacado no decorrer deste 

trabalho, um dos maiores estudiosos da economia solidária do Brasil, foi na década 

2000-2010 que a economia solidária ganhou maior destaque, sendo incluída nos 

programas de governo, como forma de combater a pobreza e o desemprego, melhorar 

a renda e garantir soberania alimentar aos grupos sociais mais vulneráveis. Singer 

ressalta que a Senaes foi criada em 2003, quando o Presidente Lula tomou posse pela 

primeira vez. A Senaes faz parte do Ministério do Trabalho e Emprego porque a 
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economia solidária seria reconhecia como parte do movimento operário e dos 

movimentos sociais que litam por emprego. O conjunto dos diferentes grupos de 

economia Solidária e os principais movimentos sociais do Brasil na atualidade, estão, 

de uma maneira ou de outra, interagindo com a economia solidária. (GUIMARÃES; 

QUENTAL, 2021) 

A partir da formação do empreendimento, seus sócios necessitam afirmar-se - 

não só diante do "mercado" da localidade ou comunidade onde atuam -, mas forjar um 

sentimento de pertencimento e uma ideia de cuidado e defesa da vida. Essa afirmação 

depende da formação de identidade de grupo, para que eles possam reconhecer-se no 

coletivo e para que suas realizações não caiam no esquecimento. Para tanto, a memória 

é um dos suportes essenciais para momentos de encontrar-se dos sujeitos coletivos, 

isto é, para a definição dos laços de identidade, corresponsabilidade e solidariedade. 

Conforme Halbwachs (1990), a memória só existe quando laços afetivos criam 

o pertencimento ao grupo. Por conseguinte, não é o físico ou o territorial que permite 

a existência do grupo, mas a dimensão do pertencimento, criado por laços afetivos que 

permeiam lembranças comuns, gerando a memória social.  

Observa-se, portanto, que há uma nova economia em construção, surgida em 

oposição ao sistema capitalista, com a definição de valores por critérios do dito 

mercado. Esta nova economia, transcende os limites dos processos produtivos para 

adentrar a outros campos, como o respeito aos limites e características das pessoas, 

incorpora elementos de temas e demandas do tempo presente, como sustentabilidade 

e economias mais limpas, criativas e circulares. Desse modo, além de práticas 

centradas em parâmetros ecologicamente sustentáveis e socialmente justos, busca a 

participação democrática e equitativa, também no tema de gênero. Emerge assim, uma 

nova consciência de classes e de relações sociais que dão bases reais de, ao questionar 

o processo de alienação, individualismo, liberalismo, fetiche e exploração 

historicamente vividos, retoma-se o protagonismo na construção do novo. Uma outra 

economia para uma nova sociedade. 

 

Redesenhando a cooperação e a solidariedade 

 

 A crise multidimensional que o contexto presente revela, afeta, de maneira 

geral, a toda a sociedade. Entretanto, para algumas camadas sociais se revela muito 
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mais agressiva, impactante, preocupante e destrutiva, inclusive da esperança no 

futuro. Tal quadro afeta impulsiona em muitas regiões do mundo experiências 

significativas de solidariedade, para a garantia das condições básicas de existência. Os 

direitos fundamentais de alimentação são garantidos para muitas pessoas através de 

políticas organizadas e proporcionadas pelos poderes públicos locais, regionais, ou até 

nacionais, como segurança alimentar e alimentícia, permitindo acesso aos alimentos, 

em quantidade e com qualidade para a sobrevivência digna. Programas como o Fome 

Zero, no Brasil, revelam que a articulação entre governos e sociedade civil, constroem 

soluções em curto prazo, permitindo enfrentar situações crônicas do ponto de vista da 

exclusão socioeconômica e ambiental.  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2021) mostra que a 

situação de insegurança alimentar moderada ou grave caiu de 59,7% em 2004 para 

27,4% em 2013. A modalidade mais grave de insegurança alimentar, constatada com a 

redução quantitativa de alimentos entre crianças e quando alguém fica o dia inteiro 

sem comer por falta de dinheiro, baixou de 6,9% para 3,2% no período, e o país saiu 

do mapa da fome. O levantamento utiliza a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 

(EBIA), também usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Segundo o estudo, se permanecer a tendência de queda observada no período 

analisado, o Brasil caminhará para cumprir a meta 2.1 do ODS 2, que prevê erradicar 

a fome até 2030 e garantir o acesso de todas as pessoas a alimentos seguros, 

culturalmente adequados, saudáveis e suficientes durante todo o ano. Por outro lado, 

a questão da má-nutrição, que se refere tanto ao problema da desnutrição quanto ao 

do sobrepeso, configura-se como um desafio a ser superado. 

O percentual da população em situação de sobrepeso e de obesidade vem 

aumentando. O coordenador do estudo e também especialista em Políticas e Gestão 

Governamental do Ipea, Fábio Alves, destaca que buscar segurança alimentar significa 

garantir não só a quantidade suficiente de alimentos, mas também sua qualidade. “O 

alimento tem que ser saudável e adequado do ponto de vista cultural. Ele tem que 

respeitar os hábitos culturais locais,” afirma. 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do governo federal é apontado 

como o exemplo de política pública bem-sucedida de combate à fome no Brasil. Criado 

em 2003, o PAA promove o acesso à alimentação e incentiva a agricultura familiar por 

meio da compra de alimentos produzidos pelos pequenos agricultores para doação a 
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pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional atendidas pela rede 

socioassistencial, pelos programas públicos de segurança alimentar e nutricional e 

pela rede pública e filantrópica de ensino.  Programas como este podem representar o 

início de uma nova política de cuidado, de proteção e de solidariedade, porém, a 

experiência tem mostrado que as alternâncias de visão dos governos, requer maior 

articulação da sociedade civil, para que as mudanças políticas não causem impactos 

contundentes quanto ao seguimento desses programas.  

Este tema trazido como exemplo de análise, restringindo-se ao tema da 

solidariedade, da sustentabilidade e da justiça social, não alcança aspectos como o 

resgate das experiências e modos de vida de características fortes da solidariedade e 

da sustentabilidade, como é o caso das múltiplas comunidades tradicionais, seus 

saberes ancestrais de proteção à vida e a comunidade como prioridades. Significa 

reconhecer que não se trata apenas de mudar o atual estilo de vida, de 

desenvolvimento, de consumo. Trata-se também de reconhecer que há outros modos 

de vida, desde há muitos séculos e que requer respeito e tem muito a contribuir para a 

formulação de novos mundos, mais sustentáveis, mais justos, mais solidários. Santos 

(2002) oferece a pesquisa e o debate identificando outros mundos possíveis com 

alternativas não capitalistas vividas em múltiplas regiões do mundo, chamando a 

atenção sobre sistemas que se organizam cultural e economicamente com produção 

para viver e não para especular, apontando caminhos alternativos para a produção. 

 

Considerações finais 

 

Fomentar um desenvolvimento social mais justo e inclusivo é o ponto 

fundamental para que se garanta dignidade, respeito as necessidades humanas 

fundamentais e justiça social. Isso passa pela construção de políticas que tenham como 

estratégias a participação de todos os segmentos da sociedade num esforço conjunto 

de solidariedade, empatia e cooperação. 

A abordagem das capacidades e sua relação direta com a possibilidade de 

viabilizar a realização das necessidades humanas fundamentais, tanto na teoria de Sen 

quanto de Nussbaum, permite que os indivíduos possam ser vistos como agentes 

transformadores do processo de desenvolvimento e, também, de solidariedade. No 
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entanto, as mínimas condições para realização dessa condição precisam ser oferecidas 

para que tal perspectiva se realize. 

Na sua abordagem das capacidades, Sen dá ênfase a ideia de liberdade, condição 

de possibilidade para que os indivíduos façam coisas que tem razão e estímulo para 

valorizar.  O próprio autor destaca, que é necessário considerar que existe uma 

desigualdade quanto as capacidades, pois existem indivíduos com maior ou menor 

vantagem ou maior ou menor oportunidade real para realizar as coisas que valorizam. 

Já Nussbaum, ao elaborar uma lista de capacidades, vai além, destacando que o 

investimento no atendimento às necessidades humanas básicas promove a inclusão e 

concretiza a justiça social. Entende a referida autora que na sociedade contemporânea, 

falar em justiça social é sinônimo de um pensamento que remete à ideia de 

implementação e busca pela consolidação dos direitos das pessoas e, 

consequentemente, da dignidade de cada indivíduo a partir de suas particularidades. 

Porém, pode-se ir além, e refletir que essa condição também é possível a partir de um 

esforço conjunto e solidariedade. 

As ações que vêm sendo desenvolvidas e (re)criadas no âmbito da economia 

solidária podem se constituírem alternativas para melhorar as condições de trabalho 

das mulheres que vivem a realidade da informalidade e precarização, especialmente se 

considerarmos que a organização a partir de redes de produção, comercialização e 

acesso a políticas de qualificação profissional e crédito– estratégia bastante utilizada 

pela economia solidária – pode ajudar a superar o problema do isolamento e 

fragmentação das trabalhadoras informais. 

Para tanto, é preciso que se considere que apenas esta ação não é suficiente para 

permitir o acesso a direitos negados às trabalhadoras em decorrência da divisão sexual 

do trabalho e enfrentar a dicotomia produção versus reprodução tão presente no 

cotidiano delas. Necessário se faz compreender que a presença crescente das mulheres 

– e de forma mais precária que outros grupos – na economia solidária se dá mediante 

a difícil conciliação entre vida familiar e vida profissional, tornando-as 

frequentemente as primeiras as e mobilizarem e a se auto organizarem, como observa 

Guérin (2003). Para a autora, esta organização apresenta-se, em primeiro lugar, como 

um meio de aliviar o cotidiano das mulheres que tropeça em três grandes obstáculos, 

que são: o caráter multidimensional da pobreza, a inadequação das instituições e a 

distribuição desigual das obrigações familiares.  
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Assim, a economia solidária necessariamente cria contribuições para supressão 

desses bloqueios, pois desempenha um papel de justiça de proximidade, e esse papel é 

essencial diante do caráter multidimensional da pobreza, cria espaços de discussão, 

reflexão e deliberação coletivas, contribuindo também para redefinir a articulação 

entre famílias, autoridades públicas, mercado e sociedade; além de proporcionar 

práticas de reciprocidade entre homens e mulheres, conciliando sua vida familiar e 

profissional. 

Dessa forma, as ações empreendidas pela economia solidária necessitam ter 

como referência a situação específica dos sujeitos articulados em torno da mesma. Para 

as mulheres, a identificação das situações por estas vividas, o efeito de tornar visível e 

dizível os processos de divisão sexual do trabalho ao qual a negatividade dos seus 

direitos acha-se engendrada é fundamental, lembrando a exortação de Guérin (2003, 

p. 78) de que “um direito neutro e assexuado pode simplesmente estimular os 

processos de diferenciação, baseada na desigualdade, em situações em que os 

comportamentos e estereótipos mantêm as lógicas de dominação”. 

Enfim, a economia solidária, a partir de seus princípios e valores baseados, 

sobretudo, na valorização do ser humano e na colaboração, mostra-se uma prática 

econômica inovadora e alternativa, capaz de promover mudanças sociais 

extremamente significativas, inclusive no tocante às relações de gênero. Portanto, 

diante das leituras realizadas, podemos concluir que as condições em que vivem 

homens e mulheres não são produtos de um destino biológico, mas, antes de tudo, 

construções sociais.  

Entende-se, pois que a economia solidária é uma resposta econômica, social e 

política possível para geração de trabalho e renda, e consequentemente, para viabilizar 

emancipação social, bem como para superar as desigualdades históricas. Por outro 

aspecto as relações de solidariedade carregam a responsabilidade de questionar es 

bases do sistema capitalista e oferecer esperança de um futuro mais equânime e 

sustentável. 
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DIREITOS HUMANOS EM QUESTÕES AMBIENTAIS 
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Introdução 

 

Apesar de existirem instrumentos jurídicos de proteção voltados aos defensores 

de direitos humanos, são cotidianos os riscos a que se expõem aqueles que dedicam 

suas vidas em causas com esse propósito. Com atividades naturalmente desafiadores 

de assuntos políticos, legais, religiosos, societários e culturais, enfrentam os 

defensores de direitos humanos diversos abusos, como prisões e detenções arbitrárias, 

ameaças, moléstias, investigação judicial, assassinatos, além de outros meios mais 

sutis, como demissões de empregos, difamações, banimentos e estigmas (NAH et al, 

2013, p. 402 e 415). 

Entre 2015 e 2019, o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos (UN, 2020) registrou 1.323 mortes de defensores de direitos 

humanos, com a região da América Latina e do Caribe apresentado o maior número de 

mortos, chegando à eleva cifra de 933 do total de 1.323 mortes, estando os mais 

atingidos localizados na América Latina. 

Especificamente quando se trata dos defensores dos direitos humanos em 

questões ambientais, segundo relatório da Global Witness (2018, p. 7 et seq), em 2017 

foram assassinados 207 defensores da terra e do ambiente, como consequência da 

exploração de recursos como óleo de palma, café, combustíveis fósseis, minérios e 

madeira que causa diversos prejuízos às comunidades em que vivem e trabalham por 

várias gerações. De acordo com o relatório, quase 60% dos assassinatos registrados em 

2017 ocorreram na América Latina, tendo havido no Brasil o maior número de mortes 

já registrado, no decorrer de um ano, em algum país: 57. Das mortes ocorridas no 

Brasil no ano de 2017, 80% estavam relacionadas com a proteção das riquezas naturais 

da Amazônia.2 E, em relatório posteriormente elaborado também pela Global Witness 

                                                      
1 Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
2 Segundo o relatório, deve-se ainda considerar que os dados sobre as mortes estão abaixo do número 
real por conta da falta de relatos sobre vários assassinatos, particularmente aqueles ocorridos em áreas 
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(2020), tendo como referência o ano de 2019, o número de assassinatos continuou 

crescendo, alcançando o maior número de mortes até então registrados, no total de 

212. Consoante este último relatório, 90% dos assassinatos no Brasil ocorreram na 

Amazônia.3 

Em face desse cenário ameaçador e inseguro para os defensores de direitos 

humanos, notadamente para aqueles que atuam em causas ambientais na América 

Latina e no Caribe, surge em 2018 com grande relevância para a crítica situação o 

Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça 

em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe, denominado de Acordo de 

Escazú, não somente pela sua importância em defesa dos direitos ambientais de 

acesso, mas também por prever explicitamente os deveres dos Estados-partes de 

protegerem os defensores de direitos humanos em questões ambientais. 

Adotado em um período de expansões da concretização do direito humano 

ambiental na região americana, como demonstram a Opinião Consultiva OC-23/174 e 

mais recentemente o julgamento do caso Comunidades Indígenas Miembros de la 

Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina5, com a entrada em vigor 

do Acordo de Escazú, será possível em decorrência de sua força vinculante, 

implementar e efetivar medidas de proteção dos defensores de direitos humanos em 

questões ambientais, propiciando um cenário de maior segurança para suas 

atividades, as quais foram reconhecidas pelo próprio Acordo como essenciais. 

Levando isso em conta é que se propõe neste estudo analisar as normas do 

Acordo que conferem proteção aos defensores de direitos humanos em matérias 

ambientais, de forma a interpretar essas inovadoras previsões conjuntamente com a 

estrutura de proteção dos defensores de direitos humanos previamente existente, no 

âmbito internacional e doméstico. Entende-se que assim será possível considerar 

                                                      
rurais. Agrega-se a isso a censura dos veículos de comunicação e a falta de monitoramento e 
documentação por governos e organizações não-governamentais. Posteriormente, em atualização 
datada de 2019, o número de mortos do relatório foi revisado para 201 mortes, removendo dos dados o 
assassinato de 6 fazendeiros indígenas do Peru por não mais estarem em consonância com os critérios 
para inclusão.  
3 Para uma análise sobre conflitos sociais na Amazônia com base nos dados a respeito dos assassinatos 
de defensores de direitos humanos, v. Vasconcellos (2019, especialmente p. 82 et seq).  
4 Nesta ocasião, pela primeira vez a Corte Interamericana de Direitos Humanos se manifestou pela 
relação intrínseca, necessária e interdependente entre direitos humanos, ambiente e desenvolvimento 
sustentável (Corte IDH, 2017).  
5 No referido julgamento, a Corte Interamericana de Direitos Humanos confirmou o entendimento 
exarado na OC-23/17 classificando o direito ao ambiente como um direito fundamental para a existência 
da humanidade e confirmando a justiciabilidade direta deste direito com arrimo no artigo 26 da 
Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, 2020). 
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como o Acordo de Escazú, quanto a este tema, se acomoda na estrutura jurídica 

internacional e nacional e oferece meios de efetividade para a tutela dos defensores.  

Esse estudo está dividido em  quatro capítulos, dentre os quais o capítulo 1 

contém uma apresentação do Acordo de Escazú, relatando os motivos de sua adoção e 

seus principais objetivos, assim como trazendo informações gerais a respeito. No 

capítulo 2 é elaborado um estudo específico sobre a previsão no Acordo a respeito dos 

defensores de direitos humanos em matérias ambientais desde o preâmbulo até as 

posições jurídicas que constam no artigo 9. O capítulo 3 contém uma análise da 

estrutura de proteção dos defensores de direitos humanos no no plano internacional e 

no Brasil. E, por fim, no capítulo 4 é realizada, com base no que foi visto nos capítulos 

anteriores, uma abordagem sobre a implementação da proteção dos defensores de 

direitos humanos em questões ambientais prevista no Acordo de Escazú, inclusive 

considerando alguns desafios que poderão aparecer.  

 

1 Apresentando o Acordo de Escazú 

 

O Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à 

Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe6, denominado Acordo 

de Escazú, foi adotado em 4 de março de 2018 pelos representantes dos Estados 

membros da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL) 7 , um órgão estabelecido pelo Conselho Econômico e Social das Nações 

Unidas. 

Como assinalado pelo artigo 1 do Acordo, seus objetivos principais são garantir 

uma implementação efetiva e plena, na América Latina e no Caribe, dos direitos de 

acesso, os quais são composto por três aspectos: (a) informação ambiental, (b) 

participação pública em processos de decisão sobre o ambiente e (c) acesso à justiça 

em assuntos ambientais. Também tem como objetivo a criação e o fortalecimento de 

capacidades e da cooperação, contribuindo com a proteção do direito de cada pessoa, 

das presentes e futuras gerações, a um ambiente saudável e ao desenvolvimento 

sustentável.  

                                                      
6  Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental 
Matters in Latin America and the Caribbean. 
7 Economic Commission for Latin America (ECLAC). 
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Além disso, consoante o artigo 3, a implementação do Acordo se orienta pelos 

seguintes princípios: igualdade; não discriminação; transparência; prestação de 

contas; vedação do retrocesso; progressividade; boa-fé; prevenção; precaução; 

equidade intergeracional; máxima publicidade; soberania permanente dos Estados 

sobre seus recursos naturais; igualdade soberana dos Estados; e, pro persona. 

O Acordo foi assinado por 24 países e atualmente conta com 12 ratificações. Por 

isso, atendendo ao artigo 22.1, que prevê a entrada em vigor no nonagésimo dia 

contado a partir da data de depósito do décimo primeiro instrumento de ratificação, 

aceitação, aprovação ou adesão, o Acordo de Escazú entrará em vigor na data de 22 de 

abril de 2021.  

Embora o Brasil tenha assinado o Acordo de Escazú em 27 de setembro de 2018, 

ainda não o ratificou. 8  Deste modo, atendendo ao artigo 22.2, o Acordo somente 

entrará em vigor para o país no nonagésimo dia contado a partir da data em que 

realizar o depósito do instrumento de ratificação. 

O Acordo tem sua origem na Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), ocasião em que dez países da América Latina 

e do Caribe9 aprovaram a Declaração sobre a aplicação do Princípio 10 da Declaração 

do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento10. Com a Declaração, reconheceram 

os dez países a necessidade de implementar os direitos de acesso ambientais, previstos 

no princípio 10 da Declaração do Rio de 1992, o qual consagrou os direitos de acesso 

em questões ambientais, na conhecida tríade que envolve o acesso à informação, a 

participação em processos de decisão e o acesso efetivo a procedimentos 

administrativos e judicias.11  

                                                      
8  As informações estão disponibilizadas pela CEPAL em seu site oficial: 
https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-
participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos.  
9  São os países: Chile, Costa Rica, Equador, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, República 
Dominicana e Uruguai. 
10  A declaração pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.cepal.org/rio20/noticias/paginas/8/48588/Declaracion-eng-N1244043.pdf.  
11 Na íntegra, estabelece o princípio 10: “Environmental issues are best handled with the participation 
of all concerned citizens, at the relevant level.  At the national level, each individual shall have 
appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, 
including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity 
to participate in decision-making processes.  States shall facilitate and encourage public awareness and 
participation by making information widely available.  Effective access to judicial and administrative 
proceedings, including redress and remedy, shall be provided.” Para um histórico da adoção do Acordo 
de Escazú desde o princípio 10 da Declaração do Rio de 1992, v. Médici Colombo (2018, p. 4 et seq). 
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O Acordo de Escazú foi o segundo acordo regional voltado à implementação do 

princípio 10 da Declaração do Rio. Antes disso, em 1998 foi adotada a Convenção da 

Comissão Econômica para a Europa das Nações Unidas sobre Acesso à Informação, 

Participação do Público no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em 

Matéria de Ambiente, conhecida como Convenção de Aarhus. Contudo, apesar da 

inspiração do Acordo de Escazú ser proveniente da Convenção de Aarhus, o Acordo 

apresenta um grau de proteção mais reforçado (HESSELMAN, 2019, p. 443), bem 

como diferenças decorrentes das prioridades sócio-políticas, culturais e normativas da 

região a que se destina (BARRIT, 2019, p. 18). É notável que o Acordo seja o primeiro 

tratado de direitos humanos ambientais na região da América Latina e do Caribe, 

sinalizando o caminho para se alcançar uma futura governança ambiental, além de 

estabelecer meios para se garantir o direito ao ambiente com devidas atenções 

especiais para pessoas e grupos vulneráveis (ESPINOZA BAUTISTA, 2019, p. 85).12  

Alinhado com os avanços rumo à consolidação dos direitos ambientais 

procedimentais no plano internacional (SARLET; FENSTERSEIFER, 2018, p. 419)13, 

o Acordo de Escazú serve à finalidade de desenvolver com maiores detalhes os direitos 

procedimentais (ESPINOZA BAUTISTA, 2019, p. 85), e isso não somente em um 

cenário global ou regional, mas também no cenário doméstico, reforçando a proteção 

constitucional do ambiente consagrada no artigo 225, que consolida o marco jurídico-

constitucional do direito fundamental ao ambiente.14 

Avaliando a proteção dos direitos ambientais procedimentais, ressalta-se a 

imprescindível proteção que deve ser garantida pelo Estado em favor de indivíduos e 

grupos sociais que estejam envolvidos na defesa do direito ao ambiente, sendo este um 

dever estatal necessário para que não se tenha por negados os direitos ambientais 

procedimentais e fragilizada a efetivação da proteção jurídica ambiental pela 

participação da sociedade (SARLET; FENSTERSEIFER, 2019, p. 510-511). 

                                                      
12 A respeito das novidades do Acordo de Escazú, v. também Stec e Jendroska (2019, p. 537). 
13 Quanto aos direitos ambientais procedimentais e a dimensão procedimental do direito fundamental 
ao ambiente, v. Sarlet e Fensterseifer (2019, p. 463 et seq). 
14  Sobre a não redução do direito fundamental ao ambiente a uma determinada posição jurídico-
subjetiva, em razão de seu enquadramento como um direito fundamental completo, dotado de uma 
dupla dimensão subjetiva e objetiva que compreende tanto posições subjetivas de caráter negativo 
(defensivo), quanto direitos de natureza positiva (prestações), designadamente direitos à proteção e à 
participação na organização e procedimento, ou seja, direitos a prestações em sentido amplo, v. Alexy 
(2011, p. 249) e Gavião Filho (2005, p. 47). 
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Deste modo, assume maior relevância ainda o Acordo de Escazú não somente 

por normatizar, no âmbito regional da América Latina e do Caribe, a proteção dos 

direitos de acesso em questões ambientais, mas também por incluir a proteção dos 

defensores de direitos humanos em matéria ambiental. Desde sua importância como 

um acordo vinculante (SARLET, FENSTERSEIFER, 2018, p. 419)15, além de ser o 

primeiro acordo regional ambiental da América Latina e do Caribe, o Acordo de Escazú 

é também o primeiro acordo no mundo a conter disposições específicas sobre os 

defensores de direitos humanos em assuntos ambientais (ECLAC) (MÉDICI 

COLOMBO, 2018, p. 46) (BARRIOS LINO, 2020, p. 122 e 125) (PAROLA, 2020, p. 

277-278). É considerando, portanto, a estrutura normativa e as circunstâncias que 

levaram à adoção do Acordo pelos Estados-partes que se pretende enfatizar, nos 

próximos capítulos, a proteção dispensada por ele aos defensores dos direitos 

humanos em matéria ambiental e sua interpretação concatenada com a estrutura 

jurídico-protetiva existente sobre o tema nos cenários internacional e nacional. 

 

2 Defensores de Direitos Humanos no Acordo de Escazú 

 

O Acordo de Escazú expressamente prevê a proteção de defensores de direitos 

humanos que atuam em questões de ordem ambiental. Ao conter cláusulas que 

direcionam comandos aos Estados-partes com a finalidade de proteção de grupos de 

pessoas que trabalham diretamente em favor da causa ambiental, o Acordo favorece 

sua continuidade dessas atividades e procura proporcionar maior segurança para essas 

operações. 

Neste capítulo, pretende-se expor as proteções direcionadas a esses grupos de 

defensores, buscando delinear, no contexto do Acordo, quais seriam as proteções 

salvaguardadas e as medidas a serem adotadas por parte dos Estados-partes. 

 

2.1 Preâmbulo 

 

Um importante ponto de partida para analisar o tema proposto tem-se no 

preâmbulo do Acordo de Escazú, que possibilita, ao menos de maneira inicial, uma 

                                                      
15 Para um aprofundamento sobre normas vinculantes e normas de soft law no direito internacional 
ambiental, recomenda-se o estudo realizado por Bodansky (2010, p. 86 et seq). 
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introdução sobre a temática da proteção dos defensores de direitos humanos. E da 

leitura dos considerandos que compõem o preâmbulo, extrai-se aquele que diz 

respeito, de maneira exclusiva, aos defensores. 

Consoante narra o referido texto, os Estados-partes do Acordo reconhecem a 

importância do trabalho do público16 e dos defensores de direitos humanos em matéria 

ambiental para o fortalecimento da democracia, dos direitos de acesso 17  e do 

desenvolvimento sustentável, atribuindo o status de fundamental para suas 

contribuições.18  

De acordo com o preâmbulo, há uma relação direta entre os defensores de 

direitos humanos em matérias ambientais com a democracia, os direitos de acesso e o 

desenvolvimento sustentável. Também, faz o considerando referência ao trabalho 

desempenhado por parte dos defensores, classificando-os como essenciais.  

Se é fundamental o trabalho desses grupos, nada mais adequado que favorecer 

sua proteção direta, como feito pelo Acordo, mediante a imposição aos Estados para 

que tomem ações destinadas a trazer segurança e viabilizar a continuidade das 

atividades desempenhadas pelos defensores.  

Por fim, de se destacar que a leitura Acordo de Escazú deixa clara sua 

abordagem no sentido de existir em suas normas uma conexão entre, de um lado, a 

atuação dos defensores de direitos humanos em questões ambientais e, de outro, a 

própria regulação dos direitos de acesso ambientais. Haveria, com isso, uma relação 

complementar entre essas duas vertentes do instrumento. 

 

2.2 Normas adotadas 

 

A proteção dos defensores de direitos humanos em questões ambientais está 

prevista no artigo 9 do Acordo de Escazú. Embora previstas de maneira genérica, as 

previsões contidas no artigo fornecem uma base específica para a proteção dos 

                                                      
16 O termo “público” referido é conceituado pelo Acordo, no artigo 2d, como uma ou mais pessoas 
naturais ou jurídicas, associações, organizações de grupos estabelecidos por essas pessoas, que sejam 
nacionais ou submetidos à jurisdição de algum Estado-parte.  
17 O termo direitos de acesso (access rights) utilizado no Acordo de Escazú é especificado, no artigo 2a, 
como sendo o direito de acesso à informação ambiental, o direito à participação pública nos processos 
de decisão em matéria ambiental e o direito de acesso à justiça sobre questões ambientais.  
18  Na redação original: “Recognizing also the important work of the public and of human rights 
defenders in environmental matters for strengthening democracy, access rights and sustainable 
development and their fundamental contributions in this regard.” 
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defensores de direitos humanos. Referidas normas constantes nos artigos 9.1, 9.2 e 9.3 

dizem respeito, respectivamente: (a) medidas de proteção; (b) direitos; e, (c) punições 

a violadores. 

(a) No artigo 9.1, ficou previsto que cada Estado-parte deverá garantir um 

ambiente seguro e propício às pessoas, grupos e organizações que promovam e 

defendam os direitos humanos em questões ambientais, para que seja possível agirem 

livres de ameaças, restrições ou insegurança.19 

É interessante notar que a proteção aos defensores de direitos humanos em 

questões ambientais garantida pelo Acordo possui amplitude e pode viabilizar uma 

proteção geral a todos aqueles que se dispuserem a defender e promover os direitos 

humanos voltados às matérias ambientais.20 Essa forma de proteção não restrita a 

membros de entidades específicas, incentiva a participação de defensores de direitos 

humanos em geral, mesmo aqueles que desenvolvam suas atividades sem estarem 

vinculados a algum órgão específico. Deste modo, o aspecto definidor é a própria 

atuação em promoção e defesa dos direitos humanos, independentemente de quem 

vier realizá-la. Apesar disso, não se pode deixar de considerar que referido caráter 

amplo e geral quando da definição dos defensores pode ser utilizada justamente ao 

contrário de uma finalidade de maior inclusão, vindo a restringir e negar o 

reconhecimento a defensores de direitos humanos, por conta de uma ausência de 

especificação que traga segurança jurídica.21 

Além disso, especifica a norma que para a garantia de um ambiente seguro e 

favorável aos defensores, deve-se coibir toda e qualquer ameaça, restrição às 

atividades e insegurança de atuação. Uma das formas de garantir esse ambiente 

favorável aos defensores parte das medidas de prevenção, investigação e punição 

manejadas contra a violação dos direitos dos defensores, conforme se observará no 

artigo 9.3. 

(b) O artigo 9.2 estabelece que os Estados-partes devem tomar medidas 

adequadas e efetivas para reconhecer, proteger e promover todos os direitos dos 

defensores de direitos humanos em questões ambientais, incluindo o direito à vida, 

                                                      
19 “1. Each Party shall guarantee a safe and enabling environment for persons, groups and organizations 
that promote and defend human rights in environmental matters, so that they are able to act free from 
threat, restriction and insecurity”. 
20 A abordagem não restrita sobre os defensores de direitos humanos em matéria ambiental guarda 
semelhança com a Declaração sobre Defensores dos Direitos Humanos de 1998, como poderá ser visto 
no tópico 3.1. 
21 Sobre o tema, vide o tópico 3.2. 
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integridade pessoal, liberdade de opinião e expressão, reunião e associação pacíficas, 

liberdade de circulação, assim como sua capacidade de exercer direitos de acesso, 

consoante as obrigações internacionais de cada Estado-parte no campo dos direitos 

humanos, seus princípios constitucionais e os conceitos básicos do sistema jurídico.22 

Mesmo que sem especificar quais seriam as medidas adequadas e efetivas para 

reconhecer, proteger e promover os direitos dos defensores, com o artigo 9.2 são 

previstos alguns dos direitos básicos que condizem com a atividade desempenhada 

pelos defensores e asseguram sua continuidade. Importante notar que em 

conformidade com o próprio tema central do Acordo sobre os direitos de acesso, o 

artigo 9.2 explicitamente procura garantir aos defensores o exercício desses direitos 

de acesso, quais sejam o direito de acesso à informação ambiental, o direito à 

participação pública nos processos de decisão em matéria ambiental e o direito de 

acesso à justiça sobre questões ambientais, realçando sua importância para o 

desempenho das atividades dos defensores.  

Ainda, sem especificar as medidas específicas para reconhecimento, proteção e 

promoção de direitos dos defensores, o artigo 9.2 situa o exercício do reconhecimento, 

proteção e promoção dos direitos dos defensores à estrutura jurídica internacional e 

nacional a que cada Estado-parte estiver parte estiver vinculado, daí que faz menção 

às obrigações internacionais e às Constituições de cada Estado-parte. 

(c) Com o artigo 9.3, integra as obrigações do Estados-parte a tomada de 

medidas então qualificadas como adequadas, efetivas e convenientes para prevenir, 

investigar e punir ataques, ameaças e intimidações que os defensores de direitos 

humanos em matérias ambientais venham a sofrer no exercício dos direitos previstos 

neste Acordo.23 

A prevenção, investigação e punição representam medidas a serem tomadas 

pelos Estados-partes que reforçam o ambiente livre e propício aos defensores de 

direitos humanos em questões ambientais que é assegurado pelo artigo 9.1. Para isso, 

necessita-se do Estado-parte todo um aparato de políticas públicas aptas a prevenirem 

                                                      
22 “2. Each Party shall take adequate and effective measures to recognize, protect and promote all the 
rights of human rights defenders in environmental matters, including their right to life, personal 
integrity, freedom of opinion and expression, peaceful assembly and association, and free movement, 
as well as their ability to exercise their access rights, taking into account its international obligations in 
the field of human rights, its constitutional principles and the basic concepts of its legal system”. 
23 “3. Each Party shall also take appropriate, effective and timely measures to prevent, investigate and 
punish attacks, threats or intimidations that human rights defenders in environmental matters may 
suffer while exercising the rights set out in the present Agreement”. 
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violações aos direitos dos defensores, como a realização de investigações, para 

prevenir e com a finalidade de assegurar, posteriormente, a utilização do sistema 

jurídico, especialmente o penal 24 , para aplicar punições àqueles que violarem os 

direitos assegurados aos defensores, sejam esses os direitos de acesso, sejam os 

direitos expressamente previstos no artigo 9.2. 

 

3 A proteção dos defensores dos direitos humanos 

 

Como visto anteriormente, o Acordo de Escazú é o primeiro acordo 

internacional com força vinculante que se dedica à proteção dos defensores de direitos 

humanos em questões ambientais. Contudo, não se restringindo à proteção dos 

defensores relacionados a matérias ambientais, existe no cenário internacional, como 

se pretende analisar em seguida, a Declaração sobre o Direito e a Responsabilidade 

dos Indivíduos, Grupos ou Órgãos da Sociedade de Promover e Proteger os Direitos 

Humanos e Liberdades Fundamentais Universalmente Reconhecidos, adotada pela 

Assembleia das Nações Unidas, que se volta à proteção dos defensores de direitos 

humanos. O Brasil, em atenção a essa Declaração e considerando a realidade local, 

implementou um Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos 

(PPDDH), que passou por alguns ajustes ao longo do tempo, inclusive após a 

assinatura do Acordo de Escazú.  

Ambos os cenários, internacional e nacional, sobre a proteção dos defensores 

de direitos humanos serão observados a seguir. 

 

3.1 Contexto internacional 

 

A proteção dos defensores de direitos humanos, quando observada sem 

enfoques a direitos específicos, não é uma novidade no cenário internacional. Em 9 de 

dezembro de 1998, com a Resolução 53/144 da Assembleia Geral das Nações Unidas, 

foi adotada por consenso a Declaração sobre o Direito e a Responsabilidade dos 

                                                      
24 Daí que se ressalta a importância da introdução da disposição vinculativa sobre os defensores dos 
direitos humanos em questões ambientais como forma de não meramente buscar a redução da violência 
contra os defensores, mas igualmente para mover os governos rumo à tomadas de medidas de 
prevenção, investigação e punição de ameaças e ataques desferidos contra os defensores, cf. Parola 
(2020, p. 280). Considere-se, ainda, que ao buscar punir aqueles que violam os direitos dos defensores 
de direitos humanos em questões ambientais, também o Acordo procura evitar a criminalização de 
líderes ambientais, cf. Ferrucci (2019, p. 13). 
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Indivíduos, Grupos ou Órgãos da Sociedade de Promover e Proteger os Direitos 

Humanos e Liberdades Fundamentais Universalmente Reconhecidos, conhecida 

como a Declaração dos Defensores de Direitos Humanos.  

Embora sem força vinculante, a Declaração dos Defensores de Direitos 

Humanos contém uma série de princípios e direitos baseados em padrões de direitos 

humanos que, por sua vez, são dotados de reconhecida força vinculante como, por 

exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (UN, 2011, p. 5) ou o 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos adotados em 

1966. 

A Declaração dos Defensores de Direitos Humanos já em seu artigo 1 assegura 

o direito, individualmente ou em associação com outros, de promover e lutar pela 

proteção e realização dos direitos humanos e liberdades fundamentais a nível nacional 

e internacional.25 Ainda conforme a Declaração, no artigo 2.1, é responsabilidade e 

dever dos Estados a proteção, promoção e a efetividade dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais, com a adoção de medidas necessárias e garantias jurídicas 

para assegurar que todas as pessoas sob a sua jurisdição, individualmente e em 

associações com outras, possam gozar desses direitos e liberdades.26   

Como a Declaração dos Defensores de Direitos Humanos contém diversos 

princípios e direitos baseados em padrões de direitos humanos assegurados em outros 

instrumentos internacionais, estes com força vinculante, o dever dos Estados de 

proteger os direitos humanos inclui a própria proteção dos defensores de direitos 

humanos (UN, 2010, p. 9).  

A Declaração dos Defensores de Direitos Humanos não se destina somente aos 

Estados e aos defensores de direitos humanos, pois como decorre do seu artigo 10, 

destina-se também à todos indivíduos, grupos e órgãos da sociedade.27 Deste modo, 

pode-se dizer que atores não estatais estão incluídos na Declaração e tem 

                                                      
25 “Article 1. Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive 
for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and 
international levels”. 
26 “Article 2.1. 1. Each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and implement all 
human rights and fundamental freedoms, inter alia, by adopting such steps as may be necessary to 
create all conditions necessary in the social, economic, political and other fields, as well as the legal 
guarantees required to ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with 
others, are able to enjoy all those rights and freedoms in practice.” 
27 “Article 10. No one shall participate, by act or by failure to act where required, in violating human 
rights and fundamental freedoms and no one shall be subjected to punishment or adverse action of any 
kind for refusing to do so.” 
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responsabilidade na promoção e respeito dos direitos dos defensores de direitos 

humanos, sendo que, dentre atores não estatais, podem ser mencionados grupos 

armados, corporações transnacionais e indivíduos que atacam isoladamente os 

defensores de direitos humanos (UN, 2010, p. 3-5). 

Dada a importância da Declaração dos Defensores de Direitos Humanos, em 20 

de fevereiro de 2002, na Resolução 56/163, a Assembleia Geral da ONU reforçou a 

necessidade de medidas efetivas e fortes para proteger os defensores de direitos 

humanos, de modo a promover e dar pleno efeito à Declaração dos Defensores de 

Direitos Humanos. Além de mencionar as ameaças, ataques e atos de intimidação 

contra os defensores de direitos humanos, também a referida resolução ressaltou a 

importância das atividades desempenhadas por indivíduos, organizações não-

governamentais e grupos, na promoção e proteção dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais.  

É possível visualizar esta Declaração como uma forma de dar continuidade ao 

propósito específico da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que está se 

posiciona como um ideal comum para todas as pessoas e nações, em que cada 

indivíduo e cada órgão da sociedade se esforce na promoção e respeito dos direitos e 

liberdades e suas medidas progressivas, nacionais e internacionais, com a finalidade 

de assegurar sua universal e efetiva observância e reconhecimento.28 Referida previsão 

opera com caráter inclusivo ao objetivar não somente a participação de Estados e 

indivíduos, como também cada órgão da sociedade, o que entra em consonância com 

o cenário globalizado de diversos atores e a sua regulação, além de considerar, em 

ambos os cenários nacional e internacional, a proteção e a promoção dos direitos e 

liberdades assegurados (PUVIMANASINGHE, 2007, p. 123). Porém, é importante 

destacar que a Declaração não tem por principal objetivo o reconhecimento dos 

direitos humanos e liberdades fundamentais universalmente reconhecidos, mas de 

proteger as atividades voltadas à sua promoção (UN, 2011, p. 101). 

A proteção dos defensores de direitos humanos, quando da adoção da 

Declaração dos Defensores de Direitos humanos representa uma grande marca no 

                                                      
28 No original: “Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION 
OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end 
that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive 
by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive 
measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and 
observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories 
under their jurisdiction.” 
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desenvolvimento de um regime de proteção em diversos níveis e com variados atores 

internacionais (BENNETT et al, 2015, p. 883). Com a Declaração é possível dizer que 

se coloca em evidência a necessidade de serem tomadas medidas de proteção em 

benefício dos defensores de direitos humanos, viabilizando-se o um atento olhar sobre 

a situação dos defensores ao redor do mundo mediante um relator especial, cargo que 

fora estabelecido inicialmente em 2000 pela Comissão de Direitos Humanos 

(COMISSION, 2000). Além disso, o papel da sociedade civil na promoção e proteção 

dos direitos humanos e liberdades básicas recebe um notável reforço com a adoção da 

Declaração (PUVIMANASINGHE, 2007, p. 254). 

Direcionado à proteção dos defensores de direitos ambientais, o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) lançou a Política dos Defensores 

(Defenders Policy) 29  buscando, além de contribuir com a defesa do ambiente, 

identificar soluções para mitigar os abusos contra os defensores de direitos ambientais 

que afetam um crescente número de pessoas ao redor do planeta.   

No contexto regional do continente americano, durante a 141º sessão celebrada 

em março de 2011, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos decidiu criar uma 

relatoria sobre a situação dos defensores de direitos humanos, com o objetivo de dar 

maior visibilidade ao importante papel desempenhado pelos defensores de direitos 

humanos na construção de uma sociedade democrática com a plena efetividade do 

Estado de Direito.30 

Ainda na região americana, é emblemática a decisão proferida pelo Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no caso Kawas Fernández v. Honduras (Corte 

IDH, 2009), em que foi reconhecido o dever legal dos Estados-partes de proteger os 

defensores do ambiente que estejam sob o risco de terem seus direitos violados 

(TANNER, 2011, p. 320)31. No julgamento, a Corte entendeu que os defensores do 

ambiente também podem ser considerados defensores de direitos humanos, uma vez 

tendo concluído que o assassinato de Blanca Jeannette Kawas Fernández, inclusive 

com a participação no crime de um agente do país hondurenho, foi motivado pelo 

trabalho de defesa do ambiente realizado pela vítima. Por consequência da ligação da 

                                                      
29  A política pode ser visualizada no seguinte endereço eletrônico: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22769/UN%20Environment%20Policy%2
0on%20Environmental%20Defenders_08.02.18Clean.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  
30  Mais informações sobre a relatoria podem ser encontradas na seção correspondente do site da 
Organização dos Estados Americanos: https://www.oas.org/en/iachr/defenders/default.asp. 
31 O artigo como um todo é recomendável para um aprofundamento realizado pela autora ao abordar as 
razões e implicações do referido julgamento pela Corte Interamericana.  
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morte de Kawas Fernández com seu trabalho como ambientalista, a Corte reconheceu 

a responsabilidade do Estado de Honduras pela violação do direito de liberdade de 

associação, previsto no artigo 16.1 da Convenção Americana, em prejuízo da vítima. 

 

3.2 A proteção dos defensores de direitos humanos no Brasil 

 

Desde 2004 o Brasil conta com um Programa de Proteção aos Defensores de 

Direitos Humanos (PPDDH), com base na Resolução do Conselho de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana nº 14 de 28.06.2004 32 , com a qual foi constituída a 

Coordenação Nacional do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos 

Humanos, tendo por objetivo coordenar e implementar medidas para a proteção dos 

defensores dos direitos humanos no país. 

Em 2007, com o Decreto 6.044/2007, foi aprovada a Política Nacional de 

Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos (PNPDDH), com a finalidade de 

estabelecer princípios e diretrizes de proteção e assistência à pessoa física ou jurídica, 

grupo, instituição, organização ou movimento social que promove, protege e defende 

os direitos humanos e que, por conta de sua atuação e atividade, estão em situação de 

risco e vulnerabilidade.33 

Em 3 de setembro de 2018 e, portanto, após a assinatura do Acordo de Escazú 

em 2017, com o intento de disciplinar e aprimorar os procedimentos para a execução 

do PPDDH, foi editada pelo Ministério dos Direitos Humanos34 a Portaria 300/2018. 

Com a Portaria, ficou estabelecido, no artigo 2º, que além de indivíduos, grupos ou 

órgãos da sociedade que promovam e protejam os direitos humanos e as liberdades 

fundamentais universalmente reconhecidos (inciso I), também são considerados 

defensores de direitos humanos os comunicadores sociais35 (inciso II) e, o que aqui se 

destaca pela relevância para o tema deste estudo, os ambientalistas que tenham 

                                                      
32 Recomenda-se, quanto ao tema, o amplo estudo sobre a criação do PPDDH elaborado por Terto Neto 
(2018, p. 111 et seq). 
33 Para um detalhamento da implantação do programa de proteção aos defensores de direitos humanos, 
v. Matos (2014, p. 17 et seq). 
34 Com a reorganização da estrutura dos Ministérios a partir de 2019, pela Lei 13.844/2019 (anterior 
Medida Provisória 870/2019), o Ministério dos Direitos Humanos passou a integrar a pasta do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (artigo 19, inciso XII). 
35 Segundo o artigo 2º, inciso II, da Portaria, o comunicador social é definido como aquele que tem 
“atuação regular em atividades de comunicação social, seja no desempenho de atividade profissional ou 
em atividade de caráter pessoal, ainda que não remunerada, para disseminar informações que objetivem 
promover e defender os direitos humanos e que, em decorrência da atuação nesse objetivo, estejam 
vivenciando situações de ameaça ou violência que vise a constranger ou inibir sua atuação nesse fim.” 
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atuação na defesa do ambiente e dos recursos naturais, na garantia do acesso e do 

usufruto desses recursos por parte da população e que no curso desta atuação 

vivenciem situações de ameaça ou violência que objetivem constranger ou inibir sua 

atuação nesse fim (inciso III). 

Considerando que no contexto latino-americano é o direito ao ambiente um 

direito humano (artigo 11 do Protocolo de San Salvador) e, no Brasil, um direito 

fundamental (artigo 225 da Constituição)36, por certo que a definição dos defensores 

de direitos humanos, tal como consta no inciso I do artigo 2º da Portaria, seria 

suficiente para abranger aqueles que se dedicam à proteção do ambiente. Porém, há 

que se reconhecer que a previsão específica da proteção de ambientalistas, incluídos 

no conceito de defensores de direitos humanos, conforme anunciado pelo artigo 2º, 

caput, reforça a proteção daqueles que atuam com objetivos de proteger o ambiente e 

os recursos naturais.  

Um problema decorrente da menção específica aos defensores ambientais e que 

não pode ser deixada de lado diz respeito ao fato do inciso III mencionar apenas 

ambientalistas, sem especificar se seriam pessoas físicas apenas, ou se aí estariam 

incluídos grupos e órgãos da sociedade, inclusive as organizações da sociedade civil em 

sentido amplo. Contudo, como os defensores de direitos humanos já estariam 

abrangidos pelo inciso I, que protege indivíduos, grupos e órgãos sociais37 e o inciso 

III, neste sentido, apenas reforça a devida proteção daqueles que defendem o 

ambiente, entende-se como adequada uma interpretação que não restrinja o conceito 

de “ambientalistas” a somente pessoas físicas, ampliando-o para açambarcar, 

igualmente, os grupos e órgãos da sociedade civil. 

E, ainda, foi editado o Decreto 9.937/2019, que revogou o anterior Decreto 

8.724/2016, de semelhante finalidade, instituindo o Programa de Proteção aos 

Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas e o Conselho 

Deliberativo do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, 

Comunicadores e Ambientalistas no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos. 

                                                      
36 Utilizam-se aqui termos diferentes de forma a designar direitos humanos aqueles relacionados com 
documentos de direito internacional, e direitos fundamentais para fazer referência aos direitos 
humanos reconhecidos e positivados no direito constitucional positivo de algum Estado, cf. Sarlet 
(2018, p. 29). 
37 Essa questão sobre a classificação será retomada no capítulo 4. 
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Segundo informação institucional do PPDDH com última atualização datada de 

outubro de 2017, contava o Brasil com 342 defensores de direitos humanos incluídos 

no programa. Dentre as diversas áreas de militância, correspondendo à maior parte 

dos casos de inclusão no programa, tem-se: direito à terra (54 pessoas ou 27,41%), 

causas indígenas (43 pessoas ou 21,83%), povos quilombolas (27 pessoas ou 13,71%) e 

o ambiente (26 pessoas ou 13,20%). Somando-se os defensores incluídos no PPDDH 

com os casos em análise e em triagem, na ocasião haviam 665 pessoas sendo atendidas 

pelo PPDDH (MINISTÉRIO, 2018).38 

 

4 A implementação da proteção dos defensores de direitos humanos em 

questões ambientais prevista no Acordo de Escazú 

 

Em que pese o Brasil ainda não ter ratificado o Acordo de Escazú, é possível 

realizar alguns apontamentos sobre o que aguarda sua implementação a nível nacional 

e como ele pode contribuir com a proteção daqueles que se dedicam a promover e 

defender os direitos humanos em questões ambientais. Duas questões aqui assumem 

relevância central, são os casos da (a)  definição dos defensores de direitos humanos 

em questões ambientais e do (b) controle da efetividade do Acordo de Escazú quanto 

a proteção conferida pelos Estados. 

(a) Como referido no tópico 2.2, uma definição ampla tal como consta no artigo 

9 do Acordo de Escazú pode incentivar a participação de defensores e abrir um extenso 

campo para proteção daqueles que se dedicam a promover e defender os direitos 

humanos em questão ambiental. Não obstante referidos pontos positivos, uma 

definição ampla demais pode acabar servindo contrariamente a um objetivo de ampla 

inclusão de defensores, pois sem uma segurança jurídica específica quanto aos 

critérios de definição, os defensores poderiam ter negados ou restritos o âmbito de 

proteção a eles destinado pelo Acordo, sob uma justificativa de não enquadramento no 

disposto no artigo 9.  

Diante disso, pode ser válido levar em consideração o que se tem entendido 

sobre a definição de defensores de direitos humanos a partir da Declaração dos 

                                                      
38  A grande maioria de casos envolve, portanto, conflitos sobre com relação a povos indígenas, 
quilombolas e agrário (SECRETARIA, 2014, p. 13) (MINISTÉRIO, 2019,  p. 37). Para uma visão crítica 
do PPDDH, abordando suas fragilidades, insuficiências, ausência de suporte financeiro às vítimas e a 
ausência de um marco legal, v. Pereira e Ferreira (2016, p. 73 et seq). 
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Defensores de Direitos Humanos, até mesmo porque o Acordo de Escazú não deixa de 

colocar a definição em uma perspectiva ampla e genérica, tal como na mencionada 

Declaração39. Neste caso, embora em abordagem pouco detalhada (NAH et al, 2013, p. 

403) 40 , o termo defensores de direitos humanos tende a abranger todos aqueles 

envolvidos em atuações relacionadas a direitos e que sofrem ameaças ou estão em risco 

por conta do que eles praticam e, consequentemente, haveriam razões e benefícios 

claros pela utilização do termo, conferindo aos defensores reconhecimento e status 

dentro do modelo internacional de direitos humanos, por meio do qual é possível obter 

suporte, proteção e reparação contra violações (BENNETT et al, 2015, p. 888).41  

Ainda que não se tenha uma definição detalhada de defensores dos direitos 

humanos, mesmo com a existência Declaração dos Defensores de Direitos Humanos, 

uma solução poderia ser observar o guia para interpretação e aplicação do termo 

“defensores de direitos humanos” na Fact Sheet42 29, que apesar de reconhecer a 

ausência de uma definição específica de quem pode ser considerado defensor de 

direitos humanos, esclarece que poderia ser assim classificado qualquer pessoa ou 

grupo de pessoas que trabalhe na promoção de direitos humanos, desde organizações 

intergovernamentais até indivíduos em comunidades locais, podendo os defensores 

ser de qualquer gênero, ter qualquer idade, estar em qualquer parte do mundo e ter 

qualquer profissão ou histórico (UN, 2004, p. 6). Segundo o documento, considerando 

os direitos e responsabilidades dos defensores de direitos humanos previstos na 

Declaração dos Defensores de Direitos Humanos, o documento (Fact Sheet 29) 

recomenda três pontos específicos como forma de auxiliar na formação de um padrão 

para a classificação dos defensores de direitos humanos. São eles: (a) aceitar a 

universalidade, isto é, todos os direitos humanos definidos na Declaração Universal de 

Direitos Humanos; (b) desnecessidade do defensor de direitos humanos estar correto 

em argumentos, de modo a serem defendidos e aceitos de acordo com os direitos que 

                                                      
39 Como refere Barrios Lino (2020, p. 118), apesar de recente e ainda pouco definido, o conceito de 
defensor ambiental compartilha o conceito e muitas realidades dos defensores de direitos humanos.   
40 Em sentido semelhante, refere Parola (2020, p. 278) que a Declaração dos Defensores de Direitos 
Humanos não apresenta uma solução por completo por ser geral e não abordar especificamente o caso 
dos defensores de direitos humanos em questões ambientais.  
41 Veja-se, por exemplo, o estudo de Soohoo e Hortsch (2011, especialmente p. 984 et seq) sobre o 
reconhecimento da classificação dos defensores de direitos sexuais e reprodutivos como defensores de 
direitos humanos. 
42  Termo utilizado para denominar uma espécie de ficha técnica emitida pelas Nações Unidas, 
especificamente pelo Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights). 
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defendem; e, (c) devem os defensores agir pacificamente de modo a cumprir com o que 

determina a Declaração dos Defensores de Direitos Humanos (UN, 2004, p. 8-10).  

Mesmo com as definições trazidas pela Fact Sheet 29, inclusive considerando as 

razões estratégicas da Declaração dos Defensores de Direitos Humanos de não 

formular uma definição precisa do que seriam defensores de direitos humanos, surgem 

questionamentos e críticas da aparente simplicidade dos padrões estabelecidos para a 

classificação de um defensor.43 

Apesar das críticas à Fact Sheet 29, ela não deixa de oferecer esclarecimentos, 

ao menos inicias, para uma recém-nascida previsão específica em um instrumento 

internacional que terá força vinculante, o Acordo de Escazú, e que trata dos defensores 

de direitos humanos em questões ambientais. Ainda, para a classificação dos 

defensores de direitos humanos em questões ambientais, consoante o artigo 9.1 do 

Acordo de Escazú, deve ser ter como plenamente preenchido o critério, para além dos 

três requisitos descritos na Fact Sheet 29, de que o indivíduo, grupo ou órgão social 

claramente esteja trabalhando pela promoção e defesa dos direitos humanos nas 

questões ambientais.44  

(b) O segundo ponto a ser mencionado diz respeito ao controle da efetividade 

do Acordo de Escazú sobre a proteção dos defensores de direitos humanos. Essa 

questão pode ser analisada em dois níveis, internacional e nacional. 

No nível internacional, como as matérias relacionadas aos defensores de 

direitos humanos requerem análises que muitas vezes não podem ser realizadas à 

distância, pois dependem de visualização in loco, além de um cuidado específico para 

demandas que podem ser provenientes de violações aos direitos dos defensores, o 

controle da implementação da proteção dos defensores de direitos humanos em 

questões ambientais, em conformidade com o artigo 9 e seus itens subsequentes 

                                                      
43 É o caso, por exemplo, da abordagem de Jaraisy e Feldman (2013, p. 427-432) sobre a ocupação do 
território palestino e as dificuldades que surgem da aplicação do conceito mediante os padrões fixados 
pela Fact Sheet 9 tratando do contexto das crenças e da natureza das ações tomadas em relação aos 
critérios da universalidade dos direitos humanos e da atuação pacífica. Ainda, com posição crítica e em 
defesa de uma abordagem dinâmica e multifacetada para a compreensão das especificidades dos 
defensores de direitos humanos em um nível local, contando com considerações críticas e éticas em seu 
núcleo, e levando em conta situações em que escolhas difíceis tomadas por defensores de direitos 
humanos podem impactar os padrões estabelecidos pela Fact Sheet 29, v. Eguren Fernández e Patel 
(2015, p. 904-905). 
44 Considere-se, ainda, que o primeiro relatório, realizado por Hina Jilani, então destinada a relatora 
especial sobre os defensores de direitos humanos, entendeu que seu mandato inclui aqueles que 
defendem o direito a um ambiente saudável ou promovem os direitos de grupos indígenas 
(COMISSION, 2001, p. 31).  
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poderia ser realizado mediante um relator especial, a exemplo do que vem ocorrendo 

quanto à Declaração dos Defensores de Direitos Humanos.45  

A estrutura normativa do Acordo de Escazú deixa condições que viabilizarão 

uma estruturação dessa forma de controle das medidas de proteção dos defensores de 

direitos humanos em questões ambientais adotadas. O Acordo estabeleceu uma 

Conferência das Partes, que terá o primeiro encontro realizado não mais do que um 

ano após a entrada em vigor do Acordo, com encontros posteriores em intervalos 

regulares a ser decidido pela Conferência (artigo 15.1 e 15.2) e, dentre as funções da 

Conferência das Partes, que terá como dever principal examinar e promover a 

implementação e efetividade do Acordo, há a previsão de criação por consenso de 

órgãos subsidiários quando necessários para a implementação do Acordo (artigo 

15.5a). Esses órgãos subsidiários realizarão relatórios e recomendações a serem 

recebidos e considerados pela Conferência (artigo 15.5b).  

Deste modo, seria possível considerar a criação de um órgão subsidiário voltado 

exclusivamente à questão dos defensores de direitos humanos em questões 

ambientais, com as devidas condições de pessoal e financeiras aptas a possibilitar a 

análise do cumprimento das medidas de proteção do artigo 9 do Acordo de Escazú 

pelos Estados-partes. 

Além disso, o Acordo de Escazú estabeleceu também um Comitê de Suporte, 

Implementação e Compliance como um órgão subsidiário à Conferência das Partes 

voltado a promoção e implementação do Acordo, prestando suporte aos Estados-

partes neste sentido (artigo 18.1). O Comitê será consultivo e transparente, não 

judicial, não litigioso e não punitivo, devendo analisar o cumprimento do que ficou 

determinado pelo Acordo, além de formular recomendações de acordo com as regras 

de procedimento estabelecidas pela Conferência das Partes, garantindo a participação 

publica e prestando atenção às capacidades nacionais e circunstâncias das partes 

(artigo 18.2).  

Esse Comitê, embora de abordagem geral em relação ao Acordo, poderá, 

dependendo das regras sobre sua estrutura e funções que serão determinadas pela 

Conferência das Partes quando do primeiro encontro (artigo 18.1), exercer importante 

função ao viabilizar a participação pública e, dentro das condições específicas de cada 

                                                      
45 Como mencionado no tópico 3.1. 
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um dos Estados-partes, formular recomendações sobre a proteção dos defensores de 

direitos humanos em questões ambientais.  

No âmbito nacional, mesmo não tendo o Brasil ratificado o Acordo de Escazú, é 

possível tecer algumas considerações prévias a respeito da implementação da proteção 

dos defensores. Para isso, um passo ao menos inicial poderia ser a ampliação do escopo 

do PPDDH para que contemple, dentre suas atribuições, a de assegurar a 

implementação e fiscalização do artigo 9 do Acordo de Escazú sobre os defensores de 

direitos humanos em questões ambientais. Não deixaria de ser viável e oportuno 

utilizar já uma estrutura existente no aparato estatal para a implementação de objetivo 

afim, ainda mais considerando que o PPDDH, desde sua reformulação a partir da 

Portaria 300/2018, portanto após o Brasil ter assinado o Acordo de Escazú, passou a 

contar com a proteção específica de ambientalistas.46 

Também, como a implementação do Acordo dependerá de uma estruturação 

específica de diversos órgãos estatais, com destaque para os órgãos de segurança 

pública para investigar as ocorrências e prevenir ataques, além de estrutura jurídica 

para viabilizar punições, os relatórios provenientes de estudos que poderiam ser 

realizados pelo PPDDH forneceriam diretrizes de atuação rumo ao cumprimento, da 

forma mais completa possível, das determinações do artigo 9 do Acordo de Escazú. 

Por fim, a ratificação do Acordo de Escazú no cenário doméstico pode favorecer 

a implementação do seu conteúdo, de acordo com as normas jurídicas internas. 

Lembre-se, quanto a isso, que se trata de um tratado internacional de direitos 

humanos, sendo possível não somente sua inclusão ao catálogo de direitos 

fundamentais por meio do artigo 5º, §2º da Constituição, bem como sua aprovação, 

em dois turnos, por três quintos em cada Casa do Congresso Nacional, para gozar 

de equivalência às emendas constitucionais, consoante o 5º, §3º, também da 

Constituição.47  

 

 

 

                                                      
46 Sobre o caso, v. o tópico 3.2.  
47 O Acordo de Escazú, mesmo que não tenha sido ratificado, já vem demonstrando sua importância no 
plano interno, como se pode perceber da minuta de voto da relatora Ministrar Rosa Weber no âmbito 
da ADPF 623 em que se questiona a constitucionalidade do Decreto 9.806/2019 que alterou o 
funcionamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e reduziu a representação da 
sociedade civil.  
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Conclusão 

 

A inovadora proteção dos defensores de direitos humanos em matérias 

ambientais constante no Acordo de Escazú tem a possibilidade de fornecer, mediante 

disposições jurídicas, soluções para a insegurança que permeia a atuação em defesa do 

ambiente desses indivíduos e grupos sociais. Mesmo que a proteção dos defensores de 

direitos humanos esteja prevista por meio da não vinculante Declaração sobre 

Defensores dos Direitos Humanos de 1998 e que no Brasil exista um PPDDH, a 

abordagem do Acordo de Escazú e as normas então previstas oferecem diretrizes claras 

e vinculantes sobre a proteção específicas dos defensores de direitos humanos em 

matéria ambiental. Além disso, com essas previsões o Acordo de Escazú alimenta o seu 

propósito em efetivar os direitos ambientais procedimentais, porque ao proteger os 

defensores dos direitos ambientais o Acordo também está protegendo aqueles que 

trabalham com o ferramental disponível pelos direitos de acesso e em prol de sua 

efetiva concretização. 

Por certo que com entrada em vigor do Acordo surgirão desafios para a 

implementação das previsões de proteção dos defensores, como é o caso da 

classificação dos defensores de direitos humanos em matéria ambiental e do controle 

da efetividade das medidas ali encontradas. Para o primeiro ponto, uma solução é 

partir dos requisitos apresentados pela Fact Sheet 29, somando-se a uma reconhecida 

atuação pela promoção e defesa dos direitos humanos nas questões ambientais. 

Referente ao segundo ponto, o próprio Acordo em suas disposições, por gozar de força 

vinculante, oferece estruturas de controle da efetivação das medidas de proteção dos 

defensores. Também quanto a isso, a ratificação do Acordo em um cenário doméstico 

poderia caminha favoravelmente ao controle interno das suas normas, a depender do 

sistema jurídico de cada país.   
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6. A FUNÇÃO FISCALIZADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES E A CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA 

CONSTITUCIONAL1 
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1 Introdução 

 

O presente capítulo examina a aplicação do princípio da simetria a partir de 

decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente em relação aos espaços de 

controle externo a ser desempenhado pelos Vereadores por intermédio das Comissões 

Parlamentares de Inquérito. Desse modo, contextualiza-se o estudo por meio do 

modelo de federalismo adotado no Brasil, que comporta três esferas de governo – 

União, estados-membros e municípios – compondo um federalismo trino e sui 

generis.  

Registre-se como premissa que todos os entes que compõe a federação são 

dotados de autonomias – financeira, política e administrativa -, todavia tal espaço é 

delineado constitucionalmente por princípios implícitos, os quais podem gerar 

insegurança jurídica, como no caso do princípio da simetria, assim se justificando a 

pesquisa. Isso porque, o referido princípio apresenta como enfoque a necessária 

reprodução dos modelos previstos para a União também nos demais entes federativos, 

a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

                                                      
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
2 Pós-Doutor na Universidade de Lisboa (2011). Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos (2003) e Doutorado sanduíche pela Universidade de Lisboa (2003). Mestre em Direito pela 
Universidade de Santa Cruz do Sul (1999). Professor da graduação e do Programa de Pós-Graduação 
em Direito- Mestrado/Doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Coordenador do 
grupo de estudos Gestão Local e Políticas Públicas – UNISC. E-mail: hermany@unisc.br ORCID: 
http://orcid.org/0000-0002-8520-9430 ID Lattes: http://lattes.cnpq.br/7923614119266328 
3 Doutoranda em Direitos Sociais e Políticas Públicas pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas pelo 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC (2020). Pós-
graduada em direito processual público pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC (2020). 
Graduada em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC (2016). Advogada. E-mail: 
betielisauzem@yahoo.com.br ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3489-6741 ID Lattes: 
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Com isso, surge o seguinte problema de pesquisa: quais os âmbitos de 

incidência e quais são os critérios utilizados para a aplicação do princípio da simetria 

pelo Supremo Tribunal Federal em matéria de controle parlamentar da Administração 

Subnacional? Ainda, é possível identificar um tratamento igualitário aos entes 

federados ou ocorre uma possível violação de suas autonomias, especialmente a da 

auto-organização?  

Assim, buscando responder a problemática, utiliza-se a técnica de pesquisa 

bibliográfica, a qual volta-se para a análise de documentação indireta e observa os 

contornos e fundamentos da legislação e de estudos bibliográficos, por meio de 

diversas obras, livros, artigos, monografias, dissertações, teses e outros, sobre os temas 

abordados na pesquisa. Ademais, analisar-se-á decisões do Supremo Tribunal Federal 

acerca da temática. A técnica exploratória delimita a análise prática das decisões 

coletadas no sítio eletrônico da referida Corte, sendo que assume especial relevo à 

extensão dos poderes de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito e suas 

repercussões no tocante ao controle da administração municipal. 

Além disso, aplica-se o método de procedimento monográfico, por se 

demonstrar de melhor conformidade para a compreensão dos institutos e na busca 

pela resposta do problema proposto, bem como emprega-se o método de abordagem 

dedutivo. Isso porque, partir-se-á de dados gerais – premissa maior -, qual seja, a 

compreensão e teorização do princípio da simetria, inferindo-se dados particulares – 

premissa menor –, isto é, a aplicação do princípio da simetria quanto a extensão dos 

poderes de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito e suas repercussões no 

tocante ao controle da administração municipal, portanto, busca-se alcançar 

conclusões mais restritas do que o conteúdo estabelecido pela premissa maior. 

 

2 O princípio da simetria e sua interconexão com a autonomia local 

 

O Brasil é um Estado federal simétrico, fruto de uma construção originada pela 

agregação das antigas províncias do Império. Em razão das forças políticas internas no 

decorrer do século XX, o país passou por diversos momentos de centralização e 

descentralização político-administrativa. No entanto, contemporaneamente, o país 

voltou a experimentar um processo de centralização com o fortalecimento da União, 
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provocando, assim, discussões voltadas para a resiliência do pacto federativo (CLÈVE; 

KENICKE, 2015, online). 

Além disso, evidencia-se que o princípio da simetria decorre logicamente do 

pacto federativo, pois ambos tiveram suas manifestações simultâneas em 1891, mais 

precisamente por meio da Constituição do referido ano. Verifica-se que o artigo 63 

lecionava que cada estado-membro seria regido pela Constituição e pelas leis que 

fossem adotadas, respeitando com isso os princípios constitucionais da União 

(FONTELES, 2015, p. 132). 

Ademais, nota-se que a Constituição de 1946 se referia ao princípio da simetria, 

onde no Recurso Extraordinário de nº 74.193/GB, o então Ministro relator Aliomar 

Baleeiro reportou-se que a norma constitucional previa que os estados-membros, sem 

prejuízos para suas autonomias, organização e administração, se encontravam 

vinculados às linhas mestras do regime. Isto é, os referidos entes tinham o dever de 

respeitar a simetria com o modelo federal nas matérias que envolviam a divisão, 

independência e competência dos Poderes, além dos princípios reguladores do 

funcionalismo público (BRASIL, 1973, p. 935-936). 

De outro modo, observa-se que na Constituição de 1967 e na Emenda n° 1 de 

1969, os entes tiveram suas autonomias reduzidas. Assim, os Estados possuíam a auto-

organização, contudo estes eram limitados e obrigados a respeitar inúmeras regras, 

pré-ordenando sua organização, nos termos do artigo 13 da EC n° 1/69. Ainda, foram 

incorporados a eles grande parte do Direito Federal, conforme disposto no artigo 200 

da EC n° 1/69 (FERREIRA FILHO, 2009, online). Consequentemente, o modelo 

federativo foi usurpado pelo regime civil-militar e pela Constituição 1967, passando a 

ser reconhecido como um federalismo de integração (CLÈVE; KENICKE, 2015, 

online). 

Entretanto, com o advento da redemocratização em 1985, observa-se que a 

força dos governantes eleitos impôs uma maior descentralização do poder, assim como 

influenciou o Congresso Constituinte de 1987-1988, especialmente nos aspectos 

relacionados à divisão de competências entre os entes regionais e a União (CLÈVE; 

KENICKE, 2015, online). Além disso, os institutos do pacto federativo e do princípio 

da simetria encontram-se protegidos pela Constituição de 1988, onde a posição do 

princípio da simetria varia conforme o caso em que venha a ser aplicado (FONTELES, 

2015, p. 132).  
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É importante destacar que a simetria normativa presente na federação 

brasileira equipara entes que são muito distintos social e culturalmente, gerando com 

isso uma certa dificuldade para a gestão pública. Nesse sentido, é que o Brasil necessita 

de uma reordenação territorial, que contemple suas assimetrias fáticas (CLÈVE; 

KENICKE, 2015, online). 

Dessa feita, evidencia-se que quando os destinatários pela aplicação do 

princípio da simetria são os estados-membros, a previsão está implícita nos artigos 25 

e 125 da Constituição, e no artigo 11 do ADCT, isto é, nos mesmos dispositivos que 

preveem a existência do poder constituinte derivado decorrente. Já quando se trata de 

sua aplicação pelos municípios, a previsão para tal está respaldada no artigo 29 da 

Constituição. Portanto, nota-se que as referidas normas decorrem logicamente do 

mínimo de homogeneidade que se intenta pelo pacto federativo, devendo os 

dispositivos supracitados serem combinados com os artigos 1º e 18 da Constituição 

(FONTELES, 2015, p. 133). 

Além disso, a simetria relaciona-se com a ideia de correlação, harmonia e 

conformidade, apresentando forte ligação com a área das ciências exatas, ou seja, pode 

ser examinada como a semelhança existente entre duas metades (HOUAISS; VILLAR; 

FRANCO, 2001, p. 407). Pode-se fazer uma analogia com a matemática para 

compreender a expressão no âmbito jurídico da Constituição Federal. Seus elementos 

estão relacionados aos entes federativos subnacionais – estados-membros e 

municípios –, os quais possuem o dever de se organizarem o mais próximo possível do 

eixo constitucional com relação à União (FONTELES, 2015, p. 133). 

Ademais, estuda-se o princípio da simetria como uma consequência do 

federalismo, decorrendo, inicialmente, da homogeneidade mínima imposta pelo pacto 

entre os entes federados. Concretiza-se por normas de reprodução obrigatória, 

principalmente, quando estas abordam a tripartição das funções, das comissões 

parlamentares de inquérito, do processo legislativo, entre outros (FONTELES, 2015, 

p. 134). 

Leoncy (2011, p. 49) frisa que a tentativa mais clara para se prever o fechamento 

da ordem constitucional federativa, sobretudo relacionado aos limites constitucionais 

à autonomia dos estados-membros – e, por corolário, igualmente aos municípios no 

caso brasileiro - pode ser representado pela posição denominada de simetrista. Nesse 

sentido, Tavares (2012, p. 1124) destaca que a jurisprudência e a doutrina se referem 
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frequentemente ao princípio, o qual também é reconhecido como uma obrigação geral 

implícita de simetria, por parte dos estados e municípios, na formulação das 

Constituições estaduais e Leis orgânicas nos termos do modelo federal previsto na 

Constituição Federal.  

Clève e Henicke (2015, online) enfatizam que o federalismo simétrico brasileiro 

é forte, onde é possível afirmar que as Constituições Estaduais já estão, de certo modo, 

quase que inteiramente delineadas conforme a Constituição Federal, como 

consequência do princípio da simetria. Importante ressaltar que o referido princípio 

originou-se a partir do controle de constitucionalidade das Constituições, leis e atos 

normativos estaduais.  

Dessa maneira, observa-se que se trata de uma construção jurisprudencial 

decorrente da interpretação realizada pelo Supremo Tribunal Federal4 do artigo 25 da 

Constituição e do artigo 11 do ADCT. Assim, salienta-se que, com esse princípio, além 

das normas de reprodução obrigatória e das que pré-ordenam ou organizam os entes 

                                                      
4 1) Destaca-se, nesse sentido, o acórdão paradigma do STF sobre o princípio da simetria, a ADIN n° 
276 de 19 de dezembro de 1997, colacionado abaixo sua ementa: 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 276, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 
decisão unânime, DJ de 19.12.1997: EMENTA: I. Processo legislativo: modelo federal: iniciativa 
legislativa reservada: aplicabilidade, em termos, ao poder constituinte dos Estados-membros. 1. As 
regras básicas do processo legislativo federal são de absorção compulsória pelos Estados-membros em 
tudo aquilo que diga respeito - como ocorre às que enumeram casos de iniciativa legislativa reservada - 
ao princípio fundamental de independência e harmonia dos poderes, como delineado na Constituição 
da República. 2. Essa orientação - malgrado circunscrita em princípio ao regime dos poderes 
constituídos do Estado-membro - é de aplicar-se em termos ao poder constituinte local, quando seu 
trato na Constituição estadual traduza fraude ou obstrução antecipada ao jogo, na legislação ordinária, 
das regras básicas do processo legislativo, a partir da área de iniciativa reservada do executivo ou do 
judiciário: é o que se dá quando se eleva ao nível constitucional do Estado-membro assuntos miúdos do 
regime jurídico dos servidores públicos, sem correspondência no modelo constitucional federal, a 
exemplo do que sucede na espécie com a disciplina de licença especial e particularmente do direito à 
sua conversão em dinheiro. 
2) No desate de causas afins, recorre à Corte, com frequência, ao chamado princípio ou regra da 
simetria, que é construção pretoriana tendente a garantir, quanto aos aspectos reputados substanciais, 
homogeneidade na disciplina normativa da separação, independência e harmonia dos poderes, nos três 
planos federativos. Seu fundamento mais direto está no art. 25 da CF e no art. 11 de seu ADCT, que 
determinam aos Estados-membros a observância dos princípios da CR. Se a garantia de simetria no 
traçado normativo das linhas essenciais dos entes da federação, mediante revelação dos princípios 
sensíveis que moldam a tripartição de poderes e o pacto federativo, deveras protege o esquema jurídico-
constitucional concebido pelo poder constituinte, é preciso guardar, em sua formulação conceitual e 
aplicação prática, particular cuidado com os riscos de descaracterização da própria estrutura federativa 
que lhe é inerente. [...] Noutras palavras, não é lícito, senão contrário à concepção federativa, jungir os 
Estados-membros, sob o título vinculante da regra da simetria, a normas ou princípios da CR cuja 
inaplicabilidade ou inobservância local não implique contradições teóricas incompatíveis com a 
coerência sistemática do ordenamento jurídico, com severos inconvenientes políticos ou graves 
dificuldades práticas de qualquer ordem, nem com outra causa capaz de perturbar o equilíbrio dos 
poderes ou a unidade nacional. A invocação da regra da simetria não pode, em síntese, ser produto de 
uma decisão arbitrária ou imotivada do intérprete. (ADI 4.298 MC, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 7-
10-2009, DJE de 27-11- 2009; ADI 1.521, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 19-6-2013, DJE de 13-8-
2013). 
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federativos como um todo na Constituição Federal de 1988, a jurisprudência do STF 

consolidou outra forma de limitação à autonomia dos estados-membros (CLÈVE; 

KENICKE, 2015, online). 

No entanto, a partir de Leoncy (2011, p. 11), verifica-se que há questionamentos 

doutrinários consistentes acerca da orientação jurisprudencial do STF, no sentido de 

que ela não está embasada em uma norma constitucional expressa, o que, 

consequentemente, pode evidenciar uma interpretação contrária à forma federativa 

expressamente adotada pelo constituinte. Ainda, Leoncy (2011, p. 12-13) acentua que 

dos modelos de análise, quanto a aplicação do princípio da simetria nas decisões, é 

possível se concluir que este induz a um tratamento igual ao caso constitucionalmente 

regulado para a União e ao mesmo tempo não regulamentado constitucionalmente 

para os estados-membros e municípios.  

Logo, a aplicação do princípio da simetria no exercício do controle parlamentar 

das administrações subnacionais deve ser devidamente contextualizado e 

proporcional, haja vista que sua análise literal pode acarretar, em tese, violação ao 

princípio da autonomia, essencial numa concepção de um Estado Federal. No Brasil, 

este tema ainda é mais desafiador, dada a multiplicidade de leis orgânicas cuja 

identificação com o texto literal da Carta Federal não é tão presente quanto às 

Constituições dos Estados Federados. 

 

3 O princípio da simetria no controle parlamentar da Administração 

Pública Subnacional: tratamento igualitário ou violação da autonomia 

subnacional? 

 

Neste tópico, buscando responder o problema de pesquisa que se propõe a 

identificar quais os âmbitos de incidência e quais são os critérios utilizados para a 

aplicação do princípio da simetria pelo Supremo Tribunal Federal em matéria de 

controle parlamentar da Administração Subnacional. Ainda, é possível identificar um 

tratamento igualitário aos entes federados ou ocorre uma possível violação de suas 

autonomias, especialmente a da auto-organização?  

Para tanto, cabe inicialmente realizar uma abordagem quanto ao entendimento 

permeado na jurisprudência do STF em relação a aplicação do princípio da simetria e, 

posteriormente, faz-se uma análise do entendimento doutrinário acerca da temática. 
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Nesse sentido, destaca-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.619, de 01 de 

agosto de 2006, de relatoria do Ministro Eros Grau, na qual foi decidido que, em 

cumprimento ao princípio da simetria, é competência dos estados-membros a 

necessidade de se observar obrigatoriamente a norma do artigo 58, parágrafo 3º, da 

Constituição Federal, ou seja, indica que as Comissões Parlamentares de Inquérito nos 

estados federados também serão criadas por meio de requerimento de um terço de 

seus membros.  

Outra decisão que é importante enfatizar é a proferida na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 4.792, de 12 de fevereiro de 2015, de relatoria da Ministra 

Cármen Lúcia, em que foi abordada a necessidade de as normas estaduais seguirem, 

por simetria, o previsto no artigo 51, inciso I da Constituição Federal, sendo que o 

mesmo exige a autorização prévia da Assembleia Legislativa como condição para a 

instaurar ação contra o Governador. Na mesma linha, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 3.307, de 02 de fevereiro de 2009, igualmente de relatoria da 

Ministra Cármen Lúcia, indica que os estados-membros são obrigados a adotarem o 

modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União e do Ministério 

Público. 

Ademais, a decisão proferida em sede de medida liminar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 4.298, de 07 de outubro de 2009, de relatoria do Ministro 

Cezar Peluso, destaca que frequentemente o Supremo Tribunal Federal recorre ao 

princípio ou regra da simetria, tendo em vista a garantia da homogeneidade na 

disciplina normativa da separação, independência e harmonia dos Poderes, nas três 

esferas de governo. Evidencia-se que o fundamento para tanto, frequentemente, está 

relacionado ao artigo 25 da Constituição Federal e ao artigo 11 de seu Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, os quais determinam aos estados-membros 

a observância dos princípios da Constituição Federal.  

Desta forma, cabe salientar que a garantia de simetria no plano normativo das 

linhas essenciais aos entes da federação, mediante revelação dos princípios sensíveis 

que moldam a tripartição de poderes e o pacto federativo, protege o arquétipo jurídico-

constitucional idealizado pelo poder constituinte.  

De outro modo, é mister reforçar que nos estudos relacionados à jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal em relação a aplicação do princípio da simetria nota-se 

que Camargo (2009, p. 182-233) ressalta que do exame dos casos julgados pela Corte, 
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são encontradas determinações não apenas no sentido de que deve ocorrer a 

reprodução de determinada regra federal perante os estados-membros. Isso porque 

também possibilita sua utilização para legitimar as atividades do constituinte ou 

legislativa ordinária do estado-membro, sem que seja necessário um mandamento 

obrigatório.  

No mesmo sentido, Borja (2008, p. 54-55) frisa que a jurisprudência do STF se 

posiciona no sentido de que os estados-membros devem atender não apenas aos 

princípios sensíveis de observância obrigatória – quais sejam, a forma republicana, o 

sistema representativo, os direitos humanos, a autonomia dos municípios, a prestação 

de contas, a vinculação de receita à educação e à saúde, conforme o artigo 34, inciso 

VII da Constituição. Ainda devem, segundo o autor, adotar réplicas dos órgãos da 

União e a forma do seu funcionamento, de sorte que, ao elevar a simetria à categoria 

de princípio jurídico, a jurisprudência concede a ela efeitos que reduzem a autonomia 

dos entes subnacionais – considerada uma violação inadmissível ao que preleciona o 

constituinte ao estabelecer o federalismo trino no Brasil. 

Portanto, é necessário avaliar se existe, a partir da pesquisa das decisões da 

Corte no caso do controle parlamentar da Administração Pública, o efetivo espaço para 

a necessária compatibilização entre a principiologia constitucional - que estabelece a 

imprescindibilidade do controle da Administração - com os pressupostos 

estruturantes da autonomia local. De tal modo, é essencial que seja verificado se as 

decisões do STF que têm relação com a aplicação da simetria no que se refere ao 

controle parlamentar – ênfase para as CPIs municipais – não relativizam a autonomia 

local e, por conseguinte, os pressupostos fundantes da descentralização e do pacto 

federativo.   

 

4 Os limites e possibilidades das CPIs subnacionais: uma análise das 

decisões do Supremo Tribunal Federal frente a simetria e a 

descentralização 

 

Nas decisões referentes aos poderes de investigação das comissões 

parlamentares de inquérito, evidencia-se que das 16 decisões coletadas, através de 

“solicite sua pesquisa” – número de registro da solicitação 42305, no sítio eletrônico 
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do STF foram identificadas 3 ações56 sobre a temática, sendo que apenas duas fazem 

parte do objeto da pesquisa – 02 ações constitucionais ordinárias. Enfatiza-se que as 

decisões selecionadas discutem o poder fiscalizatório das CPIs para determinar a 

quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico nos âmbitos estaduais e municipais. 

Desse modo, vislumbra-se que a Ação Cível Originária n° 730-5, julgada em 22 

de setembro de 2004, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa7, é referente a um 

mandado de segurança impetrado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro contra atos praticados pelo Banco Central do Brasil, em virtude da negativa de 

quebra de sigilo bancário requerida pela Comissão Parlamentar de Inquérito estadual, 

a qual se destinava a investigar denúncias de irregularidades ligadas a entidades do 

respectivo ente federativo. 

Evidencia-se que a negativa do Banco Central do Brasil foi baseada no fato de 

não poder fornecer dados protegidos por sigilo bancário a um órgão estadual – 

Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa Fluminense –, isto é, 

alegou a inexistência de previsão legislativa que regulamentasse a matéria. A previsão 

normativa é no sentido de que existe a possibilidade de fornecimento de informação, 

pelas autoridades financeiras quando o pedido de quebra de sigilo bancário for 

realizado pelas Comissões Parlamentares de Inquérito instauradas pelo Congresso 

Nacional, nos termos do artigo 4°, parágrafo 2° da Lei Complementar n° 105/2001. 

                                                      
5 Abordar-se-á as seguintes decisões: ACO 730-5, ACO 1.271 e ADI 3.619. 
6 Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.619, referente aos poderes de investigação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito no âmbito da possibilidade, ou não, das CPIs estaduais criarem novos 
requisitos para a constituição - submeter ao Plenário a criação das CPIs - o STF na decisão aplicou o 
princípio da simetria. Dessa maneira, o STF na decisão analisada decide no sentido de negar o poder de 
criar um novo requisito para a constituição de Comissões Parlamentares de Inquérito estaduais – levar 
ao Plenário a criação das CPIs –, o qual seria diverso do estabelecido pela Constituição Federal, 
indicando que tal previsão atenta contra os princípios da separação de poderes, do pacto federativo e da 
simetria. Salienta-se que por não fazer menção quanto aos entes locais, preferiu-se descartar tal decisão 
da abordagem realizada no presente capítulo. 
7  EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO DE 
DADOS BANCÁRIOS DETERMINADA POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. RECUSA DE SEU CUMPRIMENTO PELO BANCO CENTRAL DO 
BRASIL. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. Potencial conflito federativo (cf. ACO 730-QO). Federação. 
Inteligência. Observância obrigatória, pelos estados-membros, de aspectos fundamentais decorrentes 
do princípio da separação de poderes previsto na Constituição federal de 1988. Função fiscalizadora 
exercida pelo Poder Legislativo. Mecanismo essencial do sistema de checks-and-counterchecks adotado 
pela Constituição federal de 1988. Vedação da utilização desse mecanismo de controle pelos órgãos 
legislativos dos estados-membros. Impossibilidade. Violação do equilíbrio federativo e da separação de 
Poderes. Poderes de CPI estadual: ainda que seja omissa a Lei Complementar 105/2001, podem essas 
comissões estaduais requerer quebra de sigilo de dados bancários, com base no art. 58, § 3º, da 
Constituição. Mandado de segurança conhecido e parcialmente provido. (ACO 730-5, Relator(a):  Min. 
JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2004, DJ 11-11-2005 PP-00005 EMENT 
VOL-02213-01 PP-00020). 
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Nesse sentido, verifica-se que a questão jurídica na referida ação consiste em 

compreender se as Comissões Parlamentares de Inquérito estaduais seriam dotadas 

de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, conforme previsto no 

artigo 58, parágrafo 3°8 da Constituição Federal de 1988, o qual se refere às comissões 

formadas no âmbito das Casas do Congresso Nacional. 

Destaca-se que a ação apresentava como problema a garantia, aos estados-

membros, de exercer prerrogativas essenciais da atual conformação das instituições 

públicas por intermédio de um de seus poderes. Como se extrai do trecho:  

 

Observo, contudo, que neste caso a alegação é de natureza diversa, tratando da própria 

noção de equilíbrio federativo e da garantia, aos estados-membros, de exercício, por um de 

seus poderes, de prerrogativas essenciais em nossa atual conformação das instituições 

públicas. 

Surge das posições contrapostas a presente ação a seguinte indagação: prevalece a 

literalidade do § 3º do art. da Constituição federal, de aplicação geral temperada pela 

jurisprudência do STF, ou prevalece a omissão da legislação específica? 

Para uma possível resposta, acredito que seja necessário fixar entendimento sobre os 

seguintes tópicos: 

(i) Impõe a Constituição de 1988 a simetria entre as disciplinas aplicáveis às esferas 

estaduais e federal sobre a limitação dos poderes das comissões parlamentares de 

inquérito? 

(ii) Sendo a disciplina do sistema financeiro competência legislativa exclusiva da União, 

poderia esta, por ato legislativo, restringir os poderes de CPI estadual em caso de 

investigação de dados protegidos pelo sigilo bancário? (BRASIL, 2004, p. 31). 

 

Dessa maneira, o relator ressalta que a matéria deve ser examinada à luz do 

princípio federativo, ou seja, deve ser analisada sob uma perspectiva estrutural e 

sistêmica. Ainda, o relator aduz que:  

 

Entendo que a possibilidade e criação de comissões parlamentares de inquérito 

seja um dessas normas de “absorção compulsória” nos estados-membros, 

                                                      
8  Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas 
na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 
[...] § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas 
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade 
civil ou criminal dos infratores. 
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destinada a garantir o potencial do poder legislativo em sua função de fiscal da 

administração (BRASIL, 2004, p. 32). 

 

O ministro relator também indica que a estrutura federativa adotada pelo Brasil 

traz como um de seus traços fundamentais a separação de poderes, em que a 

fiscalização da Administração pelo Legislativo reforçada pelos meios a ela inerentes, 

não autoriza eventual pretensão restritiva dos estados-membros. A Corte quando trata 

de alegações de excesso dos constituintes estaduais, sistematicamente, busca 

assegurar a reprodução nas Constituições estaduais das noções de equilíbrio na 

separação de poderes estaduais, impossibilitando a renúncia à autonomia dos entes 

estaduais ou de competências concorrentes. 

Além disso, a decisão menciona que a quebra de sigilo bancário pelas comissões 

parlamentares de inquérito são instrumentos inerentes à função fiscalizadora dos 

órgãos legislativos, bem como podem fazer uso das CPIs instituídas nas Assembleias 

legislativas. Ademais, é abordado o artigo 25 da Constituição, pelo Ministro Marco 

Aurélio, para reafirmar o poder de investigação das CPIs estaduais. Por fim, o Ministro 

Sepúlveda Pertence complementa o voto, invocando o princípio da simetria, para 

garantir as CPIs estaduais o poder de investigação:  

 

Por isso não vejo como negar às Assembleias Legislativas um instrumento 

fundamental do exercício dessa função fiscalizadora que o modelo positivo realça: 

a comissão parlamentar de inquérito. 

Não para criar um sino sem badalo, mas para dar-lhe poderes simétricos àqueles 

que a Constituição Federal deu à CPI instituída pelas Casas do Congresso. 

Não se trata, a meu ver, de interpretação extensiva. Trata-se, sim, de dar conteúdo, 

de concretizar o princípio da separação de poderes a que estão jungidos os 

Estados-membros, conforme o modelo federal, tanto relativamente às 

limitações, quanto aos poderes outorgados a cada um deles. Isso é 

restritamente necessário para não cair nas malhas da lógica perversa – sublinhada 

pelo voto do Ministro Gilmar Mendes – de que o princípio da similaridade só serve 

para engessar particularmente o Poder Legislativo Estadual, mas, não, para 

reconhecer-lhe poderes simétricos ao das Casas do Congresso Nacional (BRASIL, 

2004, p. 81, grifos do autor). 

 

É importante destacar que, segundo a referida decisão, as  Câmaras Municipais, 
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as Assembleias Legislativas estaduais e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, 

possuem atribuição para instaurar CPIs para a investigação de determinados fatos, em 

razão de sua competência fiscalizatória. No entanto, sinaliza-se que as CPIs municipais 

recebem um tratamento diferenciado quanto a quebra de sigilo bancário e fiscal, visto 

que não dispõe de tal poder de investigação conferido às CPIs estaduais. Nesse sentido, 

a decisão do STF indica que as CPIs municipais não detêm competências para realizar 

a quebra de sigilo bancário ou fiscal, necessitando para tanto a autorização judicial. É 

o que se observa no seguinte trecho do julgado em comento: 

 

Com relação à CPI municipal, já antecipei as razões pelas quais considero que os 

poderes instrutórios judiciais não lhe são extensíveis. É porque se trata, no modelo 

de separação de poderes da Constituição Federal, de uma excepcional derrogação 

deste poder para dar a uma casa legislativa poderes jurisdicionais, posto que 

instrutórios. Essa transferência de poderes jurisdicionais não se pode dar no 

âmbito do município, exatamente porque o município não dispõe de jurisdição 

nem de poder jurisdicional, a transferir, na área da CPI, do Judiciário ao 

Legislativo (BRASIL, 2004, p. 82). 

 

Vislumbra-se, ainda, que o principal argumento para não conferir o poder de 

investigação – quebra de sigilo – às CPIs municipais é de que tal prerrogativa constitui 

de forma excepcional na transferência de poder por parte do Judiciário para o 

Legislativo. Assim, em razão de os entes locais não disporem de Judiciário próprio, 

não seria possível realizar tal transferência de poder. Portanto, verifica-se que o STF 

na decisão analisada confirma o poder de investigação – quebra de sigilo bancário e 

fiscal – apenas para as CPIs estaduais, com base nos princípios da separação de 

poderes, da autonomia dos entes e da simetria. 

Outra decisão estudada é a que se refere a Ação Cível Originária n° 1.271, julgada 

em 12 de fevereiro de 2014, também de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa9. Trata-

                                                      
9  Ementa: INFORMAÇÕES PROTEGIDAS POR SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA. COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTALADA POR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ESTADO-
MEMBRO OU PELO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. TÉRMINO 
DOS TRABALHOS DA CPI QUE SOLICITOU AS INFORMAÇÕES. FALTA DE UTILIDADE DO 
PROVIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUÍZO. Em virtude do término dos 
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da qual partiu o pedido de informações, indeferido 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, perde supervenientemente o objeto a ação cível originária 
destinada a assegurar o direito líquido e certo de os parlamentares dos Estados e do Distrito Federal 
receberem informações protegidas pelo sigilo fiscal, coletadas ou custodiadas pela União. Ação Cível 
Originária cujo pedido se julga prejudicado. (ACO 1271, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, 
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se de mandado de segurança impetrado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro contra ato coator praticado pelo Chefe da Superintendência Regional da 

Receita Federal da 7ª Região Fiscal, tendo como base a negativa da transferência de 

dados fiscais, relativos aos principais investigados, requeridos pela Comissão 

Parlamentar de Inquérito estadual, destinada a averiguar a ação de milícias no Estado 

do Rio de Janeiro. 

Evidencia-se que a negativa da autoridade coatora de fornecer os dados se 

embasa no dever de sigilo fiscal, isto é, alega-se que a competência conferida pela 

Constituição Federal às CPIs não se estende aos estados-membros e aos municípios. 

Frisa-se que o relator reafirma o poder de investigação das CPIs estaduais, com base 

no julgado na ACO n° 730-5, anteriormente analisado. 

Consequentemente, se sobressaem duas linhas argumentativas, trazidas pelo 

Ministro, para confirmar a competência das CPIs não-federais, a saber: 1) a ausência 

de previsão expressa da aptidão para solicitar informações protegidas pelo sigilo fiscal; 

2) o temor de que a dita extensão da competência pode colocar em risco à garantia 

individual do sigilo, alçada como direito fundamental. De tal forma, nota-se que, em 

sua essência, o postulado pelo estado-membro se relaciona ao modelo de pacto 

federativo adotado pela Constituição de 1988 e a garantia de instrumentos do Poder 

Legislativo para exercer a fiscalização do exercício do Poder.  

Assim, o relator salienta que:  

 

Por uma questão de simetria, as aptidões essenciais ao exercício da função de 

controle pelo Legislativo da União devem ser adaptadas à realidade dos estados 

federados e do Distrito Federal, respeitados sempre os âmbitos de atuação de cada 

um. Afinal, excetuados momentos pontuais de instabilidade institucional, a União 

não pode substituir o estado-membro na representação da vontade de seus 

cidadãos e no exercício da competência que a Constituição lhes assegura, 

tampouco tolher-lhes a ação, muito menos substituí-los na apuração e elucidação 

de faltas graves e notórias que lhes afligem num campo em que é manifesta sua 

estrita competência constitucional: a segurança pública. 

Ademais, não se pode cogitar de qualquer hierarquia entre os entes federados. [...] 

                                                      
Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 
PUBLIC 30-10-2014). 
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Em conclusão, entendo que a autoridade coatora não poderia, pura e 

simplesmente, negar o fornecimento de dados protegidos pelo sigilo fiscal com 

base na interpretação restritiva do art. 58, § 3º da Constituição (BRASIL, 2014, p. 

8-13). 

 

Ademais, o Ministro Dias Toffoli acentua que a técnica de redação da 

Constituição de 1988 não separa seções ou capítulos específicos para tratar de forma 

isolada os Poderes Executivo e Legislativo de cada ente federativo, motivo que se deve 

aplicar o princípio da simetria a algumas disposições constitucionais. Logo, muito 

embora a Constituição Federal não tenha estabelecido alguns princípios ou regras 

expressamente apenas aos Poderes Executivo e Legislativo da União, tais enunciados, 

por serem normas constitucionais centrais, relacionadas, como exemplo, ao princípio 

da separação dos Poderes e da Federação, são de absorção obrigatória pelos estados-

membros e municípios, ainda que não ocorra a previsão de forma expressa nas 

Constituições estaduais ou Leis orgânicas.  

Verifica-se que a referida decisão também destaca que não compete às CPIs 

municipais o poder de investigação – quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico – 

nos termos do entendimento exarado pela Corte no julgamento da ACO n° 730-5. 

Importante neste contexto o seguinte trecho: 

 

Na linha do que já foi defendido por alguns Ministros, tanto na assentada anterior 

desta ação quanto na da ACO nº 730, ressalto que, embora as câmaras municipais 

também tenham a prerrogativa de instaurar comissões parlamentares de 

inquérito, não estendo aos legisladores municipais o poder de quebrar os sigilos 

fiscal, bancário e telefônico, próprio das autoridades judiciais. 

Adoto como fundamento argumentos já apresentados neste Plenário de que os 

Municípios não foram dotados pela Constituição de 1988 de Poder Judiciário e, 

por conseguinte, não detêm poderes inerentes a esse.  

Se a função judiciária foi negada pela Constituição aos municípios e a comissão 

parlamentar atua em substituição ao respectivo Judiciário, a prerrogativa da posse 

de poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais torna-se 

incompatível com a atuação das comissões parlamentares de inquérito no âmbito 

das câmaras municipais (BRASIL, 2014, p. 56-57). 

 

Além disso, a decisão aborda o poder de investigação das  CPIs  instituídas  nos  
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âmbitos estadual e distrital. Assim, destaca-se:  

 

Concluo, portanto, que a quebra de sigilo fiscal pelas comissões parlamentares de 

inquérito constitui instrumento inerente ao exercício da função fiscalizadora ínsita 

aos órgãos legislativos e, como tal, dela também podem fazer uso as CPI instituídas 

pelas Assembleias Legislativas e pela Câmara Distrital, desde que observados, em 

resumo, os seguintes requisitos:  

1º) deve dar-se mediante deliberação colegiada devidamente fundamentada;  

2º) deve haver pertinência entre o objeto da investigação e as informações 

requisitadas, sendo necessário que se indique fato concreto que justifique tal 

medida excepcional;  

3º) a atuação da comissão parlamentar estadual deve restringir-se à área de 

competência constitucional do Poder Legislativo do estado, somente sendo 

investigáveis por ele os fatos que possam ser objeto de disciplina em lei, de controle 

ou de fiscalização parlamentar estadual; e  

4º) os dados obtidos podem ser usados somente no âmbito da investigação que lhe 

deu causa, devendo haver, obrigatoriamente, a preservação da confidencialidade 

dos dados fiscais, bancários e telefônicos repassados ao parlamento estadual 

(BRASIL, 2014, p. 57). 

 

Desse modo, observa-se que deve ser aplicado o disposto no artigo 58, parágrafo 

3º, da Constituição, em razão de reforçar a questão pertencente não apenas às 

atribuições do Poder Legislativo, mas, especialmente, à separação dos Poderes, bem 

como por se tratar de uma norma de absorção obrigatória pelos estados-membros, por 

estar alicerçado no princípio da separação dos Poderes, conforme o artigo 2° da 

Constituição Federal. No entanto, prevalece, ainda, no plano federal a organização e o 

funcionamento dos estados-membros, nos termos do artigo 25 da referida norma. 

Portanto, não há justificativa jurídica ou constitucional que retire das comissões 

parlamentares de inquérito os poderes investigatórios das autoridades judiciais. 

Saliente-se que a estrutura federativa adotada no Brasil traz, como um de seus 

traços fundamentais, a separação de poderes, sendo a fiscalização da Administração 

pelo Legislativo reforçada pelos meios a ela inerentes, impossibilitando a renúncia à 

autonomia dos entes estaduais ou de competências concorrentes. Todavia, os entes 

locais possuem conforme exposto forma diferenciada, eis que não dispõe de tal poder 

de investigação conferido às CPIs estaduais. Nesse sentido, a jurisprudência do STF se 
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consolida no sentido que as CPIs municipais não dispõem de competências para 

realizar a quebra de sigilo bancário, telefônico ou fiscal, necessitando para isso de 

autorização judicial. 

 

5 Da simetria a autonomia: o paradoxo do federalismo trino brasileiro 

 

Após analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com relação à 

autonomia dos entes federativos e das competências que os entes são autorizados a 

exercer, é possível identificar uma grande quantidade de julgados em que a Corte 

menciona o princípio da simetria. Cumpre salientar que as ações referentes ao controle 

concentrado, geralmente, voltadas para normas relacionadas às eleições, mandatos, 

processo legislativo, as quais tornam, frequentemente, sem efeitos diversas leis e atos 

normativos dos Poderes dos estados-membros e dos municípios. 

De tal forma, verifica-se que a aplicação ou afastamento do referido princípio 

ocorre nos casos em que não existe uma norma constitucional expressa sobre a 

matéria, isto é, nos casos de lacuna. Ainda possui ligação com os princípios 

democráticos, a separação de poderes, a autonomia dos entes, a soberania popular, o 

espírito da forma de Estado federativo, além de ser aplicado ou afastado por analogia 

à Constituição Federal. 

Com isso, diante da ausência de postulado normativo com regras específicas aos 

estados-membros e municípios, o STF interpreta que a Constituição Federal, apesar 

de silente, pode fornecer princípios a serem interpretados pela Corte, como no caso do 

artigo 25 da Constituição Federal – invocado diversas vezes quando aplicada a 

simetria. Busca-se estabelecer homogeneidade na disciplina normativa da separação, 

harmonia e independência dos Poderes, isto é, visa a preservação do pacto federativo 

e a extensão das garantias normativas já previstas à União para os entes subnacionais.  

Nesse sentido, é necessário observar que o federalismo torna mais claro a ideia 

de dupla autonomia territorial, tendo o propósito da nova institucionalidade que 

procura a conciliação e maximização dos benefícios de uma comunidade política 

centralizada – Estado nacional – com a garantia de autonomia para os seus integrantes 

– descentralização. Ademais, destaca-se que o pacto federativo implantado nos 

Estados Unidos exigiu um forte trabalho de “engenharia institucional”, visando a 

dupla autonomia territorial, do centro político federal (a União) e das subunidades 
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federadas (os estados). O referido modelo de Estado ainda criou um sistema de 

controles mútuos, denominado como freios e contrapesos institucionais (checks and 

balances), para limitar a atuação dos poderes centrais e subnacionais, viabilizando o 

equilíbrio de poder. (SOARES; MACHADO, 2018, p. 19).  

Com relação ao Brasil observa-se que todas as Constituições republicanas 

adotaram o modelo de Estado federativo, mas o federalismo presente nas 

Constituições anteriores a de 1988 não permitiu o aprimoramento e o 

desenvolvimento da organização do Estado. Arakaki e Puccinelli Jr (2013, p. 85) 

complementam que, com a promulgação da Constituição de 1988, o federalismo 

brasileiro passa a ser voltado para a distribuição de poderes entre as esferas de governo 

de forma mais equilibrada, além de enfatizar o federalismo cooperativo, em que o 

Estado visa garantir uma atuação solidária e conjunta para que se realizem metas 

comunitárias.  

Salienta-se que todos os entes integrantes da federação são dotados de 

autonomias – financeira, política e administrativa – conforme previsto no caput do 

artigo 18 da Constituição. Verifica-se que o modelo de federalismo adotado no Brasil 

comporta três esferas de governo – União, estados-membros e municípios – formando 

um federalismo trino e sui generis, eis que no Direito comparado não existe nada 

similar. 

Assim, é necessário ponderação e equilíbrio na relação entre princípio da 

simetria e a autonomia dos entes, isto é, no tratamento do princípio da simetria na 

doutrina brasileira e quanto à possibilidade de conflito com as autonomias municipais. 

Desse modo, evidencia-se que a jurisprudência e a doutrina se referem frequentemente 

ao princípio da simetria, o qual também abordado como uma obrigação geral implícita 

de simetria, por parte dos estados e municípios, para a formulação das Constituições 

estaduais e Leis orgânicas conforme o modelo federal previsto na Constituição Federal. 

Todavia, é preciso ter presente, na concretização do princípio, a garantia da 

Constituição de 1988 atribuída aos municípios de quatro capacidades: 1) auto-

organização, concretizada por meio de uma lei orgânica elaborada e promulgada pela 

Câmara de Vereadores, sem que ocorra a interferência de qualquer espécie do 

Legislativo Estadual ou Federal; 2) autogoverno, exercido pelos prefeitos e vereadores 

eleitos pelo voto direto e secreto; 3) auto legislação sobre assuntos de interesse local e 

outros, de forma suplementar e concorrente; e 4) autoadministração para a 
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arrecadação dos tributos de sua competência, aplicando suas receitas e prestando 

serviços públicos à comunidade local (SANTOS, 2011, p. 212). 

Dessa forma, a regra que deve ser examinada para a aplicação do princípio da 

simetria é a da autonomia dos estados-membros e municípios em prol da estipulação 

de suas próprias normas, seguindo, como consequência, as ressalvas expressas na 

Constituição Federal. Além disso, a exceção para tanto é a estipulação da aplicação da 

simetria constitucional, que resulta na flexibilização da autonomia do ente federado e 

coloca-a em posição de mera reprodutora de norma parâmetro. 

Nesse sentido, se por um lado, a autonomia local é cláusula pétrea da Carta 

Magna, por outro, em hipóteses voltadas ao fortalecimento dos controles em relação à 

Administração, a simetria constitucional deve ser aplicada. Isso porque, quando se 

trata de simetria é preciso que sua aplicação seja construída a partir de uma 

hermenêutica constitucional integradora que conjugue a salvaguarda das autonomias 

subnacionais – em especial dos municípios – com os princípios referenciais 

constitucionais, em que seguramente se insere o conjunto de controles da 

Administração Pública subnacional que não devem se restringir aos atos e contratos 

administrativos da União, mas contaminar positivamente todas as três esferas do 

federalismo trino brasileiro. 

 

6 Conclusão 

 

A pesquisa buscou responder o seguinte problema:  quais os âmbitos de 

incidência e quais são os critérios utilizados para a aplicação do princípio da simetria 

pelo Supremo Tribunal Federal em matéria de controle parlamentar da Administração 

Subnacional? Ainda, é possível identificar um tratamento igualitário aos entes 

federados ou ocorre uma possível violação de suas autonomias, especialmente a da 

auto-organização? 

Nesse sentido, objetivando responder o problema da pesquisa, observou-se que 

a simetria, nesses casos, é suscitada a ser examinada à luz do princípio federativo, sob 

uma ótica estrutural e sistêmica, invocando a organização e o funcionamento dos 

estados-membros, prevista no artigo 25 da Constituição. Ainda, evidenciou-se que nas 

decisões os ministros invocam a simetria em conjunto com o poder democrático e 

associado a separação de poderes. 
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Desta maneira, inferiu-se após a análise da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, no tocante a autonomia dos entes federativos e das autonomias que os entes 

são autorizados a exercer, identificou-se uma grande quantidade de julgados em que o 

STF recorre ao princípio da simetria. Estes tratam, especialmente, de ações 

relacionadas ao controle concentrado, frequentemente, direcionadas para normas 

pertinentes às eleições, mandatos, processo legislativo, em que tais decisões acabam 

tornando sem efeitos diversas leis e atos normativos dos Poderes dos entes 

subnacionais – estados-membros e municípios. 

De tal forma, verificou-se que a aplicação ou afastamento do referido princípio 

ocorre nos casos em que não existe uma norma constitucional expressa sobre a 

matéria, isto é, nos casos de lacuna, assim como possui ligação com os princípios 

democráticos, a separação de poderes, a autonomia dos entes, a soberania popular, o 

espírito da forma de Estado federativo.  

Observou-se que nas hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal invoca a 

simetria para aplicá-la, geralmente, é suscitada a ser examinada à luz do princípio 

federativo, sob uma perspectiva estrutural e sistêmica, além de invocar a organização 

e o funcionamento dos estados-membros, prevista no artigo 25 da Constituição. Isto é, 

no sentido de resguardar a igualdade entre os entes além de invocarem a simetria em 

conjunto com o poder democrático e associado a separação de poderes.  

No entanto, nas hipóteses de afastamento da aplicação da simetria pelo STF, 

justificou-se que os estados-membros e municípios não estão sujeitos ao modelo 

consubstanciado na Constituição Federal, em função da preservação da autonomia de 

organização e político-administrativa dos entes subnacionais. Tal ocorre para 

preservar a repartição de competências, determinando a igualdade e equilíbrio entre 

os entes, com a finalidade de concretização do federalismo cooperativo. 

Com isso, diante da ausência de postulado normativo com regras específicas aos 

estados-membros e municípios, o STF interpretou que a Constituição Federal, apesar 

de silente, pode fornecer princípios a serem interpretados pela Corte, como no caso do 

artigo 25 da Constituição Federal – tendo invocado diversas vezes quando aplicada a 

simetria. Objetiva-se estabelecer homogeneidade na disciplina normativa da 

separação, harmonia e independência dos Poderes, isto é, visa a preservação do pacto 

federativo e a extensão das garantias normativas já previstas à União para os entes 

subnacionais. 
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De outro modo, também é necessário contemplar que nos casos em que se 

recorre ao princípio da simetria de forma explícita, ou, ainda, em que as decisões 

sinalizam para o dever de observância à Constituição Federal, podem ocorrer violações 

a autonomia dos entes subnacionais. Isso porque, nas decisões em que simetria é 

suscitada, não é realizada a sua conceituação, apenas associa-se o referido princípio - 

que não possui previsão expressa na Constituição Federal - a outros expressos na 

Constituição Federal. 

Portanto, enfatizou-se que os princípios implícitos podem gerar insegurança 

jurídica, como no caso do princípio da simetria, bem como foi destacado que o referido 

princípio tem como essência a necessidade de reprodução dos modelos previstos para 

a União também para os demais entes federativos, a partir da Constituição Federal de 

1988. Logo, evidenciou-se que o princípio da simetria não pode ter sua aplicação 

imposta de forma indiscriminada aos entes subnacionais, devido a possível violação 

da forma de Estado Federal, estruturante da Constituição de 1988, com a correlata 

autonomia dos entes subnacionais.  

Além disso, o princípio da simetria não pode ser compreendido como um modo 

de se imobilizar a autonomia dos entes regionais e locais, mas deve ser interpretado 

como um indicativo, ou seja, não como uma forma de se impedir as inovações nas 

legislações estaduais e locais. Reflita-se que a ausência de determinadas hipóteses 

previstas na Constituição Federal como de reprodução obrigatória nos entes 

subnacionais representa o espaço ou margem de autonomia permitido pelo 

constituinte aos estados-membros e municípios desde que resguardem a correlação 

com a democracia e o consequente controle social.  

Desta maneira, se por um lado, a autonomia local é cláusula pétrea da Carta 

Magna, por outro, em hipóteses voltadas ao fortalecimento dos controles em relação à 

Administração, a simetria constitucional deve ser aplicada. Isso porque, quando se 

trata de simetria é preciso que sua aplicação seja construída a partir de uma 

hermenêutica constitucional integradora que conjugue a salvaguarda das autonomias 

subnacionais – em especial dos municípios – com os princípios referenciais 

constitucionais, em que seguramente se insere o conjunto de controles da 

Administração Pública que não devem se restringir aos atos e contratos 

administrativos da União, mas contaminar positivamente – como pode-se destacar - 

todas as três esferas do federalismo trino brasileiro. 
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7. O CASO DO RIO VILCABAMBA NO EQUADOR: O RECONHECIMENTO 
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INTRODUÇÃO 

 

A forma de vida humana torna-se dia a pós dia mais insustentável, posto que a 

ideia da finitude dos recursos disponíveis é desconsiderada, bem como os alertas dados 

pela ciência e pela natureza, de modo que tais atitudes resultam em um desequilíbrio, 

sem precedentes, do ecossistema planetário. Neste cenário, a necessidade de repensar 

o padrão de vida estabelecido é de grande relevância, e para isso diversas disposições 

surgiram, inclusive, na esfera jurídica.  

O direito ecológico passou a ganhar força, de maneira que trouxe à tona 

discussões acerca do desenvolvimento sustentável, e da necessidade da superação do 

pensamento antropocentrista, a fim de gerar novas ideias a partir de novos paradigmas 

como o biocentrismo e ecocentrismo. 

Estas transformações podem ser claramente vistas no chamado novo 

constitucionalismo latino-americano, onde países como Equador, com atenção ao caso 

Vilcabamba, elevaram a natureza, mais conhecida como Pachamama, a categoria de 

sujeito de direito. Essa mudança foi baseada na visão cultural e da identidade do povo 

equatoriano, ou seja, a dos povos originários deste país, de forma que o conceito de 

natureza, neste caso, é mais amplo do que o acreditado, podendo-se dizer que há nessa 

nomenclatura uma chamada cosmovisão.   

Entretanto, existem divergências teóricas acerca do tema, uma vez que para 

alguns, em uma visão estrita, somente o ser humano poderia ser considerado sujeito 
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de direito e de obrigações, sendo a natureza somente mero objeto de utilidade 

econômica, de modo que apenas os limites à sua exploração devem ser positivados.  

Por outro lado, de maneira mais expansiva, surge a possibilidade da consideração da 

natureza como sujeito de direito, alternativa, ainda, nova na esfera jurídica 

internacional, de modo que se faz necessária uma análise minuciosa acerca do tema.   

Assim, diante do cenário atual, em que diversas espécies estão ou correm risco 

de extinção, o desmatamento aumenta e destrói biomas pelo mundo e o crescente 

problema com as mudanças climáticas, a análise sobre a mudança do paradigma 

antropocentrista trata-se não apenas de uma discussão teórica, mas uma abordagem 

das reais modificações na esfera jurídica e social acerca do modo como o ecossistema, 

em qual o ser humano está inserido, é tratado.  O estudo se justifica a partir da análise 

da necessidade de mudanças jurídicas e sociais a fim de buscar meios para proteção da 

Natureza. Desta forma, compreender as diferentes perspectivas éticas ambientais é de 

suma importância, para aclarar conceitos e teorias que se tornam base para mudanças 

legislativas. Neste sentido, partindo de uma abordagem dedutiva e pela pesquisa 

bibliográfica e documentado busca-se a partir da análise do proposto na Constituição 

Equatoriana de 2008 visualizar um rompimento com o antropocentrismo e uma 

abertura ao biocentrismo e ecocentrismo, movimento estes que devem e vem ganhado 

força.  

Para se atingir o objetivo proposto a primeira parte deste trabalho irá 

apresentar as diferenças entre os paradigmas antropocentrista, biocentrista e 

ecocentrista, para posteriormente demonstrar a aplicação dos dois últimos 

paradigmas na reforma constitucional do Equador em 2008 e sua efetivação no caso 

do Rìo Vilcabamba. 

 

1 ANTROPOCENTRISMO, BIOCENTRISMO E ECOCÊNTRISMO: 

ROMPIMENTOS NECESSÁRIOS 

 

O direito, tradicionalmente e devido a variados fatores históricos e culturais, 

considera que o homem está no centro do universo, de modo que o meio ambiente é 

tratado como algo a serviço do ser humano (AMADO, 2018, p. 30). Essa linha de 

pensamento, chamada de antropocentrismo, diferencia e coloca os humanos em uma 

posição privilegiada e acima de outros seres vivos, já que são racionais e possuem 
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capacidade cognoscitivas. Assim, quem atribui valor aos demais seres vivos é o próprio 

ser humano, de forma que as plantas e animais, por exemplo, tornam-se objetos de 

valor, enquanto que as pessoas são vistas como sujeitos de valor, de maneira que os 

direitos e deveres devem pertencer apenas a estas (GUDYNAS, 2019, p. 20-21). 

A origem desta concepção pode ser relacionada com a tradição judaico-cristã, 

“[...] na idéia […] de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com 

domínio sobre as demais espécies [...]” (CHALFUN, 2010, p. 212-213). Encontra-se, 

também, traços antropocêntricos no pensamento kantiano, com ênfase na obra Crítica 

da Razão Pura, citada por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer como a que “coloca a 

premissa de que o ser humano não pode ser empregado como simples meio (ou seja, 

objeto) para a satisfação de qualquer vontade alheia (de terceiro), mas sempre deve 

ser tomado como fim em si mesmo (ou seja, sujeito) 

[...]”   (SARLET; FENSTERSEIFER, 2019, p. 130, grifos do autor). 

Por consequência, a categoria antropocêntrica se baseia na busca da utilidade, 

ou seja, ela é utilitária, de modo que a natureza é dividida em partes, conhecidas como 

recursos, e é apropriada a fim de buscar o lucro que alimentará circuitos 

econômicos (GUDYNAS, 2019, p. 22-23). 

 

Dessa maneira, a árvore se converte em metros cúbicos de madeira; são as tábuas 

de madeira que adquirem um valor, enquanto a folhagem ou as raízes se tornam 

invisíveis ao carecer da utilidade: a árvore, como ser vivo, ou os ecossistemas não 

têm valores próprios nem direitos. Pelo contrário, impõe-se uma visão utilitarista, 

que fragmenta a Natureza, separando-a entre recursos úteis (ou potencialmente 

úteis) e os não úteis  (GUDYNAS, 2019, p. 23). 

 

 Logo, a natureza se torna mercadoria, enquanto for útil às necessidades da 

população humana, bem como pode vir a se tornar propriedade de alguns, de forma 

que a sua degradação continua a aumentar e a se espalhar. Nesse sentido, confirmando 

o modo de pensamento antropocêntrico presente na sociedade, a própria Declaração 

de Estocolmo sobre o ambiente humano de 1972 afirmou em seu texto:   

 

De todas as coisas do mundo, os seres humanos são a mais valiosa. Eles são os que 

promovem o progresso social, criam riqueza social, desenvolvem a ciência e a 
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tecnologia e, com seu árduo trabalho, transformam continuamente o meio 

ambiente humano (ONU, 1972).  

 

Cabe ressaltar, ainda, que o antropocentrismo pode ser diferenciado em dois 

sentidos, o primeiro deles é o sentido clássico, forte ou radical, em que se defende que 

somente o ser humano possui valor próprio, sendo que não há limites para a 

exploração da natureza, posto que a mesma estaria a serviço para satisfazer as 

demandas e preferências humanas (LOURENÇO, 2019, p. 53). 

Com relação à segunda posição, conhecida como antropocentrismo em sentido 

moderado ou fraco, sabe-se que, também, eleva o sujeito humano a uma categoria 

moral acima dos demais seres. Contudo, restringe a utilização dos recursos naturais, 

visto que pretende proteger projetos humanos que envolvam a natureza, a economia, 

o lazer, o entretenimento humano, à estética e a ciência (que busca na natureza novas 

tecnologias e medicamentos) (LOURENÇO, 2019, p. 54). 

Ademais, Bryan Norton, aborda que o antropocentrismo em sentido moderado 

ou fraco poderia ser atrativo aos ambientalistas por dois motivos, o primeiro deles é 

por comportar a ideia de que há um elo entre os seres humanos e as demais espécies 

vivas, de forma que poderia ser criado um comportamento de harmonia entre os 

humanos e a natureza (1984, p. 135) (LOURENÇO, 2019, p. 54). 

O segundo motivo estaria fundado no fato de que experiências que propiciam 

uma formação de valores às pessoas são valorizadas, assim, segundo o autor “To the 

extent that environmentalists can show that values are formed and informed by 

contact with nature, nature takes on value as a teacher of human values.”  (NORTON, 

1984, p. 135). Não obstante, esta divisão causa divergências, para Lourenço, que 

entende um colapso do antropocentrismo moderado no antropocentrismo forte, uma 

vez que as metas e os limites   de uso da natureza “[…] são tomadas a partir de 

preferências e necessidades humanas.” (LOURENÇO, 2019, p. 56). 

Fato é que o antropocentrismo ainda permanece como a concepção mais 

difundida pela sociedade, posto que se faz presente na cultura e na própria legislação 

dos países, de modo que vem causando uma crise ecológica sem precedentes, porém 

esta concepção vem se tornando insuficiente sem considerar os que a Terra é composta 

por diversos ecossistemas que se conectam e se completam e o homem interage e afeta 

todos eles de maneira direta ou indireta. 
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À vista desta problemática causada pelo antropocentrismo, surgiram outras 

correntes de pensamento, sendo uma delas o biocentrismo.  Esta perspectiva coloca o 

homem e o meio ambiente no centro do universo  (SIRVINSKAS, 2018, p. 95) e, busca 

uma igualdade biocêntrica, em que todas as espécies devem ser protegidas, visto que 

todas possuem a mesma importância  (GUDYNAS, 2019, p. 65). O ponto de vista 

biocêntrico reconhece a "[...]  existência de valores intrínsecos, próprios da vida, tanto 

humana como não humana.”  (GUDYNAS, 2019, p. 58). Para Eduardo Gudynas  

 

[...] la idea de valor intrínseco sostiene que existen atributos que son 

independientes de los seres humanos y permanecen aún en ausencia de éstos. En 

un mundo sin personas, las plantas y animales continuarán con su marcha 

evolutiva y estarán inmersos en sus contextos ecológicos, y esa manifestación de 

la vida es un valor en sí mismo (2010, p.50).  

 

Para alguns doutrinadores é nesta concepção que a natureza se torna sujeito de 

direito, pois não há apenas deveres indiretos com o meio ambiente, mas também 

deveres diretos (JUNGUES, 2001, p. 39).  Além disso, a partir de discussões trazidas 

pela ética biocêntrica vieram à tona questões como a dos direitos dos animais, posto 

que “[...] a vida é considerada um fenômeno único, tendo a natureza valor intrínseco e 

não instrumental, o que gerará uma consideração aos seres vivos não integrantes da 

raça humana” (AMADO, 2018, p. 31). 

Contudo, tal visão possui fortes críticas, pois acredita-se que o biocentrismo 

impediria qualquer atividade humana no meio ambiente  (GUDYNAS, 2019, p. 65). 

Assim, para uma possível análise desta crítica, se faz necessário distinguir os sentidos 

do biocentrismo. Sendo eles elencados por Lourenço (2019) como o biocentrismo 

igualitário, não igualitário e mitigado ou animalismo. 

O primeiro deles refere-se a um igualitarismo biosférico que, em princípio, 

considera que “[..] qualquer planta tem tanto direito à vida quanto qualquer animal e, 

ademais, a morte de uns por outros na luta pela vida, conforme os contornos da cadeia 

trófica, é natural, inescapável.”  (LOURENÇO; OLIVEIRA, 2019, p. 18). Já o 

biocentrismo não igualitário entende-se que há uma diferenciação entre os valores 

próprios de cada organismo vivo, de forma que será atribuído maior valor ao 

organismo que possui maior complexidade, sendo o contrário verdadeiro. “São teorias 
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biocêntricas não igualitárias que, embora considerem a vida como ‘assoalho moral’, 

ponto de partida, admitem diferenciações morais no interior da comunidade 

moral.” (LOURENÇO, 2019, p. 106). E,  com relação ao biocentrismo mitigado, 

chamado também de animalismo, pode ser considerado como uma ética dedicada aos 

animais, sendo esta uma das primeiras evoluções na ampliação da consideração moral 

para além dos seres humanos (LOURENÇO, 2019, p. 113). A inclusão dos animais no 

campo moral segue alguns pressupostos apresentados por Gabriel Braga Lourenço, 

como: 1) Todos e somente os seres que possuem interesses são moralmente 

consideráveis; 2) Seres não sencientes não possuem interesses; 3) Portanto, seres não 

sencientes não são moralmente consideráveis; ou, de outro lado, somente seres 

sencientes são moralmente consideráveis “. (2019, p. 116).  

Todavia, acerca do animalismo há diversas divergências, como: quais animais 

seriam sujeitos morais? O que é a senciência e por que a mesma é importante na 

perspectiva moral?  (LOURENÇO, 2019, p. 115-116).  No entanto, não são alvo do 

presente trabalho, posto que são questões de grande complexidade que necessitam de 

uma análise minuciosa. 

A partir do exposto, é possível depreender que o biocentrismo, mesmo nos seus 

sentidos diversos, acaba por derrubar as concepções utilitaristas, apresentadas pelo 

antropocentrismo, uma vez que busca uma forma de igualdade, tentando preservar 

todas as espécies. Entretanto, isto não significa que todas as espécies são idênticas, 

nem que as implicações práticas ou morais sejam iguais  (GUDYNAS, 2019, p. 65). 

Gudynas, ainda, crítica que "[...] aqueles que insistem em que o biocentrismo ou os 

direitos da Natureza implicam um regresso ao tempo das cavernas não estão 

entendendo que o que está em jogo é avançar rumo a um novo futuro.” (2019, p. 67). 

A última concepção a ser apresentada é chamada de ecocêntrica, em sua visão 

mais estrita, considera o meio ambiente independente de qualquer interesse dos seres 

humanos, ou seja, o ser humano é visto como integrante da natureza, de forma que 

não possui mais valor que outra espécie (AMADO, 2018). Contudo, o que chama 

atenção ao ecocentrismo é seu caráter holístico “[...] que torna alvo da atenção moral 

não os indivíduos, mas os entes naturais coletivos, tais como ecossistemas, processos, 

espécies, sistemas naturais e a própria Terra ou o Universo como um todo.”  

(LOURENÇO, 2019, p. 165). 
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O marco inicial do ecocentrismo pode ser visto a partir do pensamento de Aldo 

Leopold com a publicação da obra “A Sand County Almanac". Nesta obra o autor 

trabalha com as bases da Ética da Terra afirmando que "a ética da terra simplesmente 

amplia os limites da comunidade para incluir o solo, a água, as plantas, os animais ou 

o que coletivamente denominamos a terra." (2017) (1949, p.  

Assim, para a ética ecocêntrica “o valor da vida é medido em razão do que o ser 

representa  para o conjunto biótico. É, pois, valor instrumental e não valor intrínseco”. 

(LOURENÇO; OLIVEIRA, 2019, p. 14).  A partir desta concepção alguns doutrinadores 

acreditam que é a no ecocentrismo que a natureza passa a ser considerada sujeito de 

direito, posto que o ecocentrismo considera o todo e não o individual. 

Todavia, neste ponto, há divergências quanto em qual paradigma ético 

encontra-se a consideração da natureza como sujeito de direito. Para Gudynas, por 

exemplo, o ecocentrismo   

 

[...] sofre algumas tensões, pois, por um lado, reconhece valores próprios nos 

ecossistemas, e, por outro, esses valores são, em parte, dependentes ou projeções 

de atributos dados por humanos (sua origem está no trabalho de ecologistas e 

outros biólogos). Portanto, uma expansão dos julgamentos e da subjetividade dos 

humanos sobre o meio ambiente segue em sobreposição, pelo menos em parte, 

pela perspectiva antropocêntrica. Sem dúvida, é um avanço muito maior do que o 

clássico utilitarismo sobre a Natureza, mas as sensibilidades humanas continuam 

tendo um forte peso  (GUDYNAS, 2019, p. 56-57). 

 

 A partir do exposto, é possível perceber que atualmente há uma movimentação 

e alteração destes conceitos na prática, uma vez que o antropocentrismo já não supre 

as necessidades humanas e da natureza. Como bem exemplifica Laerte 

Fernando Levai, quando afirma que: "não se trata de menosprezar a importância da 

vida humana, mas de estender o alcance da justiça àquelas criaturas que também têm 

o direito de viver sem sofrimento.”. Nesse sentido o autor entende que se deve  “[…] 

’descoisificar ’a natureza, porque o ambiente não pode ser considerado apenas um 

conjunto de recursos submetidos à lei do mais forte.” (2006, p. 187).  

 Contudo, se desvincular destes padrões estabelecidos pelo positivismo jurídico, 

bem como pela ética antropocêntrica, significa, também, se desatar de uma cultura 

difundida e imposta, para que assim a natureza, como um todo, seja protegida e 
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respeitada, não somente pelo que dispõe ao ser humano, mas pela sua própria 

dignidade que a transforma em um sujeito de direito. 

 

2 NATUREZA COMO SUJEITO DE DIREITO E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO 

NO SISTEMA JURÍDICO DO EQUADOR - O CASO DO RIO  

 

Os possíveis meios de proteção da natureza pelo sistema jurídico podem ser 

divididos em cinco categorias segundo Kersten (2017), sendo elas:  

 

primeiro, o status legal da natureza como reflexo normativo dos direitos humanos, 

segundo, o status legal da natureza como “patrimônio comum da humanidade”), 

terceiro o status legal da natureza como objetivo constitucional de proteger o meio 

ambiente, quarto, o status legal da natureza como “direito humano ao ambiente 

sadio e equilibrado” quinto o status da natureza como sujeito ou pessoa jurídica. 

(KERSTEN;  HILLEBRECHT; BERROS, 2017/6, p. 11-13) (trad.nossa). 

 

A primeira delas representa claramente a distinção entre homem e natureza 

para o pensamento antropocentrista, uma vez que a necessidade de proteção da 

natureza surgiu apenas com o fim de evitar danos aos seres humanos. A segunda surge 

com o advento do direito ambiental e o crescente desenvolvimento do movimento 

ambientalista, que teve como um de seus marcos a Declaração de Estocolmo sobre 

Meio Ambiente Humano em 1972, documento que fixou diversos princípios 

norteadores do desenvolvimento sustentável, conhecidos como Manifesto Ambiental 

e, a partir desse momento a natureza passou a ser considerada como um patrimônio 

da humanidade  (SARLET; FENSTERSEIFER, 2019, p. 164-165). 

Quanto a terceira categoria, para Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, “[...] O 

Status da Natureza como objetivo, tarefa e dever do Estado, contribuiu para o 

reconhecimento de um novo bem jurídico em sede constitucional [...]”, de modo que 

relaciona os entes estatais e particulares para a proteção do meio ambiente. A quarta 

possibilidade exposta por Kersten, pode ser exemplificada a luz da Constituição 

Federal Brasileira de 1988, em que em seu artigo 225 reconheceu como direito humano 

e fundamental o direito de viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado  

(SARLET; FENSTERSEIFER, 2019, p. 165). 
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Por fim, dentre todas as possibilidades anteriores, a única que se afasta 

totalmente do paradigma jurídico antropocêntrico é a possibilidade da consideração 

da natureza como sujeito ou pessoa jurídica, possuidora de dignidade e direitos 

próprios, considerado por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer como o status da natureza 

mais inovador e progressista  (SARLET; FENSTERSEIFER, 2019, p. 166). 

Cabe aqui ressaltar que o conceito de sujeito de direito vem passando por 

diversas alterações a partir do desenvolvimento da humanidade. Em síntese, “[...] 

sujeito de direito é aquele a quem a lei – em sentido amplo –atribui direitos e 

obrigações, aquele cujo comportamento se pretende regular.” (CANTISANO, 2010, p. 

132). Entretanto, há divergências doutrinárias entre seu significado e a quem é 

destinado esse termo. A justificativa dos doutrinadores, a exemplo de Silvio de 

Salvo Venosa (2019, p. 3), para afirmar que somente os seres humanos são sujeitos de 

direito, é a de que são eles que possuem direitos e deveres, bem como são participantes 

das relações jurídicas. Já os animais e as coisas jamais passariam a ser sujeitos de 

direito, uma vez que são apenas objeto de direito.  

Mesmo havendo pensamentos contrários, o reconhecimento da natureza como 

sujeito de direito e de dignidade é uma grande evolução no sistema jurídico 

internacional que necessita ser analisada. O primeiro marco quanto a temática foi o 

artigo publicado em 1972, por Chistopher D. Stone, chamado Should trees have 

standing? Toward legal rights for natural objects 3 . Desde então, tal tema vem 

ganhando maior adesão doutrinária e legal, como a exemplo da Constituição do 

Equador de 2008, que foi primeira no cenário internacional a estabelecer a natureza 

como sujeito de direitos, reconhecendo sua dignidade e o caráter holístico a ela 

relacionado, com base nas tradições dos povos originários deste país. 

Assim, surge a possibilidade e necessidade da consideração da natureza como 

sujeito de direito, de modo que a proteção não se destina a uma espécie individual, 

mas sim ao ecossistema. Nessa senda, segundo Zaffaroni “La ética derivada de Gaia 

no excluye la satisfacción de necessidades vitales, pues la vida es um continuo em que 

todos sobrevivimos, pero excluye la crueldade por simple comodidade y el abuso 

supérfluo e innecesario” (ZAFFARONI, 2011, p. 85). 

                                                      
3 As árvores têm legitimidade para litigar? Rumo ao reconhecimento de direitos para os elementos 
naturais. 
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Neste contexto, a Constituição Equatoriana de 2008, de maneira inédita no 

cenário jurídico internacional, reconheceu a Natureza como titular de direitos, desse 

modo, fixou nos art. 71 e 72 de sua Carta Magna os direitos da Pachamama: 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.   

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecossistema.  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o 

permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas  (Equador, 2008). 

 

Essa nova perspectiva é baseada no direito a um buen vivir, que sinalizou o 

afastamento da teoria constitucional europeia, trazendo ao sistema jurídico uma 

cosmovisão, baseada nos povos tradicionais do país e suas ligações com a chamada 

Pachamama. (MALISKA; MOREIRA, 2017, p.150). Nesse sentido, visualiza-se uma 

ruptura com o dualismo antropocêntrico que separa o indivíduo da natureza e aponta 

para um cenário em que "o ser humano é parte do meio ambiente e não pode ser 

entendido sem este contexto ecológico" (GUDYNAS, 2019, p. 96).  

Contudo, tal consideração pode ser vista com dificuldades no ponto de vista 

prático, manifestando-se dúvidas quanto a sua aplicabilidade, posto que a natureza 

por si só não conseguiria reivindicar seus direitos. Neste ponto, surge o caso do Rìo 

Vilcabamba, o primeiro a aplicar o positivado na Carta Magna Equatoriana de 2008.   
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Em 2008, Eleanor Geer Huddle e Richard Fredrick Wheeler ingressaram com 

uma Ação de Proteção (Accion de Porteccion) contra o Ministério do Meio Ambiente 

do Equador. o engenheiro responsável pela obra (e outros) devido ao depósito de 

resíduos no Río Vilcabamba originários da obra de ampliação de uma estrada liga 

Vilcabamba a Quinara. A empresa a empresa responsável pela obra depositou nas 

margens do rio diversos sedimentos provocando sérios danos ao ecossistema bem 

como gerando problemas de abastecimento de água as residências que dependiam das 

águas do rio. (FUNCION JUDICIAL, 2021) 

Afora isso, devido aos depósitos de materiais da escavação da rodovia, houve 

erosão das margens do rio, que causaram ainda maiores problemas com a chegada da 

época das chuvas, de forma que ocorreram graves enchentes, gerando inundações nas 

propriedades ao redor do rio. A obra estava sendo realizada sem licenciamento ou 

estudo de impacto ambiental. (FUNCIÒN JUDICIAL, 2021)  

O julgamento em primeira instância negou a ação de proteção, posto que a 

citação dos demandados não foi adequada. Contudo, o julgamento da apelação 

interposta à segunda instância, foi positivo, uma vez que considerou válida a citação 

de todos os réus e reconheceu a qualidade da Natureza como sujeito de direito. A 

decisão de 30 de março de 2011 determinou que: 

 

Nuestra Constitución de la República, sin precedente en la historia de la 

humanidad, reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. El Art. 71 

manifiesta que la “Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se le respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos.[…]-La importancia de la Naturaleza es tan evidente e 

indiscutible que cualquier argumento respecto a ello resulta sucinto y 

redundante, no obstante, jamás es de olvidar que los daños causados a ella son 

“daños generacionales”, que consiste en “aquellos que por su magnitud 

repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en 

las generaciones futuras. (FUNCIÒN JUDICIAL, 2021)  

 

O   julgamento   confere   eficácia   ao  artigo  71  da  Constituição   do    Equador 

reconhecendo a natureza - Pacha Mama, como sujeito de direitos além de reconhecer 

a importância da preservação da natureza e do compromisso intergeracional. Além 
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disso a decisão também faz referência ao pensamento do economista Alberto Acosta e, 

a já referida ética da terra, de Aldo Leopold, somando ao referencial teórico um 

documento da Assembleia Nacional Constituinte do Equador de 2008 denominado de 

“La democracia de la Tierra” que traz as seguintes premissas:  

 

a)Los derechos humanos individuales y colectivos deben estar en armonía con los 

derechos de otras comunidades naturales de la Tierra. b) Los ecosistemas tienen 

derecho a existir y seguir sus propios procesos vitales. c) La diversidad de la vida 

expresada en la Naturaleza es un valor en sí mismo. d) Los ecosistemas tienen 

valores propios que son independientes de la utilidad para el ser humano. e) El 

establecimiento de un sistema legal en el cual los ecosistemas y las comunidades 

naturales tengan un derecho inalienable de existir y prosperar situaría a la 

Naturaleza en el nivel más alto de valores y de importancia. (FUNCIÒN 

JUDICIAL, 2021) 

 

Assim, percebe-se a consideração da Natureza como sujeito de direito pode ser 

utilizada na prática, de forma que traz consigo uma maior proteção ao ecossistema em 

que o ser humano está inserido, bem como um avanço ao pensamento 

antropocentrista. A decisão sobre o Rio Vilcabamba é de suma importância não 

somente porque aplica pela primeira vez o artigo 71 da Constituição do Equador que 

confere e reconhece à natureza como sujeito de direito mas porque traz elementos 

importantes para preservação do meio ambiente como um todo, rompendo 

paradigmas antropocentistas e reafirmando os ideais preparatórios do texto 

constitucional equatoriano numa outra esfera: a judicial. Mesmo que em grau de 

apelação o  Tribunal  buscou aplicar os mesmos referenciais teóricos da Constituição 

do Equador com a ideia do Ben Vivir de Alberto Acosta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Tendo em vista os aspectos mencionados, torna-se possível tecer  algumas 

considerações,  primeiramente,  quanto  a  ética ambiental que busca explicar a relação 
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 entre ser humano e natureza. Ao analisar a corrente antropocentrista surgem 

inúmeros exemplos de sua aplicação prática, pois por muito tempo e ainda de maneira 

prioritária as experiências e atitudes dos seres humanos para com a natureza são 

pautadas em um vínculo meramente utilitarista, em que a natureza é vista como um 

objeto a disposição da sociedade, para suprir as necessidades humanas.   

Assim, diante da disseminação dessa perspectiva antropocentrista, até mesmo 

nos positivados jurídicos como demonstrado anteriormente, surgiram novas 

concepções éticas chamadas de biocentrismo e ecocentrismo, que buscam integrar, na 

mesma relação o homem e a natureza. Para o biocentrismo, é preciso existir uma 

igualdade entre humanos e não humanos, de modo que restasse claro o valor 

intrínseco de cada espécie.  O ecocentrismo por sua vez compreende a existência de 

valores instrumentais, que buscam entender qual é o valor de uma espécie para a 

comunidade viva de que faz parte.    

É nesta diferenciação entre os paradigmas do biocentrismo e ecocentrismo que 

surge a consideração da natureza como sujeito de direito, entretanto, como visto 

anteriormente, ainda não há consenso doutrinário sobre. Porém, o que resta evidente 

é que a consideração da natureza como sujeito de direito é um rompimento com o 

paradigma antropocentrista. Diante disso, a Constituição Equatoriana de 2008, surgiu 

como o ato prático deste rompimento, visto que trouxe para seus dispositivos não 

somente o direito do ser humano ter acesso a um meio ambiente equilibrado, mas sim 

os direitos da natureza propriamente dita.  

Conclui-se desta forma que toda mudança inovadora gera estranheza pelos 

olhos da sociedade no início, não seria diferente para o caso da consideração da 

Natureza como sujeito de direito, visto o pensamento antropocentrista está enraizados 

na cultura e no meio jurídico. Porém, resta claro que a consideração da Natureza como 

sujeito de direito é uma medida possível, não somente do ponto de vista teórico, mas 

também do prático, de forma que pode vir a contribuir para uma maior proteção e 

manutenção do ecossistema como um todo.  E este reconhecimento se tornou claro no 

julgamento do caso do Rìo Vilcabamba onde os direitos da natureza foram 

reconhecidos aplicando o art. 71 da Constituição do Equador.  
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Benedito Antonio Alves2 

INTRODUÇÃO 

 

A atuação da INTOSAI - Organização Internacional das Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, atualmente com 194 associados, dada a sua capilaridade 

mundial e facilidade de rapidamente catalisar forças em nível transnacional, realiza 

auditorias ambientais executadas pelas regionais espalhados pelo mundo: OLACEFS, 

EUROSAI, AFROSAI, ASOSAI, CAROSAI, PASAI, ARABOSAI, num trabalho que 

transpassa fronteiras e transpõe barreiras de cunho político, social, cultural, 

linguístico etc., sendo, sem dúvida, de grande valia à atuação efetiva da ONU, no 

tocante ao controle, implementação e monitoramento de políticas ambientais 

sustentáveis em todo o planeta.  

O presente escrito discorre sobre a INTOSAI, entidade de natureza privada que 

congrega os Tribunais de Contas de todo o mundo. Como objetivo central, analisa-se 

as auditorias ambientais capitaneadas pela INTOSAI, com o intuito de demonstrar que 

estas têm contribuído, no quesito técnico, pela solidariedade internacional em favor 

do meio ambiente planetário saudável e sustentável, às presentes e futuras gerações, 

consoante preconiza a Organização das Nações Unidas (ONU) em seus Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável.  

A fim de alcançar o objetivo geral proposto, inicia-se este escrito por uma 

análise da INTOSAI, sua formação e atuação em matéria ambiental. Na sequência, 

pretende-se evidenciar a capilaridade transnacional da INTOSAI frente a sua atuação 

por intermédio das regionais, notadamente diante de efetivo desempenho na seara 
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relativa ao meio ambiente. Ao final, serão mencionadas as principais regras que 

envolvem as auditorias ambientais da INTOSAI. 

Quanto à metodologia empregada neste trabalho, registra-se que, na fase de 

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

cartesiano, e no relatório dos resultados foi empregada a base lógica indutiva. 

1. A INTOSAI E A SUA ATUAÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL 

A INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions, na 

tradução em português, Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras 

Superiores – OIEFS, tem como lema: Experientia Mutua Omnibus Prodest, sendo a 

segunda maior organização internacional do planeta, atrás apenas da ONU, sistema ao 

qual integra.    

Em sua natureza jurídica, trata-se de uma entidade apolítica, autônoma e 

independente, que foi criada com o desiderato precípuo de propiciar o intercâmbio de 

experiências entre os órgãos de controle de cada Estado, em matéria de controle 

financeiro-contábil da Administração Pública (INTOSAI, 2021a). Atualmente a 

Organização congrega 194 EFS - Entidades Fiscalizadoras Superiores, denominadas 

Tribunais de Contas no ordenamento jurídico brasileiro. Sua natureza não 

governamental lhe permite possuir status consultivo especial junto ao ECOSOC - 

Conselho Econômico Social da ONU (INTOSAI, 2021b). 

Dentre as finalidades estatutárias da INTOSAI, destacam-se: (i) fomentar o 

apoio mútuo; (ii) fortalecer o intercâmbio de ideias, conhecimentos e experiências; (iii) 

atuar como porta-voz, reconhecida globalmente como representante das EFS dentro 

da Comunidade Internacional; (iv) elaboração de normas para auditorias do setor 

público; e, (v) fomentar a boa governança e promover o desenvolvimento de 

capacidades, cooperação e uma contínua melhora da atuação das EFS (INTOSAI, 

2021b).  

No bojo de sua política institucional, de modo genérico, a INTOSAI apoia 

internacionalmente a realização de auditorias ambientais de alta qualidade técnica e 

disponibiliza um fórum permanente, independentemente dos congressos 

internacionais (INCOSAIs) ou das conferências regionais periodicamente realizadas 

por toda a rede de controle, onde auditores dos Tribunais de Contas mundiais 

discutem temas de interesse mútuo e se atualizam acerca dos últimos 

desenvolvimentos em auditoria e outras normas profissionais aplicáveis, com base na 
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troca de experiências exitosas decorrentes das ações desenvolvidas em suas sete 

regionais, em um intercâmbio de experiências normativas que beneficia a todos.   

De modo específico, quanto às auditorias conjuntas feitas por EFS’s na área 

ambiental transfronteiriça, bem como auditorias previstas em acordos ambientais 

internacionais, têm recebido atenção especial do grupo de trabalho que cuida de 

questões ambientais. Registre-se que o grupo trabalhou com o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente no desenvolvimento do guia denominado “Auditando a 

Implementação de Acordos Multilaterais Ambientais: uma Cartilha para Auditores”. 

O objetivo do guia é servir como um recurso útil de concepções técnicas 

estandardizadas para auditores em todo o mundo, o que propicia a utilização do guia 

para avaliar a implementação desses acordos por seus governos nacionais.  

Decerto que a gama de orientações contidas no guia podem ser utilizadas para 

melhorar a pactuação de futuros MEAS (INFORMEA), uma vez que possibilita 

identificar os aspectos principais que devem receber atenção especial dos auditores na 

execução de uma determinada auditoria, o que resulta no aprimoramento da boa 

governança e accountability, inclusive com orientações técnicas específicas sobre 

alguns temas ambientais, como: mudança climática, gerenciamento de resíduos, água, 

silvicultura e desenvolvimento sustentável, com acesso a um banco internacional de 

dados e sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação que facilitam o trabalho 

de pesquisa no âmbito global.  

Sob os auspícios do Grupo de Trabalho sobre Auditoria Ambiental da INTOSAI 

em cooperação com os grupos ambientais regionais realizou-se a Auditoria 

Coordenada Internacional sobre Mudança Climática: Implicações para Governos e 

seus Auditores, no ano de 2010, trabalho executado conjuntamente por catorze 

entidades fiscalizadoras superiores (INTOSAI, 2012). 

Neste desiderato, a INTOSAI já realizou desde 1995, mais de 50 auditorias 

cooperativas, incluindo, as auditorias executadas nas Unidades de Conservação do 

Bioma Amazônia no espaço territorial brasileiro e nas Unidades de Conservação da 

América Latina, regionalmente tratando,  o que demonstra de forma cristalina o 

importante papel da organização em estabelecer a boa gestão e a boa governança 

voltadas ao desenvolvimento sustentável de modo global, em todas as regionais em 

que atua continental e institucionalmente, tudo em conformidade com o que 

preconizam os ODS (INTOSAI, 2012). 
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Fácil constatar, decorrente do despertamento provocativo da INTOSAI, que as 

EFS’s mundiais passaram a utilizar as auditorias ambientais em suas atividades de 

controle externo e fiscalização, focadas nas questões do meio ambiente, a exemplo, no 

Brasil, por meio do TCU, na execução de quatro ações proativas pioneiras: (i) Auditoria 

de natureza operacional no IBAMA/PREVFOGO (TC-006.073/2000-4), (ii) 

Auditorias no PROAGUA da SUDENE (TC-010.969/1999-3), (iii) Levantamentos 

sobre a capacidade de resposta da PETROBRÁS; e (iv) Avaliação sobre o 

funcionamento do IBAMA (REVISTA TCU, 2003).  

Na esteira da tendência mundial das instituições organizativas e países da 

Comunidade Mundial em atuarem conjuntamente nas questões atinentes à matéria 

ambiental, precipuamente no tocante à importância das unidades de conservação, 

florestas e de ecossistemas hídricos para a manutenção adequada do equilíbrio 

climático do planeta, preocupação global que se esparge para todas as nações 

signatárias dos tratados da ONU, a INTOSAI realizou no ano de 2004, por meio das 

EFS locais, três significativas auditorias globais ambientais avaliativas de gestão em 

três biomas terrestres distintos, que seguem no essencial, sinteticamente descritas.. 

A primeira foi a Auditoria de Gestão de Áreas Protegidas da Mongólia, realizada 

Entidade de Fiscalização Superior da Mongólia com o objetivo de investigar se o 

ambiente natural em áreas protegidas estava adequadamente protegido, culminando 

com sete achados e cinco recomendações ao Ministério da Natureza e Meio Ambiente. 

A segunda foi a Auditoria de Programa de Restauração do Sistema Fluvial da 

República Tcheca realizada pela Entidade de Fiscalização Superior da República 

Tcheca (NKU) que auditou o programa de restauração do sistema fluvial, cujo objetivo 

era restaurar a saúde dos ecossistemas de água doce por meio da recuperação das áreas 

circundantes, com quatro constatações de achados de auditoria e recomendações ao 

Ministério do Meio Ambiente para a melhoria da gestão. 

A terceira foi a Auditoria de Desempenho da Política Florestal do Brasil, 

realizada pelo TCU – Tribunal de Contas do Brasil, cujo objetivo foi identificar os 

principais problemas de gestão das trinta e seis unidades de conservação federais e 

estaduais, incluídas no Arco de Desmatamento da Amazônia Legal, resultando na 

constatação de que o estabelecimento das unidades de conservação não impediu o 

desmatamento geral da Amazônia Legal, uma vez que não ocorrera o incentivo estatal 

ao uso sustentável de recursos naturais no seu interior, e nem a prática de atividades 
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sustentáveis nas áreas circundantes, culminando em sete recomendações dirigidas ao 

Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, visando a melhoria da gestão (INTOSAI, 

2007/2008). 

Sem dúvida, ações desta natureza propiciam de maneira efetiva e inaugural a 

preparação de um terreno fértil e clima propício para o florescimento da governança 

ambiental sem fronteiras, para além da mera gestão estatal deficitária e inefetiva de 

governos locais, que certamente darão bons e prósperos frutos em estação própria, 

para a garantia das boas condições climáticas e sustentabilidade do planeta.  

 

2 A CAPILARIDADE TRANSNACIONAL DA INTOSAI  

 

A INTOSAI dispensa atenção especial à questão ambiental, em uma clara 

demonstração que as auditorias ambientais são extremamente importantes para a 

governança transnacional da sustentabilidade do meio ambiente local e globalmente 

considerado. Essas auditorias ambientais são realizadas sob a tutela e auspícios das 

sete organizações regionais da INTOSAI que congregam as EFS, resultando em 

exitosas trocas de experiência exógena das Cortes de Contas no espaço transnacional, 

em superação às deficiências dialogais diplomáticas de governos locais.   

Neste desiderato, a estratégia desencadeada pela  INTOSAI, mediante atuação 

transnacional nos cinco continentes terrestres, realiza auditorias ambientais sob a 

tutela e auspícios das organizações regionais da INTOSAI que congregam os Tribunais 

de Contas, como instrumentos aptos a corroborar com a governança da 

sustentabilidade ambiental nos espaços local, transnacional e global. 

Conforme o organograma da INTOSAI (INTOSAI, 2021a) as denominadas 

Organizações Regionais, conforme dispõe o artigo 10 do seu Estatuto, são sete: 

OLACEFS, EUROSAI, AFROSAI, ASOSAI, AROSAI, PASAI e ARABOSAI. Estas 

entidades regionais são compostas pelas EFS’s – Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(tribunais de contas), e principalmente, no que aqui interessa em matéria ambiental, 

vem executando auditorias especializadas em meio ambiente, capacitando e treinando 

auditores por meio de cooperação e doações em todo o mundo, bem como 

disseminando estratégias e práticas internacionais em todas as regiões do planeta, 

imprimindo-lhe singular capilaridade.   
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Nesse desiderato, a INTOSAI disponibiliza normas internacionais, capacitações 

técnicas e medições de desempenho aos grupos regionais, as quais são resultado de um 

trabalho cooperativo em que participaram de sua construção EFS afiliadas das mais 

diversas regiões do planeta, com experts altamente capacitados em todas as ciências 

humanas e técnicas envolvidas na matéria. A propósito, Nardes (2014, p. 489) elenca 

que as principais práticas internacionais da INTOSAI consistem as seguintes 

inciativas:  

a) Programa 3i – Iniciativa para implementação das normas internacionais das 

Entidades Fiscalizadoras Superiores; 

b) SAI PMF, sigla em inglês do “Marco de Medição de Desempenho” das EFS; e 

c) Adoção de auditorias coordenadas como estratégia de criação e 

desenvolvimento de capacidades e desenvolvimento institucional.  

 

Impende destacar, assim, a política institucional da INTOSAI no sentido de 

estabelecer essas normas internas estandardizadas internacionalmente a todas as 

EFS’s, sem descuidar dos indicadores para a medição do desempenho dessas 

instituições e adoção de auditorias coordenadas como estratégia de desenvolver 

capacidades internas e propiciar a gestão eficiente visando à boa governança pública, 

no que aqui interessa, na área ambiental. 

Feitos estes registros, de modo sintético, aborda-se na sequência alguns 

aspectos essenciais das Organizações Regionais, como o escopo maior de demonstrar 

que todas essas entidades, do mesmo modo que a INTOSAI e a própria ONU buscam 

a melhoria do controle externo no tocante ao meio ambiente, como se pode denotar 

dos conteúdos temáticos que permeiam repetidamente suas Assembleias e 

Conferências oficiais, envolvendo a INTOSAI e as experiências dos grupos de trabalhos 

ambientais de suas sete regionais: OLACEFS, EUROSAI, AFROSAI, ASOSAI, AROSAI, 

PASAI e ARABOSAI. 

A OLACEFS - Organização Latino-americana e do Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, entidade regional da INTOSAI, que é objeto de análise 

pormenorizada desta pesquisa por ter sido palco transnacional e nacional de 

experiências de auditoria ambiental, é composta pelos seguintes países da América 

Latina e Caribe: Argentina, Belice, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 

Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 

Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai, Venezuela.  
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O Grupo Ambiental da OLACEFS é a COMTEMA – Comissão Técnica Especial 

de Meio Ambiente, encarregada de “contribuir para o desenvolvimento de auditorias 

ambientais pelas EFS’s membros da OLACEFS, promove o controle da gestão 

ambiental e garantindo o fortalecimento e a integração das EFS’s da organização”, e 

atua na abordagem de temas ambientais de interesse transnacional e global, por meio 

de auditorias ambientais sobre Câmbio Climático, Recursos Hídricos, Áreas 

Protegidas, Biodiversidade, Passivos Ambientais e ODS 2.4 (ONU BRASIL, 2015). 

Atesta essa atuação integrada e cooperativa, o fato de que em novembro de 

2002, o TCU e a OLACEFS firmaram um Protocolo de Cooperação que estabelece a 

área ambiental como área prioritária de estudo e cooperação. Como se pode constatar, 

no bojo de atuação da OLACEFS, especialmente na área de sustentabilidade 

ambiental, é de salutar importância a COMTEMA - La Comisión Técnica Especial de 

Medio Ambiente, que tem como atribuição precípua cuidar da governança do meio 

ambiente latino-americano, inclusive mediante instalação de auditorias ambientais 

transnacionais e simbióticas experiências exitosas dos países que integram a região, 

no tocante aos temas que interessam à matéria. Formalmente tratando, a missão 

institucional da COMTEMA está definida com o propósito de contribuir  

 

al desarrollo de auditorías ambientales por las Entidades de Fiscalización Superior 

(EFS) miembros de la OLACEFS, promoviendo el control de la gestión ambiental 

y garantizando el fortalecimiento y la integración de las EFS de la Organización. 

(OLACEFS, 2021). 

 

Ao longo dos anos posteriores à sua criação, tem aumentado significativamente 

o interesse dos países integrantes da OLACEFS em incrementar e desenvolver as 

atividades da COMTEMA enquanto comissão técnica, que reúne os maiores 

especialistas ambientais da região, num manifesto de interesse transnacional com as 

questões ambientais mais sensíveis, regional e globalmente tratando.  

A EUROSAI – Organização Europeia das Instituições Superiores de Auditoria, 

componente regional da INTOSAI, fundada em 1990, atualmente conta com 50 

membros (49 SAI’s e o Tribunal de Contas Europeu). A entidade inclui dentre seus 

principais objetivos estatutários, consoante seu artigo primeiro, as seguintes ações: (i) 

promover a cooperação profissional entre os membros da EFS; (ii) incentivar o 

intercâmbio de informações e documentação; (iii) avançar o estudo da auditoria do 
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setor público; (iv) estimular a criação de cátedras universitárias no assunto; e (v) 

trabalhar no sentido da harmonização da terminologia no domínio da auditoria no 

âmbito de sua atuação (INTOSAI, 2021a).  

De acordo com o artigo 17 de seu estatuto, a sede da instituição é no Tribunal de 

Contas da Espanha, na capital Madri. No tocante às auditorias realizadas pela entidade 

regional, no que interessa em especial a esta pesquisa, estão aquelas de 

responsabilidade do WGEA – Working Group on Enviromental Auditing, em 

português, Grupo de Trabalho de Auditoria Ambiental, conhecido como EUROSAI 

WGEA, atualmente presidida pela EFS da Estônia, que exitosamente realizou diversas 

auditorias ambientais em várias SAI’s filiadas, em vários países (EUROSAI, 2021). 

Estas auditorias são denominadas no seio da entidade como “Auditorias 

Cooperativas”, aqui no Brasil, são denominadas pelo TCU “Auditorias Coordenadas”, 

estando em andamento a execução de três destas iniciativas, sendo: (i) auditoria 

cooperativa sobre qualidade do ar; (ii) auditoria cooperativa sobre eficiência 

energética no setor público; e (iii) auditoria cooperativa no Mediterrâneo sobre 

parques marinhos (EUROSAI, 2021). 

De uma rápida averiguação nos registros da EUROSAI constata-se que no 

período de 2011 a 2016 diversas auditorias ambientais foram realizadas pelo WGEA 

abordando os mais diversos temas ambientais (EUROSAI, 2021). Esta, enquanto 

Instituição Regional da INTOSAI no continente Europeu, utiliza a Auditoria 

Ambiental como um instrumento de gestão para a avaliação do comportamento dos 

Estados em relação à sua atuação positiva ou negativa no tocante ao Meio Ambiente, 

diagnosticando os problemas mediante achados de auditoria, apresentando relatório 

técnico minucioso sobre a questão focada e propiciando a fiscalização e o controle 

ambiental que propicie a governança ambiental desejada, com determinações visando 

o aprimoramento do desempenho ambiental do órgão auditado.     

Na África, a Organização Africana das Instituições Superiores de Controle - 

AFROSAI, tem por slogan: “A voz das Sais Africanas” e conta com 54 países membros3. 

Em matéria ambiental, a entidade possui o Grupo de Trabalho de Auditoria Ambiental, 

também denominado AFROSAI WGEA, que tem por missão a execução de auditorias 

ambientais; facilitação do intercâmbio de informações e experiências entre as 

                                                      
3  ORGANISATION AFRICAINE DES INSTITUTIONS SUPÉRIEURES DE CONTRÔLE DES 
FINANCES PUBLIQUES. Disponível em: <http://www.afrosai.org/fr/page/membres>. Acesso em: 28 
jan. 2021.     

http://www.afrosai.org/fr/page/membres
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entidades de fiscalização africanas e a atualização e melhoria dos padrões e 

ferramentas de auditoria ambiental, incluindo a divulgação de diretrizes e outros 

materiais informativos, com o escopo precípuo de preservar os ricos biomas do 

continente africano, afinadas com os princípios informadores da INTOSAI (AFROSAI, 

2021)  

Como todo grupo técnico regional da INTOSAI, o AFROSAI WGEA também 

vem desenvolvendo atividades conjuntas de capacitação e compartilhamento de 

experiências exitosas vivenciadas em outras regionais que possam ser replicadas no 

espaço transnacional africano, com o objetivo de reforçar a capacidade dos dirigentes 

e auditores das EFS’s africanas, bem como habilitá-los para o desencadeamento e 

execução de auditorias ambientais na região, visando o desenvolvimento sustentável 

global.  

Neste propósito institucional, a AFROSAI WGEA em trabalho conjunto e sob a 

orientação da INTOSAI e as regionais parceiras EUROSAI WGEA e ASOSAI WGEA, 

elaboraram um Plano de Trabalho, sob o lema “Trabalhando juntos para um ambiente 

saudável e sustentável na África" que inclui estratégias, programas e projetos a serem 

executados no continente. Neste plano há a contemplação do desenvolvimento de 

ferramentas técnicas e programas de capacitação das EFS’s africanas para trabalharem 

no acompanhamento dos governos do continente na implementação das Metas de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde previu a execução de pelo menos três 

importantes auditorias voltadas à sustentabilidade ambiental, quais sejam:  (i) 

Auditoria ambiental cooperativa do rio Nilo pela ISC dos países membros da Iniciativa 

da Bacia do Nilo (NBI); (ii) Auditoria ambiental cooperativa na gestão das florestas da 

Bacia do Congo, que envolverá as ISC dos países membros da Comissão das Florestas 

da África Central (COMIFAC); e (iii) Auditoria ambiental cooperativa da gestão da 

Bacia do Rio Níger, que envolverá as ISC dos países membros da Autoridade da Bacia 

do Níger (NBA). (AFROSAI, 2021).  

A ASOSAI - Organização Asiática das Instituições Superiores de Auditoria, foi 

fundada em Berlim (na então Alemanha Ocidental), em setembro de 1979, para 

contemplar a regional asiática da INTOSAI, quando foi adotada a Carta da ASOSAI, 

organização que atualmente é presidida pelo presidente da Auditoria Geral da Malásia, 

constituindo-se, portanto, na regional da INTOSAI no continente asiático (ASOSAI, 

2021). 
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O Grupo de Trabalho Regional de Auditoria Ambiental (RWGEA) da ASOSAI 

foi instituído formalmente durante a realização da 8ª Assembleia da ASOSAI em 

Chiang Mai (Tailândia), no mês de outubro de 2000, tendo crescido das onze SAI’s 

originais para as quarenta e cinco SAI’s atualmente associadas. Desde então já 

desenvolveu importantes trabalhos relacionados à auditorias na Austrália4, China, Fiji, 

Indonésia, Qatar, Estônia, Tanzânia, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, e outros 

relacionados às questões ambientais no âmbito da INTOSAI (ASOSAI, 2021). 

O RWGEA também vem contribuindo para os ODS no Plano Estratégico da 

ASOSAI para o período 2016-2021, em consonância com os esforços mundiais da 

INTOSAI para a contribuição com a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento 

Sustentável. Para tanto, a Força-Tarefa de Gestão do Plano Estratégico (TF) da 

ASOSAI decidiu incluir as atividades relacionadas aos ODS nos seus objetivos 

estratégicos. De modo específico, em 2017, a Força Tarefa vem dispensando atenção 

especial ao “Objetivo Estratégico 2 - Melhorar Compartilhamento de Conhecimento 

entre as EFS’s”, criando para este fim a Comunidade de Prática (CoP), no Portal 

Comunitário KSC-IDI da INTOSAI visando intensificar as discussões sobre os ODS e 

realizar atividades com tal fim, aderindo ao lançamento regional do programa SDI do 

IDI (ASOSAI, 2021).  

A PASAI - Associação do Pacífico das Instituições Superiores de Auditoria tem 

como lema central "Auditores do Pacífico Trabalhando Juntos" e atualmente conta 

com 28 membros associados (PASAI, 2021a). No tocante à preocupação ambiental, a 

entidade conta em sua estrutura com o RWGEA, Grupo Ambiental da PASAI, cujos 

objetivos são coincidentes com os escopos do WGEA (INTOSAI), de incentivar e 

capacitar as SAI’s asiáticas para a execução de auditorias ambientais em seus 

territórios, despertando o trabalho integrado e cooperativo no âmbito transnacional 

de sua atuação. O grupo ambiental desde que foi formado vem participando de 

capacitação, workshops, estudos de casos, e treinamento especializados de auditores 

nos escritórios de auditoria australianos, com ênfase temática na biodiversidade, 

mudanças climáticas, proteção ambiental, questões hídricas, impacto do turismo na 

conservação da vida selvagem, auditando a implementação dos Acordos Ambientais 

                                                      
4 Impende registrar que a EFS Austrália figura como associada tanto da ASOSAI, quanto da PASAI, e 
muito tem colaborado com as duas instituições regionais, uma vez que nada impede que um país, 
mesmo situado geograficamente em outra região, associe-se também em outra regional da INTOSAI, 
buscando a troca de experiências para o desenvolvimento institucional, e a ampliação do conhecimento 
sobre auditorias usufruídos a partir dos estudos de casos específicos.   
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Multilaterais (MEAs). Realizou auditorias ambientais cooperativas no âmbito da 

PASAI sobre Resíduos Sólidos e Melhoria do Acesso à Água Potável, dentre outras. 

(PASAI, 2021b) 

A ARABOSAI - Organização Árabe das Instituições Superiores de Auditoria é a 

sétima e última regional da INTOSAI aborada nesta pesquisa, foi fundada em 1976, 

quando teve seus primeiros regulamentos e estatutos aprovados, firmando-se como 

instituição regional da INTOSAI, que congrega as SAI’s árabes. A visão da instituição 

consiste em tornar-se uma entidade fiscalizadora superior desenvolvida, profissional, 

independente e confiável, que possa contribuir para o desenvolvimento da eficiência 

das auditorias, pautando suas ações nos princípios de transparência, governança e 

prestação de contas (ARABOSAI, 2021a). 

Em sua atuação em matéria de meio ambiente, no que interessa de modo 

particular a este artigo, a ARABOSAI conta em sua estrutura com o Subcomitê 

Regional para os Assuntos de Auditoria Ambiental. Na vigésima sétima reunião da 

ARABOSAI, o seu Conselho Diretor aprovou o plano de atividades do subcomitê 

ambiental, cujos objetivos precípuos são: (i) determinar os objetivos do plano de 

atividades do subcomitê; (ii) elaborar uma estratégia de trabalho e adotar um plano 

detalhado para alcançar os objetivos propostos; (iii) preparar minuta de questionário 

padrão a ser enviado a todos os membros do subcomitê e, através da Secretaria Geral 

da ARABOSAI, a todos os países membros para consideração e comentários a respeito 

do plano; e (iv) solicitar das instituições e organizações de auditoria afiliadas, bem 

como aos dirigentes das seis regionais da INTOSAI e de outros organismos 

internacionais que forneçam documentos originários das experiências de auditorias 

ambientais realizadas (ARABOSAI, 2021b). 

A CAROSAI - Organização Caribenha de Instituições Superiores de Auditoria, 

atualmente com sede em Kingston (Jamaica), conta com 23 membros associados, e na 

prática, objetiva atuar mediante a realização de auditorias, com base nas orientações 

da INTOSAI, por meio do apoio cooperativo do IDI para também incluir no trabalho 

tópicos de interesse global, para além dos interesses nacional e regional, como por 

exemplo, a realização cooperativa de uma Auditoria de Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, Agenda 2030, visando a implementação em todos os países membros da 

Carosai (2021) . 
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A organização regional da INTOSAI, nos mesmos moldes de suas congêneres, 

conta com a WGEA – Grupo de Trabalho de Auditoria Ambiental da Carosai que atua 

junto aos países membros em matéria ambiental, nos mesmos moldes estandardizados 

globalmente. Isso demonstra, mais uma vez, a preocupação da organização mundial 

congregadora das Entidades de Fiscalização Superiores com a emergente questão 

ambiental que preocupa o mundo e cujas consequências maléficas de sua devastação 

assolam o Planeta (CAROSAI, 2021). 

 

3 AUDITORIAS AMBIENTAIS E NORMAS DA INTOSAI 

 

No âmbito da INTOSAI o marco inicial da auditoria operacional ocorreu 

durante a realização do VII Congresso Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores, em 1971, na cidade de Sidney (Austrália), foi um dos marcos iniciais da 

auditoria operacional no mundo, quando se recomendou como relevantes as 

auditorias de regularidade (ligada ao princípio da legalidade) e a auditoria de gestão 

ou operacional (ligada aos três Es: economicidade, eficácia e efetividade) (FÉDER, 

1988, p. 195). O conceito oficialmente estabelecido para auditoria operacional foi 

fixado pelo Instituto Latino-Americano e do Caribe de Ciências Fiscalizadoras 

(ILACIF), que atualmente é denominado Organização Latino-Americana e do Caribe 

das Instituições Superiores de Auditoria (OLACEFS, 2021).  

Ao tratar da proposição das auditorias coordenadas, Nardes (2014, p. 370) aduz 

que a ideia emerge de sua participação na Conferência das Nações Unidas na área 

ambiental (Rio+20) quando nos anais do TCU assenta que  

 

a ideia de encaminhar, ao Plenário do TCU, na sessão do dia 22/8/2012, ainda na 

condição de Vice-presidente do TCU, comunicação propondo a realização de 

auditoria coordenada para a avaliação das ações governamentais relativas às UCs 

localizadas no bioma Amazônia me surgiu após participar da Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida também 

como Rio+20.  

 

A auditoria é a atividade mais importante de controle externo por comportar 

atuação que demanda expertise em diversas áreas imbricadas do conhecimento 

científico, que certamente transborda do sói conhecimento jurídico, perpassando pela 
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contabilidade, estatística, atuária, matemática, finanças, economia, engenharia, 

biologia, dependendo, é claro, do objeto auditado. 

Para que a Unidade Técnica possa instruir a contento todos os processos que 

tramitam internamente no Tribunal de Contas, ainda em completude à concepção 

mais alargada de auditoria com base na legislação de regência do TCE-RO, o 

procedimento exige que os auditores pratiquem todas as atividades necessárias, numa 

concepção triádica, precipuamente para  

 

(i) obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, 

quanto aos aspectos técnicos, de legalidade e de legitimidade da gestão dos 

responsáveis pelo órgão, projeto, programa ou atividade auditados, com vistas a 

verificar a consistência da respectiva prestação ou tomada de contas apresentada 

ao Tribunal e esclarecer quaisquer aspectos atinentes a atos, fatos, documentos e 

processos em exame;  

(ii) conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades da 

Administração direta, indireta e fundacional dos Poderes do Estado e dos 

Municípios, inclusive fundos e demais instituições que lhes sejam jurisdicionadas, 

no que respeita aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais; 

(iii) avaliar, do ponto de vista de desempenho operacional, as atividades e sistemas 

desses órgãos e entidades, e aferir os resultados alcançados pelos programas e 

projetos governamentais a seu cargo. (TCE-RO, 2017, p. 84)  

 

Em síntese, a auditoria faz um diagnóstico do órgão auditado apontando 

recomendações aos seus dirigentes com base nos “achados de auditoria”. 

De modo geral, o escopo de uma auditoria ambiental no âmbito da 

administração pública é o exame do sistema de gestão ambiental de um determinado 

órgão público com o fim de evidenciar se as normas, planos, programas e ações afetas 

estão sendo consentaneamente executados.   
No âmbito das organizações internacionais, em que pese inexistir registro direto 

da ONU que oficialmente ofereça uma definição de auditoria ambiental de modo lato 

da parte da Organização, entretanto, um dos seus mais importantes órgãos que lida 

diretamente com a matéria por sua própria natureza institucional econômica, o BIRD 

- Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, com arrimo nas suas 

normas operacionais internas, define Auditoria Ambiental como um 
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instrumento para determinar a natureza e a extensão de todas as áreas de impacto 

ambiental de uma atividade existente. A auditoria identifica e justifica as medidas 

apropriadas para reduzir as áreas de impacto, estima o custo dessas medidas e 

frecomenda um calendário para a sua implementação. Para determinados 

projetos, o Relatório de Avaliação Ambiental consistirá apenas da auditoria 

ambiental; em outros casos, a auditoria será um dos componentes do 

Relatório.(WORLD BANK, 1999)  

 

Tanto a Organização Internacional para Padronização – ISSO (ISO, 2021), 

quanto a norma 14010 da ABNT (2021) - Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

traçam as diretrizes para auditoria ambiental e a definem  

 

como um processo sistemático e documentado de verificação, executado para 

obter e avaliar, de forma objetiva, evidências para determinar se as atividades, 

eventos, sistema de gestão e condições ambientais apontados estão em 

conformidade com os critérios instituídos.  

 

Nesse contexto técnico, as normas de auditoria pública expedidas pela 

INTOSAI, denominadas ISSAI - International Standards of Supreme Audit 

Institutions, que traduzindo para o português são as Normas Internacionais de 

Auditoria das Entidades Fiscalizadoras Superiores, são de vital importância para 

imprimir qualidade e credibilidade planetária às audditorias realizadas pelos 

Tribunais de Contas. (ISSAI, 2021) 

As ISSAI expedidas pela INTOSAI constituem um marco referencial de normas 

profissionais estruturadas em quatro níveis de cunho eminentemente técnico-

científico, mediante saberes que se postam imbricadamente e demandam 

conhecimentos múltiplos, inter e transdisciplinares, tais como: contábeis, econômicos, 

econométricos, financeiros, administrativos, éticos, jurídicos, etc. num linguajar 

técnico a que estão familiarizados os auditores e analistas de contas.  

Quatro são os níveis das ISSAIs. As ISSAIs de nível 1 contém os princípios 

fundamentais da estrutura, também denominados princípios fundadores, e estão 

contidos na Declaração de Lima, desde o ano de 1977, e visam normatizar em geral as 

EFS para a realização de auditorias independentes e eficazes para a melhoria da 

administração pública. Abrangem genericamente os requisitos da auditoria pública a 
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cargo das EFS mundiais, sem oposição de óbices aos cumprimentos da legislação 

nacional onde estão sediadas as instituições superiores de controle. (ISSAI, 2021) 

O nível 2 (ISSAI 10-99) estabelece os pré-requisitos para o funcionamento 

adequado e a conduta profissional das EFS, como independência, transparência e 

accountability, ética e controle de qualidade, que são relevantes para todas as 

auditorias públicas realizadas pelas EFS, contendo: ISSAI 10 - Declaração do México 

sobre Independência das EFS; ISSAI 11 - Diretrizes e Boas Práticas da Intosai 

relacionadas com a independência das EFS; ISSAI 12 - Valor e Benefício das EFS; 

ISSAI 20 - Princípios de Transparência e Accountability; ISSAI 21 - Princípios  de 

Transparência e Accountability - Boas Práticas; ISSAI 30 - Código de Ética; e ISSAI 40 

- Controle de qualidade da auditoria para as EFS. (ISSAI, 2021) 

Os níveis 3 (ISSAI 100-999) contém precipuamente os princípios fundamentais 

pertinentes à auditoria do setor público, de modo específico no tocante às auditorias 

financeira, operacional e de conformidade, assim dispostos: ISSAI 100 - Princípios 

Fundamentais de Auditoria Governamental; ISSAI 200 - Princípios Fundamentais de 

Auditoria Financeira; ISSAI 300 - Princípios Fundamentais de Auditoria de 

Desempenho; e ISSAI 400 - Princípios Fundamentais de Auditoria de Conformidade. 

(ISSAI, 2021) 

As ISSAIs de nível 4 (ISSAI 1000-4999) traçam as Diretrizes Gerais de 

Auditoria que estabelecem os requisitos para auditorias financeira, de desempenho e 

de conformidade. Assim, contém os Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor 

Público - ISSAIs 1000-1800 – Diretrizes de Auditoria Financeira; ISSAIs 3000-3999 

– Diretrizes de Auditoria de Desempenho; e ISSAIs 4000-4999 – Diretrizes de 

Auditoria de Conformidade. (ISSAI, 2021) 

Preocupada com a qualidade das auditorias do sistema de controle mundial e a 

capacitação dos atores técnicos que trabalham no setor, a Intosai, por meio do IDI – 

Intosai Development Initiative, agência da organização responsável pela promoção do 

desenvolvimento de competências das EFS, em cooperação com o Comitê de Normas 

Profissionais (PSC) e o Comitê de Capacitação (CBC) da Intosai lançou em 2012 o 

Programa 3i (ISSAI Implementation Initiative), com a missão de apoiar 

multiplicadores em cada instituição, visando a incorporação dessas normas nos 

trabalhos de auditoria, tendo três focos: (i) os pré-requisitos para o  funcionamento 

http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F5015623294032784D
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F5015623294032784D
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F5015623294055787A
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F5015623294055787A
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F5015623294055787A
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F5015623294055787A
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F5015623294055787A
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F501562329409F78D5
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F5015623294055787A
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F5015623294055787A
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F50156232940C17902
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F50156232940C17902
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A25C8411C7015C89BCACB241AC
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F5015623294055787A
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F5015623294055787A
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F5015623294105795C
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A15D3169CE015D56CBA59F12A3
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A15D3169CE015D56CBA59F12A3
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A15D3169CE015D56CC01BD1435
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A15D3169CE015D56CC01BD1435
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A15D3169CE015D56CC4DE61545
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A15D3169CE015D56CC4DE61545
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A15D3169CE015D56CCB349169F
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das EFS; (ii) as diretrizes de auditoria financeira, de desempenho, e de conformidade; 

(iii) os princípios de auditoria financeira, de desempenho e de conformidade. 

Insta consignar que para o alcance dos seus objetivos, o Programa 3i, prevê-se 

a utilização de cinco elementos estratégicos, quais sejam: (i) Instrumentos e 

ferramentas para uso global, mediante a preparação de manuais, modelos de papéis 

de trabalho e ferramentas denominadas iCATs – ISSAI Compliance Assessment Tolls, 

que avaliam a aderência das práticas das EFS no tocante às auditorias; (ii) Programa 

de Certificação sobre as ISSAIs, contendo três programas de certificação, um para cada 

tipo de auditoria, com cursos virtuais sobre o uso das ferramentas disponíveis para 

aquisição de conhecimentos e habilidades dos auditores participantes, que ao final dos 

cursos são avaliados e certificados; (iii) Rede de Conhecimentos/Comunidade de 

práticas sobre as ISSAIs, os facilitadores certificados formam a base para uma rede de 

conhecimento sobre ISSAIs, tendo sido criado para essa difusão um fórum na Internet 

com a participação de especialistas e profissionais das EFS mundiais; (iv) Auditorias 

de cooperação baseadas nas ISSAIs pelas EFS que tenham interesses comuns são 

contempladas pelo programa, sendo auditorias pilotos, nas quais as EFS terão a 

oportunidade de testar o material e as ferramentas desenvolvidos pelo programa; (v) 

Implementação das ISSAIs no nível da EFS, prevendo o programa apoio às EFS para 

a aplicação da ferramenta iCAT, do desenvolvimento de estratégias de implementação 

das ISSAIs ou do início das ações previstas nessas estratégias, sendo que a IDI dá 

suporte especial às EFS comprometidas em realizar auditorias em cooperação e 

auditorias pilotos individuais de qualquer tipo, com base em ISSAIs (ISSAI, 2021). Daí 

a importância dessas normas de auditoria pública expedidas pela INTOSAI, no escopo 

de imprimir qualidade e confiabilidade nas auditorias ambientais realizadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De todo o exposto nestas breves linhas, fácil concluir a importância da atuação 

da INTOSAI, que conta com 194 associados, por meio do seu grupo ambiental WGEA 

– Working Group on Enviromental Auditing, num trabalho transnacional eficaz em 

suas sete regionais (OLACEFS, EUROSAI, AFROSAI, ASOSAI, AROSAI, PASAI e 

ARABOSAI), espalhadas pelos cinco continentes do planeta, na realização de 

auditorias ambientais, num sistema compartilhado de conhecimentos técnicos 

cumulados pelos stakeholders participantes desse trabalho, que resulta numa 
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catalisação de forças decorrentes das experiências adquiridas nas áreas públicas e 

privadas.  

Dos achados de auditoria é possível obter um diagnóstico real dos importantes 

biomas terrestres, o que culmina em decisões dos Tribunais de Contas contendo 

determinações e recomendações aos gestores públicos o que aprimora sobremodo o 

trabalho de fiscalização, controle e monitoramento das ações ambientais 

transnacionais voltadas à gestão ambiental planetária.   

Constata-se que as ISSAIs, enquanto normas internacionais de auditoria 

pública padronizadas, dada a importância das auditorias para o sistema de controle, 

são  de vital importância ao fortalecimento da rede de controle mundial, por imprimir 

um padrão de qualidade internacional às auditorias realizadas no setor público, o que 

resulta em credibilidade técnica diante da notória capacidade dos auditores de 

controle externo integrantes das regionais da INTOSAI envolvidos na execução da 

fiscalização e controle do patrimônio ambiental, o corrobora de modo efetivo ao 

cumprimento dos ODS e dos compromissos ambientais assumidos pela Comunidade 

Mundial na Agenda 2030.       
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9. PERSPECTIVAS CONSTITUCIONAIS A UM MEIO AMBIENTE 

EQUILIBRADO EM UM CONTEXTO INTERNO E LATINO AMERICANO: 

GARANTIA HUMANA FUNDAMENTAL 
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Célia Teresinha Manzan1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por escopo abordar o direito fundamental a um meio 

ambiente equilibrado, assegurado nas Cartas Políticas, anotando que, não obstante 

essa garantia Maior, a temática tem sido alvo de crise socioambiental, necessitando de 

harmonização entre os seres humanos e a natureza, ante os supremos direitos à vida e 

à dignidade da  pessoa humana.  

Justificam-se os contrapontos diante da gravidade ambiental por que passa o 

Planeta Terra e, de outra face, a perspectiva de crescimento e desenvolvimento 

sustentável de que necessitam os países, especialmente latino-americanos. O método 

de pesquisa será bibliográfico e em sites eletrônicos oficiais. O objetivo fim é apontar 

os desafios desta garantia humana fundamental.  

 

2 DIREITO AMBIENTAL: EVOLUÇÃO E CONSTITUCIONALIZAÇÃO  

 

2.1 Considerações Preliminares: 

 

Com vistas a dar suporte ao desenvolvimento da pesquisa, realizar-se-á algumas 

considerações importantes. É cediço que se vislumbrou nas passadas décadas a 

necessidade de reconstituição do Estado e com isso, aportou-se o Estado Moderno com 

um novo foco de constitucionalização: um processo político participativo, democrático 

e justo, almejado pela sociedade.  

                                                      
1Doutoranda em Direito Constitucional pela UBA/Argentina e pela ITE/Bauru-SP; Mestre em Direito 
Const. pela ITE/Bauru/SP; Especialista em Direito Const./Università di Pisa/Itália;  Membro de 
Associações na Argentina, Colômbia e México, articulista da Latin-Iuris/Equador;  publicação de vários 
artigos na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Itália, Peru, México e Portugal. e-mail: 
celiamanzan@gmail.com 
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Nessa esteira se deram as lutas das nações cujos protagonistas tiveram 

momentos marcantes,  a exemplo da busca por uma melhor qualidade de vida em todas 

as esferas e, nesse alinhamento, também, o direito a um ambiente ecologicamente 

equilibrado.   

O constituinte brasileiro inspirado em constituições sociais democratas cravou, 

certeiramente, na Carta Federal, a dignidade da pessoa humana e o direito à vida, de 

fundamental inter-relação com um ambiente sadio, eis que todos se fundem e se 

complementam. E, em estando estampados no texto constitucional, conforme Guerra 

Filho2, a interpretação que se lhe deve conferir é de máxima eficácia.  

Questão de importância é a acepção do termo meio ambiente que podem ser 

objetiva e subjetiva. A objetiva tem como trato o meio ambiente como fim e tarefa do 

estado e da comunidade. Enquanto que a subjetiva, possui uma natureza de direito 

subjetivo individual.  São valores que irradiam sobre o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.   

Em virtude da solidariedade, deve-se assegurar o respeito da dignidade da 

pessoa humana de uma forma coletiva, o meio ecologicamente equilibrado, uma 

saudável qualidade de vida, progresso, autodeterminação dos povos e tantos outros 

direitos difusos.  

São direitos que suplantam o ambiente individual para proteger interesses da 

maioria, muita das vezes indefinida ou indeterminável3, em prol do bem-estar social.  

 

2.2 O Direito Ambiental sob a Tutela Internacional  

 

O momento que seguiu à revolução industrial foi de singular importância para 

a preocupação da humanidade com a possibilidade de esgotamento dos recursos 

ambientais. O desenvolvimento da agricultura somado ao aumento populacional foi 

uma das grandes causas de desmatamento para o aumento de áreas cultiváveis.  

Essa nova escala de produção (fase industrial) e consumo trouxeram reflexos 

degradativos importantes ao meio ambiente.  

Dados os efeitos, o meio ambiente passou a ser o foco de preocupações não só a 

nível nacional, como internacional. Com isso,  na segunda metade do século XX, 

                                                      
2 GUERRA FILHO, 2003, pág. 20. 
3 SARLET, 2007, pág. 33. 
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consolidou-se uma cooperação política internacional com o fito de solucionamento, 

fazendo surgir relevantes convenções internacionais que deram origem a importantes 

tratados voltados à tutela ambiental.  

Nesse toar, Milaré4 ressalta que: 

 

A ordem internacional contemporânea começou a ser delineada ao término da 

Segunda Guerra mundial, com um novo paradigma de cooperação entre as nações. 

O impacto daquela conflagração originou uma mudança no foco da cooperação 

entre os países; deixou-se de ter como principal objetivo as questões de guerra e 

paz, para ter por grande meta o desenvolvimento  econômico e social, com especial 

atenção para os países do chamado Terceiro Mundo. 

 

Com o surgimento do direito ambiental, regulamentaram-se as obrigações e 

direitos sob a perspectiva do direito ambiental internacional, com vistas à proteção e 

gestão do meio ambiente. Dentre as normativas, consagraram-se Convenções 

Internacionais como a da baleia (1945), dos vegetais (1951), etc.   

Quanto à tutela ambiental internacional, a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente de Estocolmo, na Suécia, no ano 1972, traçou condutas de 

proteção e conservação ambiental e de compatibilização com o desenvolvimento 

econômico, cujos países presentes ratificaram os documentos ali produzidos, 

conforme Milaré5.   

Providências outras de grande repercussão internacional também marcaram a 

proteção ambiental, a exemplo da criação do PNUMA – Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente, com sede no Quênia, e a Declaração de Estocolmo,  que traçou 

responsabilidades na esfera ambiental que, conforme Milaré6: 

 

A Declaração de Estocolmo traz em seu bojo a cooperação internacional para a 

proteção do meio ambiente como princípio geral do direito internacional, embora 

com ênfase no livre intercâmbio de experiências cientificas e na tecnologia 

ambiental. Ela está formalmente prevista no princípio 20. 

 

                                                      
4 MILARÉ, 2009, pág. 1187. 
5 MILARÉ, 2009, pág. 1002. 
6 MILARÉ, 2009, pág. 1191. 
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 Ressalta-se que a primordial preocupação com o desenvolvimento sustentável 

foi delineada na Conferência de Estocolmo e, na ECO/92 (Rio de Janeiro, Brasil), 

donde avaliou-se a proteção ambiental outrora assumida pelos países na citada 

Conferência de Estocolmo e, consolidou-se, verdadeiramente, os princípios de 

desenvolvimento sustentável, que, conforme já abordado acima,  se inter-relaciona ao 

desenvolvimento econômico com  a proteção  ambiental.  

 A proteção ambiental resguardada no Direito Internacional Ambiental tem as 

mesmas matrizes do Direito Internacional, todavia, os documentos internacionais 

produzidos nas Conferências têm sido precursores no ordenamento internacional, 

visando efetivo cumprimento das obrigações ali assumidas.  Nesse contexto, Silva7,  

 

...consagrados em declarações internacionais, como as Declarações de Estocolmo, 

do Rio, de Joanesburgo, bem como na Carta Mundial da Natureza e na Agenda 21, 

denominados “soft law” ou “soft norm”. Eles são precursores da adoção de regras 

jurídicas obrigatórias, estabelecem princípios diretores da ordem jurídica 

internacional que adquirem com o tempo a força de costume internacional, ou 

ainda propugnam pela adoção de conceitos e princípios diretores no ordenamento 

jurídico dos Estados.  

 

  O que se observa do exposto é que o direito ambiental está amparado por 

documentos diversos que congregam obrigações sumamente importantes na política 

de proteção ambiental.  

 

2.3 O Direito Ambiental no âmbito Constitucional e  Infraconstitucional 

Brasileiro 

   

Não obstante o fulcro do presente artigo, de contexto latino-americano, não se 

poderia deixar de abordar o tema, diante da sua singular importância na Carta 

Constitucional brasileira vigente, de 19888. Encontra-se resguardado no artigo 225, a 

saber:   

 

                                                      
7 SILVA, 2009, pág. 89.  
8  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm, consulta realizada em 12 de 
março de 2021.  
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Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

 

 Foi nesta Carta Federal que se inovou o tema ambiental, estabelecendo suas 

diretrizes de regulamentação como um direito social humano. Esta visão diferenciada 

sobre o meio ambiente teve por fim a proteção do homem,  através do uso racional do 

meio ambiente, como bem integrante da ordem econômica e indispensável para a 

sobrevivência do ser humano, já que as Cartas Políticas anteriores  viam os recursos 

naturais somente como parte integrante de uma cadeia de produção de bens, 

necessária, assim, para a infra-estrutura do país, impulsionando-se, por conseqüência, 

a economia nacional. 

Um complexo conjunto de princípios e direitos com vistas à proteção e a 

garantia a um meio ambiente ecologicamente equilibrado impôs ao poder público e a 

coletividade, conjuntamente, o dever de defesa e de preservação para as presentes e 

futuras gerações, bem de uso comum do povo e da própria sociedade, revelando o 

acentuado alcance doutrinário do artigo 225.     

  Infraconstitucionalmente cabe ponderar que em 1934 foi instituído o primeiro 

Código Florestal Brasileiro (Decreto 23.793), sendo, ao depois, em 2012, revogado pela 

Lei 4771/65. E, neste mesmo ano de 2012 entrou em vigor a Lei Federal 12.651, 

instituindo o vigente Código Florestal Brasileiro.  

O Brasil ainda criou a Lei 6938/81, que velou pela Política Nacional do Meio 

Ambiente (regulamentado pelo  Decreto 99274/90) e a Lei 9605/98, regulamentada 

pelo Decreto 6614/08, que cuida das sanções em âmbito administrativo e penal em 

originário de condutas e atividades que lesem o meio ambiente.  

Também de singular importância é a Lei nº 9795/99, que versa sobre a 

educação ambiental que, já em seu conteúdo, também tutelava o meio ambiente.   

 Ressalta-se que o meio ambiente ecologicamente equilibrado foi reconhecido 

pela Corte Maior do Brasil, no ano de 1995, em voto proferido pelo Ministro Celso de 

Melo9, donde se reconheceu a fundamentalidade do direito ao meio ambiente:  

 

                                                      
9 http://portal.stf.jus.br/ - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MS 22164/SP. Relator Ministro Celso de 
Mello. DJ30.10.1995, consultado em 17 de março de 2021.  
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O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - direito de terceira 

geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro 

do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um 

poder atribuído não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas num 

sentido verdadeiramente mais abrangente, a própria coletividade social. Enquanto 

os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) que compreendem as 

liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade e os 

direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), que se 

identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio 

da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de 

titularidade co-letiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, 

consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no 

processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 

caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma 

essencial inexauribilidade. 

 

O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim 

como todos os demais direitos fundamentais assegurados na Carta Política Brasileira, 

possui um conteúdo essencial oriundo da natureza de princípios, cujo direito não é 

absoluto, nem imutável. Como verdadeiro direito fundamental, mesmo que não 

inserto no Capítulo dos Direitos Individuais (artigo 5º), nem dos Direitos Sociais 

(artigo 6º),   tal pensamento se tem pelo fato de que com o meio ambiente saudável, se 

terá uma melhor qualidade de vida, requisito básico e indispensável para a existência 

digna do ser humano, direito esse, assegurado no caput do artigo 5º,  da CF/88. Assim, 

ao se garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, está sendo 

protegido, também, o direito individual à vida e à dignidade humana. Dessa feita, 

conclui-se que ao se assegurar esse direito, logo se estará garantindo a promoção dos 

demais direitos civis e econômico-sociais, de forma que de um ambiente sadio, 

garante-se concomitantemente, um direito humano social e individual. 

Do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado  do Direito 

Ambiental, do artigo 225, decorrem todos os demais existentes, inclusive, sendo fruto 

da Declaração de Estocolmo de 1972 10  que, em seus artigos 1° e 2°, se assegura, 

respectivamente, que:  

                                                      
10 https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo
.pdf, consultado em 20 de março de 2021. 

https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf
https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf
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O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe 

permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar, e é portador solene de obrigação 

de melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras…” e que “Os 

recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora e a fauna e, 

especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem ser 

preservados em benefício das gerações atuais e futuras…. 

 

O direito ao meio ambiente não foi colacionado no artigo 5º por estar fora do 

seu catálogo. Entretanto, a  doutrina já é uníssona ao defender que o rol dos direitos e 

garantias do art. 5º não é taxativo, na medida em que o §2º, do art. 5º, traz uma 

abertura de todo o ordenamento jurídico nacional ao sistema internacional de 

proteção aos direitos humanos e aos direitos decorrentes do regime e dos princípios 

adotados pela Constituição. 

Quanto ao status que se deve nortear o direito a um ambiente ecologicamente 

equilibrado, tratado no artigo 225, caput, é formal, por estar consagrado no texto 

Maior e preserva a vida, e material, por ser imprescindível à dignidade da pessoal 

humana.  Tem aplicabilidade imediata pelo fato de possuir supremacia normativa, 

com fundamento no artigo 5º,§1º, da CF/88. 

  De suma importância ressaltar que nos âmbitos nacional  e internacional, a 

proteção ambiental,  ou seja, um ambiente ecologicamente equilibrado, é 

compreendido como um direito humano e fundamental, e está devidamente 

proclamado, inclusive, na Declaração de Estocolmo.  

 

   3 O MEIO AMBIENTE NO CENÁRIO LATINO-AMERICANO 

   

No contexto latino-americano, o resguardo das questões ambientais se deu na 

Carta Federal Mexicana de 1917, conforme Rabasa11, investigador da Universidade 

Autônima do México/UNAM: Ya hemos hecho un estúdio detallado de la vez primera 

en que el elemento ambiental quedó expreso en una Constitución. Esa Constitución 

fue la de 1917, en Querétaro e, com a reforma implementada na Carta Política em 2014, 

o tema ambiental foi juridicamente robustecido e inclusive, tornou-se mais complexo, 

diante da amplitude constitucional exposta no artigo 27.  

                                                      
11 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2429/3.pdf >, consultado em 14 de março de 2021.  
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 O temário ambiental evoluiu consideravelmente nos países latino-americanos 

e constatam-se, por estudos realizados12, que nos últimos 25 anos do século XX, 14 

(catorze) países promulgaram novas constituições e incorporaram a proteção 

ambiental. Daí a sua significativa importância.  

Excerto de estudo realizado  pela mestre em Direito Urbano e Ambiental pela 

UFPR,  Matilde de Paula Soares13, no artigo intitulado A evolução histórica do Direito 

Constitucional Ambiental na América Latina, informa as diversas maneiras que as 

questões ambientais foram abrigadas nas Cartas Políticas, senão vejamos: 

 

Nas constituições latino-americanas promulgadas ou reformadas durante as 

décadas de 1980 e 1990, a problemática ambiental aparece de diversas maneiras. 

Tratando dos recursos naturais encontramos as Constituições da Bolívia de 1967 

(arts. 136, 139 e 170), Chile de 1980 (art. 19.24), Colômbia de 1991 (arts. 63, 75, 

332, 334 e 360), México de 1917, reformada em 1987 (art. 27), Nicarágua de 1986 

(art. 102), Panamá de 1972 (arts. 116, 117, 255, 256 e 291), Paraguai de 1992 (112), 

Peru de 1993 (arts. 21 e 66), Republica Dominicana de 1994 (art. 103) e Venezuela 

de 1999 (arts. 12 e 304). 

Por outro lado, também encontramos disposições que determinam ao Estado a 

obrigação de preservar o meio ambiente nas Constituições da Argentina, após a 

reforma de 22 de agosto de 1994 (art. 41), Colômbia de 1997 (art. 79), Cuba de 1976 

(art. 27), Equador de 1998 (art. 86), Nicarágua de 1986 (art. 60), Panamá de 1972 

(art. 114 e 115), Peru de 1993 (art. 68) e Venezuela de 1999 (art. 127). 

O direito do cidadão ao ambiente sadio encontra-se nas constituições vigentes de 

Argentina, apos a reforma de 1994 (art. 41), Chile de 1980 (art. 19.8), Colômbia de 

1991 (art. 79), Costa Rica de 1949 e suas reformas de 1994 (art. 50), Equador de 

1998 (art. 23.6), Nicarágua de 1986 (art. 60), Paraguai de 1992 (art. 7), Uruguai de 

1966, apos a reforma de 1996 (art. 47) e Venezuela de 1999 (art. 127). A matéria 

ambiental também encontra acolhida nas constituições da Guatemala de 1985, 

após as reformas de 1993 (art. 97), Honduras de 1982 (art. 145), El Salvador de 

1983 (art. 117),  Haiti de 1987 e do Brasil de 1988 (art. 225). 

 

Hodiernamente, e ainda no mesmo alinhamento protetivo  ambiental,  temos  a 

                                                      
12 BRAÑES, 1997, p. 65 
13 https://jus.com.br/artigos/83356/a-evolucao-historica-do-direito-constitucional-ambiental-na-
america-latina, consulta realizada em 16 de março de 2021.  

https://jus.com.br/tudo/venezuela
https://jus.com.br/artigos/83356/a-evolucao-historica-do-direito-constitucional-ambiental-na-america-latina
https://jus.com.br/artigos/83356/a-evolucao-historica-do-direito-constitucional-ambiental-na-america-latina
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Carta Federal Boliviana,14 que resguarda o temário nos artigos 33 e 34, enquanto que 

o estado chileno colaciona nos artigos 19 e 20, no contexto dos Direitos e Deveres 

Constitucionais15.  

A Colômbia 16  tutela constitucionalmente o meio ambiente entre os direitos 

coletivos (artigos 79, 80 e 81) e o estado peruano17, no capitulo intitulado  O ambiente 

e os recursos naturais (artigos 66º a 69º).   

A Constituição venezuelana18 também consagrou um capítulo próprio para Os 

Direitos Ambientais  cujos artigos que tutelam são os de números 127 a  129. O estado 

equatoriano 19 , em sua nova carta Constitucional de 2008, em capítulo intitulado 

ambiente sano, em conformidade com os artigos 14 e 15.  

A Carta Paraguai de 199220, assegura o resguardo ambiental nos artigos 7 e 8 e 

a Carta Uruguaia21, reformada em 2004, colaciona no artigo 47.  

Destarte, relacionou-se aqui, algumas Cartas Constitucionais sul-americanas 

com o fito de demonstrar que o tema teve importante repercussão a nível político e, 

com isso, pode-se observar que a questão ambiental é consagrada, porém, com um 

único objetivo: a sua proteção.  

 

4 MEIO AMBIENTE: CRISE SOCIOAMBIENTAL E A NECESSIDADE DE 

HARMONIZAÇÃO DOS OBJETIVOS HUMANOS E DA NATUREZA – 

DESAFIOS  

  

Ao tratar da crise socioambiental, observa-se que o tema é amplo e questões 

sociais influenciam consideravelmente na sistemática ambiental, e têm profunda 

relação com a atuação humana, por degradar/ferir o meio ambiente, culminando por 

comprometer a sadia qualidade de vida, o direito fundamental do meio ambiente e, 

para não dizer, a dignidade da pessoa humana.    

                                                      
14 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, 2009, pág. 20 
15 https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Chile.pdf, consultado em 18 de março de 2021. 
16 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, 2014. Pág. 90-91. 
17  http://www.congreso.gob.pe/Docs/files/documentos/constitucion1993-0, consultado em 18 de 
março de 2021. 
18 http://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf, consultado em 18 de março de 2021. 
19 https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf, consultado em 18 de março de 2021. 
20 https://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm, consultado em 18 de março de 2021. 
21 https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion, consulta realizada em 18 de março de 
2021. 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Chile.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/files/documentos/constitucion1993-0
http://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion
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 A crise ambiental que nos rodeia, tem ocupado, atualmente, proporções 

exorbitantes. Cada lugar deste imenso mundo sente  os efeitos negativos da exploração 

da natureza.  

Para Leff22 (2010, p.61) a problema ambiental é compreendido como a poluição 

e degradação do meio, a crise de recursos naturais, energéticos e de alimentos, que 

acabam endossando o caráter insustentável da atual sociedade.  

Para Camargo 23 , a sociedade contemporânea caracteriza-se por ser 

insustentável devido a seu crescimento demográfico acelerado, o consumo exacerbado 

de produtos que demandam o uso abusivo dos recursos naturais e a produção em larga 

escala de objetos com modos de produção poluentes. O agravamento dos problemas 

ambientais leva-nos a reconhecer que a natureza faz-se imprescindível para o 

desenvolvimento humano e que os recursos naturais são finitos. Entretanto, a 

adequação dos sistemas sócio-econômicos a esta realidade parece ser muito lenta. 

Outra questão de importâmcia e que tem causado forte impacto no meio 

ambiente é o desenvolvimento tecnológico, como conforto para a humanidade, 

traduzido em extenso consumo de energia, a exemplo dos equipamentos de ar 

condicionado, geladeiras, automóveis, etc.  

E, para produzir o pretenso desenvolvimento econômico, as áreas verdes foram 

desflorestadas, desmatadas e a hidrosfera, com isso, constantemente contaminadas e 

poluídas com os gases e substâncias tóxicas que são liberadas por estes equipamentos 

de trazem o conforto ao ser humano. E os resultados certamente advindos  e podem 

ser intensificados com a  origem dos já efeito estufa, chuva ácida,  inversão térmica,  

aquecimento e escurecimento global, erosão,  desertificação e tantos outros impactos 

ambientais que advém em escalas geográficas distintas.  

O desenvolvimento sustentável leva em conta as necessidades mínimas do ser 

humano relacionadas à moradia, lazer, saúde, comungando com a preservação dos 

recursos ambientais. Assegura o crescimento econômico sem comprometer a 

capacidade de atender as necessidades das futuras gerações.  Entretanto, temos  uma 

desordenada realidade, de forma que a natureza está em prejuízo em detrimento da 

atuação humana.  

                                                      
22 LEFF, E. Epistemologia Ambiental.5ª edição. São Paulo: Cortez, 2010, pág. 61. 
23 CAMARGO, Ana Luiza de Brasil. Desenvolvimento Sustentável: Dimensões e Desafios. Campinas: 
Papirus, 2003, pág 13.  
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Este princípio do desenvolvimento sustentável traduz a harmonização dos 

objetivos humanos e da natureza e têm por fim a integração das premissas social, 

ambiental e econômica.   

Todavia, persiste no ser humano, como visto, o saber consumista, no qual todos 

nós, de uma forma estamos inseridos. A satisfação humana está desenhada sob a ótica 

materialista do ter, culminando com um consumismo descomedido e isso implica 

numa irreparável devastação ambiental em nosso planeta.  

 Cenci e Burmann 24  afirmam que um dos resultados deste consumismo 

desenfreado será o grande acúmulo de lixo, sem falar, nas desigualdades de 

distribuição de renda, do acesso a alimentação, da exclusão social e, ponderam: 

 

É urgente a renovação da sociedade de consumo por outra que introduza critérios 

de vida coletiva, em substituição à corrente individualista dominante. A natureza 

carece de ações humanas que não a esgotem, que a valorizem e respeitem suas 

formas de regeneração. Repensar o comportamento a partir da ética afeta o 

comportamento individual de homens e mulheres que pretendem construir a 

história como atores sociais e sujeitos da sociedade ou dos grupos à qual 

pertencem.   

 

  A natureza, antes valorizada e respeitada, hoje condiz com uma busca de 

satisfação pessoal, daí o critério da individualidade, do egocentrismo. A exploração dos 

bens pelo ser humanos sobre a natureza avança diariamene, causando impactos, tendo 

em vista o já citado crescimento econômico.  

 Não obstante os estados possuírem normas e políticas de proteção ambiental, 

questão singela e de relevância é trabalhar o conceito de cidadania, de forma a levar o 

conhecimento ambiental por meio da educação e de meios de comunicação a todos que 

habitam o planeta terra, e demonstrar a todos os cidadãos que a preservação ambiental 

não é tarefa somente do estado e sim, de toda a coletividade.   

  Nesta seara,   o direito à informação é indispensável para a difusão da 

concepção de cidadania aos indivíduos e consequente o incentivo no manejo da defesa 

do meio ambiente. 

                                                      
24 Citado por Brenda Martins Ouverney dos Santos, no artigo Crise socioambiental: compreensão e 
combate através de uma visão que conecte as esferas individual e coletiva. 
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Para tanto, Brenda Santos, no tópico  A Sociedade Civil do artigo citado25, 

aponta como medidas:  

 

... a participação da sociedade civil é essencial tanto para compreender quanto para 

combater a crise socioambiental que vivenciamos.  

.... 

 consumo sustentável, se fomentado por práticas da esfera pública, de acordo com 

Cenci e Burmann (2013, p. 149), pode representar um salto qualitativo em direção 

a uma sociedade sustentável através da ligação entre temas como equidade, ética, 

cidadania e defesa do meio ambiente. Práticas coletivas são enfatizadas como o 

caminho pelo qual consumidores individuais podem repensar suas atitudes e 

contribuir para a consequente ordem política.  

.... 

Cenci e Burmann (2013, p. 150) destacam, enfim, a importância de encarar a crise 

ambiental e social através de uma ótica do consumo e encarar o consumidor como 

um potencial novo ator social. Este é capaz de repensar seus pontos de vista, 

voltando-se para práticas que apontam em direção à sustentabilidade. Além disso, 

é essencial observar e dar a devida importância à relação entre a esfera privada (do 

consumidor) e a esfera pública (do cidadão). Tudo isso nos oferece “a possibilidade 

de restabelecer a resiliência aos diferentes ecossistemas planetários e a 

manutenção da biodiversidade.” (CENCI; BURMANN, 2013, p. 150).   

.... 

Pode-se concluir, então, que a sociedade moderna vivencia, de fato, uma crise 

socioambiental. Uma das maneiras de não apenas explorá-la, mas, 

principalmente, combatê-la, é formar uma conexão entre diversos atores da 

sociedade e entre diversas disciplinas, diversos pontos de vista. A conscientização 

individual, combinada a medidas e ações coletivas se apresenta como um dos 

caminhos para a proteção dos Direitos Humanos e para o alcance de um modo de 

vida sustentável. 

 

Essa ponderação aponta como parceiro/ator, a participação consciente e 

verdadeira da sociedade civil organizada no cenário ambiental, para cumprimento de 

um dos grandes desafios perpetrados neste século XXI, que é a busca do equilíbrio 

econômico e socioambiental. 

                                                      
25 SANTOS, Brenda. Já citada. Pág. 6-9. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Do exposto nas linhas transatas, é possível aduzir como considerações finais 

de que: 

 O meio ambiente, como direito,  possui características que o tornam 

fundamental como a irrenunciabilidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade e, 

por essa razão,  quando ocorre a colisão entre o direito fundamental ao meio ambiente 

com outros direitos fundamentais, aquele que não prevalecer no caso sub examine não 

pode ser simplesmente excluído da ordem jurídica porque desvirtuaria a própria razão 

de ser do Direito. 

Encontramos um vasto conjunto normativo que  cerca de proteção o meio 

ambiente e, sob diversos enfoques, sem desconsiderar a vida e a dignidade da pessoa 

humana. A questão ambiental, ademais, goza de relevo especial na missão de proteção 

e do princípio da dignidade humana.     

 O direito fundamental ambiental acaba por se traduzir em uma obrigação de 

resultado, ante as consideráveis legislações que aportam o assunto e a constante 

evolução do estado do ambiente.  

Não se permite conceitos engessados e uma definição do que seja o bem 

ambiental é impossível, pois está sempre em firme transformação. Ademais, o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso.  

 O Estado tem a obrigação primeira de adotar medidas salutares de proteção a 

esse direito fundamental ambiental, se constituindo um dos deveres do poder público, 

entretanto, não afasta os deveres/responsabilidade da comunidade.  

  Assim, o dever ambiental efetivamente prestado pela sociedade concretiza o 

equilíbrio ambiental e os fins da natureza e as necessidades humanas   harmonizadas 

garantem eficácia do direito ao meio ambiente. 

Por fim, necessário se faz a participação da sociedade civil para compreender e 

combater a crise socioambiental que vivenciamos.  
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10.  ESTADO CONSTITUCONAL LATINO-AMERICANO: RAÍZES E 

IDENTIDADE 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

A colonização e as colonialidades sofridas pelo povo latino-americano são temas 

atuais e recorrentes. Sabe-se que antes do “descobrimento” nenhuma das sociedades 

ameríndias, assim como nenhuma das sociedades Europeias conheciam, em extensão 

e diversidade o território e as populações existentes no que era considerado “Novo 

Mundo”. Os ameríndios não conheciam toda a América e os Europeus imaginavam a 

América como sendo as Índias.  

Entretanto, enviesado pelo termo “descobrimento” a história dos Ameríndios 

vem sendo contada e recontada sob o olhar europeu, que “descobriu” e modernizou o 

povo “periférico” outrora existente no continente Latino-Americano, que passou a ser 

(re)conhecido com o toque europeu. Nesta ordem de ideias, foram os europeus que 

“descobriram ou inventaram” os indígenas e a América.  

Ocorre que, há tempos, antes da chegada europeia, povos originários existiam 

no território e eles possuíam forma de organização, cultura, valores e identidade. Com 

o processo de colonização excluiu-se a possibilidade de diversidade e pregou-se o 

europeísmo como concepção de homem, valores e mundo. Quando da formação dos 

Estados Nacionais americanos, com as independências a partir da virada do século 

XVIII para XIX, os colonizadores deixaram de ser colonizadores para serem os 

governantes e assim, os colonizadores saíram da América Latina, mas a América Latina 

não deixou de ser colonial.  
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O texto está dividido em quatro itens, a saber, 1 América Latina: História de 

dominação e exploração em que se apresenta alguns elementos históricos e se 

caracteriza a dominação e a exploração;  2 Da organização em estados “nacionais” em 

que se discute se  a América não fosse colonizada por europeus teria esta forma de 

organização assim como debate a ideia de nação; 3 Estado e constitucionalismo Latino 

Americano, apresenta elementos, após a Declaração dos direitos do Homem de 1789 

em que se considera a necessidade de uma constituição para garantir os direitos dos 

Estados; 4 Qual Constitucionalismo para a América Latina?, seria esta a grande 

pergunta de pesquisa, mas, mais do que isso. Importante se questionar, se, ao se buscar 

qual o constitucionalismo adequado para a América Latina, não se estaria aceitando, 

novamente, a imposição colonial? 

Por isso, importante destacar que a pesquisa está em desenvolvimento e as 

questões sobre o Constitucionalismo Latino Americano são muitas, mas, importante 

também é que se faça alguns questionamentos que são anteriores ao 

constitucionalismo como por exemplo: para os povos originários, conforme suas 

culturas, seus valores e seu modo de viver, seria necessário, por exemplo, a criação de 

um Estado? Ou a criação de uma Constituição? Caso não houvesse o processo de 

colonização, qual seria a forma de organização mais apropriada para as pessoas desta 

parte do Globo? 

O que se observa nas discussões em geral sobre o Constitucionalismo Latino-

Americano, é que evoluiu no sentido de dar proteção aos povos originários, bem como, 

maior visibilidade como sujeitos de direitos e acesso aos programas de Cidadania e 

participação social, embora ainda seja um projeto constitucional em desenvolvimento. 

Justifica-se a pesquisa na legitimidade a ser conferida também pelo Direito, aos 

povos originários e à cultura difundida, bem como a delimitar e reescrever a História 

e o Direito a partir da concepção latino-americana. 

 

1 AMÉRICA LATINA: HISTÓRIA DE DOMINAÇÃO E EXPLORAÇÃO 

 

No século XV, Portugal e Espanha estavam em pleno processo de expedições 

marítimas em busca de novas rotas para as Índias, tendo em vista o escambo de 

especiarias e a “descoberta” de novas terras. Para diminuir o conflito entre as duas 

nações, no final da década de 70 daquele século (1479-80), chegaram a um acordo que, 
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entre outras decisões, dividia a terra em duas partes: acima e abaixo das Ilhas Canárias 

(posse espanhola), de modo a utilizar linha latitudinal (Norte e Sul).  Nesse contexto, 

todas as novas terras que se descobrisse ao sul daquele traçado pertenceriam a 

Portugal, e ao norte, à Espanha. (MENDONÇA, 2004, p. 28-29). 

Com a “descoberta” da América, em 12 de outubro de 1492, por Cristovam 

Colombo, o Tratado que dividia o globo em Norte e Sul foi quebrado, visto que a 

“descoberta” estava localizada na parte portuguesa, ou seja, ao sul. Para resguardar a 

conquista territorial, após negociações, ameaças, idas e vindas, foi assinado, em 7 de 

junho de 1494, o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo a partir de um 

meridiano de 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde (MENDONÇA, 2004, 

p. 31-32).   

Ou seja, o novo tratado passou de uma divisão Norte-Sul para uma divisão 

Leste-Oeste.  As terras a Oeste da linha ficaram para a Espanha e, as terras a leste, para 

Portugal. O Tratado ficou em vigor até 1750, quando passou a valer o princípio de que 

a terra pertence a quem a ocupa, segundo o Tratado de Madri. 

A situação atual da América Latina é consequência do processo de exploração e 

dominação pelos quais os países passaram durante o processo de colonização 

Europeia. Destaca-se que a categoria Exploração possui um viés econômico, ou seja, a 

América Latina foi explorada, expropriada de suas riquezas para enriquecer e reforçar 

o sistema colonial. A categoria Dominação possui viés político e em sendo assim, os 

países Latino americanos reproduziram aqui os processos políticos dos países 

colonizadores. Neste viés de dominação, o contexto do constitucionalismo observou 

na matriz europeia o seu Norte. Havia nos Ameríndios3 formas culturais próprias de 

cada povo, dependendo do seu tempo e espaço territorial. Culturas estas que com o 

processo de aculturação recebido dos Colonizadores foram se perdendo e deixadas ao 

longo da história. 

O “descobrimento” da América pelos povos europeus, apesar de toda a 

discussão histórica, trouxe, inicialmente, um processo de exploração somente e não a 

colonização como sempre se propaga. Isso porque as primeiras expedições “pós 

descobrimento” foram expedições exploratórias e de policiamento. As exploratórias, 

vinham com a intenção de mapear as riquezas e dimensões do território enquanto as 

                                                      
3  Designação para os povos que aqui viviam antes do processo de “descoberta” pelos navegadores 
europeus. Podem também ser denominados de povos originários. 
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de policiamento, tinham a intenção de resguardar/proteger a “descoberta”, de modo a 

manter em sujeição a população existente. 

No caso específico do Brasil, várias foram as batalhas que portugueses tiveram 

que enfrentar contra holandeses e franceses com a intenção de proteger as terras 

“descobertas”. Isto, às custas da população originária do território. Já a Espanha, ao 

fazer a garantia das suas terras, dominou e destruiu sociedades como a dos Maias, 

Incas, Astecas, com a intenção primeira de explorar as riquezas minerais. 

Transformando os Ameríndios em mão–de-obra escrava.   

Importante ressaltar que os Ameríndios possuíam forma de organização, 

cultura, valores, identidade. Os espanhóis, assim como os portugueses, consolidavam 

alianças com os diversos grupos, visando, desta forma, utilizá-los como exército a seu 

favor. Isto se deve ao fato de que os grupos aqui existentes possuíam os seus interesses, 

culturas, assim como aliados e inimigos. Esta rivalidade foi utilizada pelo 

conquistador, favorecendo o controle e garantia das terras e riquezas “descobertas”. 

Após esta fase inicial de exploração e dominação, tem-se o processo de 

colonização dos latino-americanos e a incorporação obrigatória da Cultura europeia 

sob a justificativa da “modernização dos povos residentes” – isto é, a adequação dos 

povos ameríndios aos costumes, às leis, à religião e, principalmente, à necessidade de 

ascensão econômica dos países europeus, com proeminência à Espanha e a Portugal. 

Enfatiza-se que o processo de colonização excluía a possibilidade de diversidade 

e reafirmava o etnocentrismo, ao estabelecer qual concepção de homem, valores e 

mundo era possível. O próprio termo “descobrimento” reafirma este etnocentrismo. 

Com esse sofismo, a América somente passa a existir a partir do momento em que a 

Europa a “toca” como se a América não possuísse história.  A América, então. só passa 

a ter significado a partir do momento que a Europa assim a classifica. Isso coloca as 

pessoas Ameríndias, assim como a sua cultura anterior, em abismo. Não houve 

processo de integração e respeito à diversidade, mas conquista e, posteriormente, 

destruição da cultura pré-colombiana e demais culturas presentes no continente para 

em seguida realizar um processo de aculturação. 

Apesar de próximos, com relação às características humanas europeias, a 

população ameríndia foi encarada como instrumento, oprimida e utilizada como mão 

de obra escrava para alimentar o comércio de especiarias – objetivo primordial das 

expedições. Com a conquista de territórios e a expansão de riquezas, a Europa 
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"provinciana e renascentista, mediterrânea, se transforma na Europa “centro” do 

mundo:  na Europa “moderna” (DUSSEL, 1993, p.33).  

Quando se passa a pensar e a entender a realidade desta forma, vê-se a 

confirmação de que apenas o contexto e a visão europeia são sinais de evolução, tanto 

é que a Europa é o “centro do mundo”, e, como consequência, quem não está no centro, 

está na “periferia” – com toda a infelicidade do sentido pejorativo que se imbrica. 

Assim como o aspecto territorial pode demonstrar a ideia de centro e periferia, o 

mesmo acontece com o entendimento sobre cultura, valores, urbanidade. Desta forma, 

os habitantes das novas terras descobertas não apareceram como pessoas, mas como 

animais/coisas a serem conquistadas, colonizadas e modernizadas. (DUSSEL, 1993, 

p.3). Nesse contexto, a história dos povos colonizados não é considerada no 

desenvolvimento histórico dominante. É como se o mundo e os povos nascessem após 

o toque dos colonizadores.  

Conforme Wolkmer e Fagundes (2013, p. 334), no contexto latinoamericano, o 

primeiro rosto da exclusão é identificado no conjunto social como Índios, “violentados 

em sua Cultura e sua forma de viver, escravizados e dizimados impiedosamente, 

condenados pelo seu modo de ser e por sua visão de mundo, tido como povo atrasado”. 

As atrocidades foram muitas, “[..] reuniram grande número de índios e os fecharam 

em três grandes casas, tanto quantos em cada uma delas podia caber e deitando-lhes 

fogo, queimaram-nos todos sem que para tanto tivessem dado o menor motivo aos 

espanhóis” (LAS CASAS, 1984, p. 101). “Com tiros de arcabuz, golpes de espada e 

sopros de peste, avançavam os implacáveis e escassos conquistadores da América” 

(GALEANO, 1986, p. 30) 

Da mesma forma aconteceu com os negros escravizados para o sustento da 

extração de frutos tropicais e especiarias do território latino-americano. Utilizados 

como serviçais dos povos europeus, eram tratados, muitas vezes, em condições piores 

que os animais. 

O terceiro rosto da exclusão, conforme Wolkmer e Fagundes (2013, 335) é 

representado pelo “Mestiço, filhos de “Malinche” (a traidora) com o “espanhol 

dominador”, [...] nem tanto sofrido como nas violências com Índios e negros, mas 

referencial simbólico do jugo europeu de “subcultura” latino-americana” – nesse caso, 

o indivíduo é negado pela Cultura da mãe e do pai, porquanto nasceu com sangue 

autóctone. 
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Galeano (1984, p. 14-15) identifica o atraso da América-Latina como fruto da 

Colonização. A história do desenvolvimento mundial integra o subdesenvolvimento da 

América Latina. “Nossa derrota esteve sempre implícita na vitória alheia, nossa 

riqueza gerou sempre a nossa pobreza para alimentar a prosperidade dos outros”. 

Como consequência, remanesceu as sequelas da terra explorada e do povo escravizado, 

despojados de suas próprias e singulares identidades históricas, que observa o 

desenvolvimento dos colonizadores e, a passos curtos, almeja o desenvolvimento e o 

respeito mundial.  

A colonização rompeu com a ideia de que havia uma América. Os laços 

mercantis diretamente relacionados com as monarquias europeias apresentaram 

modalidades diferentes na exploração colonial surgindo várias Américas. A hispânica 

baseada na servidão e escravização do ameríndio, a lusitana com base na escravização 

do negro africano e a América anglo-saxônica dividida entre os sulistas das plantações 

que usariam a escravidão e os nortistas baseados na propriedade familiar.   

 

2 DA ORGANIZAÇÃO EM ESTADOS “NACIONAIS”  

 

Quando da formação dos Estados Nacionais americanos, com as 

independências a partir da virada do século XVIII para XIX, verifica-se que, ao final, 

a América Lusitana conservou a sua unidade com a implantação do Império brasileiro. 

A América Hispânica, partiu-se em uma grande diversidade de territórios nacionais e 

a América Anglo-saxônica, dividiu-se em dois grandes Estados com dimensões 

continentais. Como o foco, neste relatório de pesquisa, está na América Latina, não se 

comentará sobre a questão anglo-saxônica, a não ser o fato de que os Estados Unidos 

da América,  na segunda década do século XIX, começou a proliferar a chamada 

“Doutrina Monroe”,  anunciada pelo, então, presidente norte americano James 

Monroe, com a  frase “América para os americanos”  que estava baseada em três 

princípios: a não criação de novas colônias, a não aceitação e interferência de nações 

europeias nas questões internas dos países e a não participação da  América do norte 

em conflitos europeus. A doutrina era uma oposição à ideia colonialista europeia, mas, 

também, uma forma de a América do Norte de manifestar e se fortalecer frente as 

novas nações latino-americanas.  
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Como afirma Galeano (1984, p. 14) “desde o descobrimento até nossos dias, 

tudo se transformou em capital europeu ou, mais tarde, norte-americano, e como tal 

tem-se acumulado e se acumula até hoje nos distantes centros de poder”. Para 

Wolkmer (2011, p. 145) na verdade, “a independência das colônias na América Latina 

não representou no início do século XIX uma mudança total e definitiva com relação à 

Espanha e Portugal, mas tão somente uma reestruturação”, não houve, portanto, uma 

“ruptura significativa na ordem social, econômica e político-constitucional”. Fajardo 

(2011, p. 139), entende que mesmo após suas independências, esses países utilizaram 

a Europa e, mais futuramente, os Estados Unidos da América (EUA) como parâmetros 

a serem atingidos.  

O que se denota deste contexto é que os colonizadores saíram da América 

Latina, mas a América Latina não deixou de ser servil. Continuou reproduzindo os 

estratos de colonialidade, conforme Quijano (2014). Ou seja, no inconsciente coletivo, 

as pessoas continuaram a reproduzir a realidade de povo colonizado, servil. Um 

continente que foi sujeitado à colonização e até os dias atuais não perdeu esses traços 

de inferioridade. 

A colonialidade é dividida por Quijano (2014, p. 117) em três vertentes: a) do 

poder, b) do ser e c) do saber. A colonialidade do poder consubstancia-se no 

fracionamento do tecido social dos Estados Latino-Americanos nos aspectos políticos 

e econômicos. Tal condição é notada no momento em que os europeus se 

autoproclamaram brancos, contrapondo os fenótipos da população “aborígenes e 

autóctones que colonizavam: Índios (do latim: indígena = não gente) e negros (do 

vernáculo português: negro = aquele que recebe luz e não reflete)”  (BELLO, 2016,  p. 

13). A partir disso, conforme Magalhães (2009, p. 6) “milhões de Povos Originários 

(de grupos indígenas dos mais distintos) assim como milhões de imigrantes forçados 

da África, foram radicalmente excluídos” de qualquer concepção de nacionalidade. O 

processo de construção da América Latina careceu de identidade e participação da 

maioria da população residente – indígenas, africanos e mestiços.  

Os residentes que possuíam antepassados na América passam a ser 

classificados como índios, da mesma forma que foram os negros de ascendência 

africana e os mestiços. Outras populações minoritárias simplesmente desapareceram. 

(QUIJANO, 2014, p. 41). Conforme Bello (2016, p. 12) criou-se um “novo padrão de 

poder”, estruturado pela categorização das pessoas pela raça. Poder não só no domínio 
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político e econômico, mas também o domínio pela escravização e dizimação de 

culturas e indivíduos não pertencentes ao branco europeu.  

A colonialidade do saber está no fato de que os países latino-americanos 

deixaram de observar suas próprias Culturas para incorporar o “modelo europeu”, 

dando ensejo à inviabilização dos povos originários. Houve um direcionamento 

consciente da produção de Cultura e do Conhecimento latino ao viés eurocêntrico, 

segundo, Rudnick e Souza (2013, p. 66).  

Verificando a Europa e a América Latina no contexto histórico da época e pela 

visão de mundo, o continente americano sendo “descoberto” e a Europa na 

efervescência da transição entre a Idade Média e a Moderna, na qual afloraram os 

pensamentos iluministas e o comércio.  E no continente “descoberto” há uma 

organização de pessoas sem preocupação com a propriedade, preocupados com a 

subsistência pela pesca e caça. Não haviam reis, mas tribos. Livros ou jornais não 

existiam e as línguas eram diversas. Vestimentas, crenças, credos e costumes próprios 

que muito diferia do europeu. 

Com a colonização e a “apropriação” das terras aqui “descobertas”, os ibéricos 

reproduziram, conforme Laurino e Veras Neto (2016, p. 132) as “normas, pensamentos 

filosóficos, arte, música, formas de produção [...] e outras infinidades de coisas típicas 

da Europa”. Formatou-se a sociedade pela cultura ocidental cristã, pelo processo de 

colonização europeu. Conforme Wolkmer (2011, p.  147-148), foi incutido na tradição 

da América Latina, tanto na evolução teórica quanto na institucionalização formal do 

Direito, que as Constituições asseguram, abstratamente, a isonomia formal perante a 

lei, “independência dos poderes, soberania popular, garantia liberal de direitos, 

Cidadania culturalmente homogênea e a condição idealizada de um “Estado de 

Direito” universal”. Assim se organiza a colonialidade do poder e do saber. 

A colonialidade do poder e a colonialidade do saber irão construir a 

colonialidade do ser que fará a função de justificar a colonialidade do poder e a 

colonialidade do saber. Ou seja, o novo colonizado que incorporará a exploração e 

dominação, assim como a assimilação cultural como uma forma de evolução. Sou 

evoluído quanto mais me pareço ou mais me identifico com o europeu. Mas, 

importante mesmo, neste processo, segundo Silva Filho (2006, p. 302) é a consciência 

de que o ser latino-americano “foi vítima de um processo de modernização que ocultou 

e oculta a violência praticada contra os seus pares” sob a roupagem de modernização 
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desses povos cuja real história deve “ser resgatada para que se tenha noção da 

existência de um outro “sujeito histórico” que não o europeu”. 

Visando este regate proposto por Silva Filho (2006), sob a ótica política, 

principalmente e de organização social, verifica-se que as nações foram 

formadas/criadas por pessoas com convivências e concepções divergentes, das quais o 

poder estatal se legitima. Ou seja, para os povos originários, conforme suas culturas, 

seus valores e seu modo de viver, seria necessário, por exemplo, a criação de um 

Estado? Ou a criação de uma Constituição? Caso não houvesse o processo de 

colonização, qual seria a forma de organização mais apropriada para as pessoas dessa 

parte do Globo? 

São questões assim que desencadearam a partir dos anos 80 pensamentos que 

visualizam a necessidade de desviar-se do ideal europeu, isto é, pensar a forma de 

organização, de estruturação em conformidade com a realidade dos povos latino-

americanos.  

        

3 ESTADO E CONSTITUCIONALISMO LATINO AMERICANO 

 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, pós revolução 

francesa, possui a importância de ser o documento que atuou como fonte de inspiração 

para muitas declarações posteriores, entre elas a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos aprovada pela ONU, em 1948.  A importância das declarações é que elas 

visam demonstrar e garantir que as pessoas, independentemente de qualquer situação 

são iguais. Ou seja, todas as pessoas possuem dignidade pelo simples fato de 

pertencerem a espécie humana (DEMARCHI, 2017, p. 23), situação que já tinha sido 

reconhecida pelo Papa Paulo III em 1537 ao editar a encíclica Sublimis Deus, 

confirmando que mesmo os que não eram convertidos a fé católica (índios e todos os 

outros povos que venham a ser descobertos pelos cristãos) eram pertencentes a raça 

humana.  

O artigo 16 da declaração de 1789 estabelece que “Toda sociedade na qual a 

garantia dos direitos não for assegurada, nem a repartição dos poderes determinada, 

não tem Constituição”. Este artigo identifica função da Constituição como a de limitar 

o poder político, ou seja, o poder do Estado a partir da ideia de que a Constituição é da 
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Sociedade e para a Sociedade.  Para Canotilho, o que se observa é que a ideia mudou e 

a Constituição passou a ser do Estado e não mais da Sociedade (1997, p. 89).  

Para demonstrar isso, ele apresenta razões que Demarchi e Cademartori (2010, 

p. 5669) assim explicam: A primeira considera a “evolução semântica”, isto porque 

quando a Constituição Norte Americana, por exemplo, foi criada como corpo 

conformador do Estado, assim como quando da realização da francesa, passou-se a 

entender que elas constituíam os ‟Estados Unidos‟ dos americanos ou o “Estado 

Nação‟ dos franceses”. A segunda razão menciona a [...] progressiva estruturação do 

Estado liberal cada vez mais presente na separação Estado Sociedade”. Isto se observa 

na estrutura jurídica, ou seja, a organização da legislação para a organização dos 

poderes do Estado, em paralelo a uma legislação que respondia às necessidades da 

sociedade. Ou seja, uma legislação política para o Estado e uma legislação civil para a 

Sociedade.  

Nos dizeres de Guastini (2003, p. 55) entendida desta forma, as normas 

constitucionais regulam a organização do Estado e as relações entre o Estado e os 

Cidadãos, portanto não são susceptíveis de aplicação direta. “La Constitución no es 

apta para producir efectos en la vida social sino después de hacer sido „concretizada‟ 

por leyes”. Pela última razão, “ Constituição designa uma ordem – a ordem do Estado”. 

Isto é, faz-se um reducionismo da Constituição a uma simples Lei do Estado e do seu 

poder. Ou seja, há Constituição porque há Estado, ou ainda, a Constituição somente 

possui sentido através do Estado (CANOTILHO, 1997, p. 89). Destaca-se que a 

afirmação de Canotilho ganha força em relação aos posicionamentos da discussão do 

Constitucionalismo Latino Americano, independentemente do sistema jurídico a que 

tenha se filiado.   

Visando verificar este contexto, necessário esclarecer alguns conceitos como, 

por exemplo, Interconstitucionalidade, interculturalidade, Estado Plurinacional e 

pluralismo Jurídico como tendências constitucionais.                       

Observa-se inicialmente que os conceitos de Interconstitucionalidade e 

Interculturalidade são utilizados para identificar a impossibilidade de exclusão 

cultural e a necessidade de um amplo esforço social para promover uma perspectiva 

mais aberta e includente, direcionada à partilha de Cultura, valores, ideias e formas de 

ver o mundo. Aqui já se teria um questionamento sobre como as constituições latino 
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americanas estão formatadas e se representam as realidades dos seus países ou se são 

cópia de ideias e valores europeus ou norte-americanos. 

Neste contexto e visando entender a questão, mais do que para respondê-la, 

toma-se a ideia de Canotilho (2008, p. 275-273) que afirma que a interculturalidade 

se apresenta como um “conjunto de atitudes, ideias, experiências, padrões de valores, 

de expectativas, de ações e comportamentos objetivos dos cidadãos e dos grupos 

plurais”. Nessa Cultura constitucional, “inclui-se o comportamento dos órgãos do 

Estado referentes à Constituição, entendida como processo político”. Diante desta 

realidade, e seguindo por este entendimento, fica mais fácil identificar se o que há no 

constitucionalismo dos países latino americanos difere ou não do que há nos demais 

países do planeta, para assim buscar caracterizar um constitucionalismo Latino 

Americano. 

Como na América Latina temos uma diversidade de culturas, importante 

também estabelecermos a ideia de Nação visto ser comum a expressão “Estado-nação” 

utilizada para se referir à identidade nacional específica. A categoria Nação entendida 

inicialmente como uma comunidade ou um povo com forte identidade cultural, a 

mesma linguagem e se reconhecem como pertencentes a mesma nação, “não tem por 

necessidade de estar em um mesmo território” (BADIE, 1995, p. 157). O que a 

caracteriza é a sua base cultural. ”Todos quantos nascem num certo ambiente cultural 

feito de tradições e costumes, geralmente expressos na mesma língua, idealizados num 

idêntico conceito de vida e aspirações de futuro” (CAETANO, 1963, p. 103) encontram-

se vivendo em uma nação, por isso que não é o território que garante a pertença a nação 

(DEMARCHI, 2014, p.42). 

Em específico na América-Latina, esse processo de nacionalização foi 

acompanhado pela produção ideológica da inferioridade e da obsolescência dos Povos 

Originários, de identidades diversas. Segundo Lacerda (2014, p. 58) “marginalização e 

a colocação em situação de invisibilidade das identidades étnico-nacionais indígenas, 

subjugadas pelo aparelho colonizador ibérico e pela formação dos estados nacionais 

criollo-mestiços. 

Neste contexto é fundamental a discussão sobre o plurinacionalismo para 

entender o possível constitucionalismo Latino Americano. O reconhecimento de um 

Estado plurinacional, conforme Brandão (2015, p. 192) implica não somente o 

reconhecimento dos “direitos indígenas e dos setores historicamente excluídos, mas 
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que esses povos são sujeitos constituintes e definem a nova formação do Estado”, 

dotado de “várias nacionalidades ou povos, dirigindo-se ao desmonte do 

colonialismo”. 

Esse ambiente de necessária Interculturalidade, e que revela a importância de 

um Estado Plurinacional advém, por consequência, do reconhecimento do pluralismo 

no Direito, que segundo Wolkmer (2011, p. 145) demonstra que o Estado “não é a fonte 

única e exclusiva de todo o Direito, abrindo escopo para uma produção normativa 

centrada na força e na legitimidade de um complexo e difuso sistema de poderes”. 

Estes, entretanto, também são “emanados dialeticamente da Sociedade, de seus 

diversos sujeitos, grupos sociais, coletividades ou corpos intermediários”.  

Segundo Wolkmer (2011, p. 145), a Constituição de um Estado deve consagrar 

a ideia de pluralismo como um de seus Princípios basilares e projeto para uma 

Sociedade intercultural. Assim, conforme Bastos (1995, p. 64) “A democracia pluralista 

não visa a unanimidade que, de resto, é sempre impossível. O que ela objetiva é, 

precisamente, uma institucionalização do dissenso”. Isso significa que “os 

representantes dos mais variados interesses são livres para promoverem a sua causa 

desde, é óbvio, que dotados de ideais democráticos”. 

 

4 QUAL CONSTITUCIONALISMO PARA A AMÉRICA LATINA? 

 

Conforme Pedrini (2017, p. 63) o que fundamenta qualquer constitucionalismo 

é a relação íntima “entre Estado, Governo e Direito” e por isso, conforme a autora, o 

Direito Constitucional representa a “dimensão jurídica e política do 

Constitucionalismo, porquanto a legitimidade do Poder Público, sob a ótica 

democrática, e o exercício deste poder por um determinado governo, envolvem uma 

regulamentação constitucional”. Por isso é importante destacar que o que caracteriza 

o constitucionalismo é o fato de que as Constituições deixaram de ser cartas políticas 

e passaram a ter força normativa. 

Neste contexto, conforme Pedrini (2017, p. 63) o constitucionalismo, no 

continente latino-americano perpassa por um processo de evoluções visando 

concretizar a sua própria forma de texto constitucional, conforme o “desenvolvimento 

político, a participação social em todas as suas camadas, a efetivação de garantias 

fundamentais e o reconhecimento do “eu” latino”. 
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Segundo Gargarella (2010, p. 47) não houve ruptura total com o modelo 

constitucionalista originário, nascido na Europa, mas sim a divisão doutrinária do 

próprio movimento: entre o velho e o novo constitucionalismo, a fim de esclarecer e 

distinguir os pretéritos traços de colonialismo europeu do novo modelo constitucional, 

o qual é consubstanciado pela atual construção da viabilização dos Povos Originários.  

 Assim, este ideal fez surgir nas constituições latino americanas, segundo 

Pedrini (2017, p. 64) “previsões normativas inovadoras em relação às Constituições 

europeias e norte-americana [...] debate em prol da isonomia, do direito à Cultura e à 

Autodeterminação dos Povos”.  

Nesse sentido, Melo (2010, p. 141) entende que o processo de positivação 

constitucional, cuja evolução desencadeou o novo Constitucionalismo, e o respectivo 

cenário sociopolítico no qual essas experiências foram abordadas é “fruto de transições 

democráticas e relativamente pacíficas, favorecidas pelo auspiciado pacto político 

estabelecido entre diferentes partidos, setores e movimentos sociais”. 

Contudo, a comunidade jurídica, na tentativa de descrever essa celeuma e 

denominar um modelo constitucional inclusivo, que demonstre as mazelas latino-

americana e se proponha a delinear a construção da Cultura dos Povos Originários, o 

reconhecimento de sua relevância, desencadeou uma série de nomenclaturas e 

características. Entre elas, pode-se citar conforme Brandão (2015, p. 9-11)  Roberto 

Viciano Pastor e Rubén Dalmau Martínez utilizam a ideia de “novo Constitucionalismo 

Latino-Americano”; César Augusto Baldi denomina de “Constitucionalismo mestiço”; 

Antônio Carlos Wolkmer, sob a perspectiva pluralista, entende como 

“constitucionalismo andino” e “constitucionalismo pluralista intercultural”; Ramiro 

Ávila Santamaría vale-se do “Neoconstitucionalismo transformador”; Geraldo 

Pisadelo nomeia de “constitucionalismo do sul”; Raquel Zonia Yrigoyen Fajardo, 

primando pela inserção indígena, propõe o “constitucionalismo pluralista”. Ademais, 

Boaventura de Sousa Santos aponta o “constitucionalismo transformador”; José Luiz 

Quadros de Magalhães específica como “constitucionalismo plurinacional e 

democracia consensual plural do novo constitucionalismo latino-americano” e, em 

perspectiva mais abrangente, “novo constitucionalismo indo-afrolatino-americano”; 

Bartolomé Clavero indica como “constitucionalismo indígena”; Idón Moisés Chivi 

Vargas elege a nomenclatura “constitucionalismo plurinacional comunitário”; Silvina 

Ramirez utiliza do “novo constitucionalismo indigenista”; Rodrigo Uprimny propõe o 
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“constitucionalismo da diversidade”; Germana de Oliveira Moraes e Raquel Coelho 

Freitas sugerem, atentando às questões ambientais, um “constitucionalismo 

ecocêntrico” e, por fim, Juan Ramos Mamani, indica um “novo constitucionalismo 

social comunitário desde a América Latina. 

Apesar desta extensa lista de possíveis nomenclaturas, diante do contexto 

histórico apresentado inicialmente neste trabalho, entende-se que empregar a 

nomenclatura “Constitucionalismo Pluralista Latino-Americano”, conforme Pedrini 

(2017, p. 66) seria apropriado pelo objetivo primordial de demonstrar um “continente 

marcado, antes de tudo, pela exploração colonial que originou tantos dramas sociais 

que ainda atormentam a nossa imaginação jurídica em um espaço do mapa mundi.” 

(BRANDÃO, 2015, p. 43). Desta forma, é possível a construção de um Direito 

Constitucional que responda aos valores, culturas, tempo e espaço das diversas nações 

latino-americanas. 

Vale-se da divisão de Fajardo (2011, p. 141-155), porquanto a autora tem como 

ocupação fundamental analisar a dinâmica dos povos indígenas e a sua inserção no 

processo constitucional de alguns países latino-americanos. A autora separa as 

reformas constitucionais desenvolvidas na América Latina entre os anos de 1980 a 

2010 – com ênfase do direito indígena, na Interculturalidade e no pluralismo – em três 

ciclos. O primeiro deles é chamado de constitucionalismo multicultural (1982-1988) 

em que surgem as demandas indígenas e a ideia de Multiculturalismo. Dentre as 

características marcantes destacam-se a previsão de direitos referentes à identidade 

cultural e, em razão dele, direitos étnicos principalmente dirigidos aos indígenas, há a 

configuração multilíngue e multicultural da Sociedade. Incluem-se neste ciclo “a 

Constituição do Canadá, de 1982, a qual incorporou direitos do povo aborígene e as 

Constituições da Guatemala (1985) e da Nicarágua (1987)”. Segundo Barbosa (2015, p. 

378) a Constituição da Guatemala ganhou destaque por reconhecer “a formação 

multiétnica, multicultural e multilíngue de um país, além de alguns direitos próprios 

das comunidades indígenas”. Já a Constituição da Nicarágua reconheceu que “as 

aldeias indígenas podem organizar-se de acordo com seus costumes e tradições 

históricas, desenvolvendo uma espécie de regime de autonomias”. 

O segundo ciclo (1989-2005), nominado de Constitucionalismo pluricultural, é 

fortemente influenciado pela Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), reafirmou os direitos construídos no primeiro ciclo e introduz os 
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conceitos de nação multiétnica, Pluralismo Jurídico (BARBOSA, 2015, p. 379) e Estado 

Plurinacional. Por adotar estas ideias, por consequência, reconhece as tradições e os 

costumes indígenas. Conforme Brandão (2015, p. 29-30) foram determinantes para o 

desenvolvimento desse segundo ciclo as “ as lutas indígenas, o desenvolvimento do 

direito internacional dos povos indígenas e a expansão do Multiculturalismo e as 

reformas do Estado e da justiça”. Adequam-se a este ciclo as Constituições da Colômbia 

(1991), México e Paraguai (1992), Peru (1993), Equador (1998) e Venezuela (1999). 

Contudo, esses textos constitucionais restringiram a autonomia indígena às normas 

nela consubstancias e à lei, seguindo o modelo da Convenção 169 da OIT, que impõe 

limite a autonomia indígena os direitos humanos e fundamentais, elementos estes que 

Fajardo (2011, p. 147-148) critica, pois entende que estas limitações impostas 

representam uma continuidade servil de raiz colonial. 

 O terceiro ciclo (2006-2009) compreende o constitucionalismo plurinacional. 

Há o reconhecimento do Estado Plurinacional e da livre determinação dos povos, bem 

como eleva-se a ideia de que o Estado é um pacto de povos e nacionalidades. As 

Constituições do Equador (2008) e da Bolívia em (2009) ganham realce nesse 

contexto e inauguram um rol de inovadoras positivações, a Declaração das Nações 

Unidas sobre Direitos Indígenas aprovada em 2008 (ONU, 2008) que vem reconhecer 

que “os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito 

determinam livremente sua condição política e buscam seu desenvolvimento” seja ele 

econômico social ou cultural e principalmente quando no artigo 20 estabelece que 

possuem o direito de “conservar e reforçar suas próprias instituições políticas, 

jurídicas, econômicas, sociais e culturais, mantendo ao mesmo tempo seu direito de 

participar plenamente, caso o desejem, da vida política, econômica, social e cultural 

do Estado”. 

Com a Declaração tem-se pela frente uma nova teoria constitucional que 

segundo Melo (2013, p. 79) apresenta-se desafiadora e que vai exigir novas posições 

“seja para a hermenêutica, a interpretação e aplicação das disposições constitucionais, 

para as políticas públicas e para a redefinição das relações sociais”. Além disso, a 

(nova) teoria constitucional “parte dos Princípios da “cosmovisão indígena”, que 

concebe os recursos e a própria estrutura social como bens comuns, expressões da 

Pachamama”. 
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Entende Pedrini (2017, p. 71) que dentre as principais estratégias destes Estados 

para atingir objetivos descolonizadores necessitariam de processos constituintes. 

Estes, entretanto, deveriam ter em seu cerne a participação efetiva daqueles setores 

marginalizados pela Sociedade e desta forma, conforme Bello (2016, p. 19) haveriam 

“novas ordens jurídicas e políticas que, efetivamente, contemplassem os interesses das 

comunidades e povos tradicionais e permitissem as mudanças almejadas”. Bello (2016, 

p. 20) destaca ainda que seria necessário  a inclusão de eixos epistemológicos 

provenientes de saberes ancestrais e outras nações obscurecidas pelo processo de 

Colonização dentro do Estado e a instituição de um catálogo de garantias 

fundamentais.  

Conforme Pedrini (2017, p. 70) para se adequar a esta nova realidade, o 

Equador (2008) reconheceu sete categorias de direitos dirigidos às pessoas e grupos 

de atenção prioritário, como é o caso dos idosos, gestantes, pessoas com deficiência, 

privadas de liberdade e enfermos; às comunidades, povos e nações indígenas e Povos 

Originários; o direito de participação política; de liberdade; de natureza, de proteção e 

os direitos do “buen vivir”. Além disso, a Bolívia (2009) introduziu direitos das nações 

indígenas e um expressivo catálogo de deveres constitucionais. 

Para Bello (2012, p. 121-122) surgem dois tipos de direitos, um primeiro que 

contém o aprimoramenteo e a adequação das noções de liberdade e solidariedade, 

“originárias do Constitucionalismo europeu: o direito à autonomia étnica e o direito à 

diversidade cultural” e um segundo grupo que se compõe a partir “da Cultura dos 

países latino-americanos e expressam elementos das suas tradições históricas e 

culturais: o direito geral ao ‘bem-viver’ ”. Entende ainda o autor que houve a 

reestruturação de instituições tradicionais provenientes da Colonização, sendo 

adaptadas às idiossincrasias de cada Estado e a criação e ampliação de canais de 

participação popular nessas estruturas estatais. Diante disso, afirma (Pedrini 2017, p. 

73)  que estes elementos vêm a caracterizar o afastamento da ideia de Estado-Nação 

para a ideia de um Estado Plurinacional, assim como está presente a 

Interculturalidade. Em específico, observa-se na Bolívia a implantação do “Tribunal 

Constitucional Plurinacional, com a inclusão da miscigenação de pessoas de origem 

nativa”. 

Dá-se prioridade às formas de democracia direta em detrimento à 

representativa. Isto ocorre por meio da “ordem da disposição dos vocábulos “direta” e 
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“representativa” nas normas referentes à democracia”, bem como da “intensificação 

do uso dos mecanismos do plebiscito e do referendo”, além de “novas instâncias de 

participação popular direta, especialmente nas searas de fiscalização e controle, 

elaboração do orçamento e de políticas públicas” (BELLO, 2012, p. 122-123). 

As Constituições buscam a legitimidade como ponto fulcral, a qual é 

proveniente da presença da população como um todo, reais detentores da Soberania 

estatal. Essa Sociedade complexa, de múltiplas realidades, é dotada de Princípios 

valorativos que, segundo Wolkmer (2011, p. 144) são: “1) a autonomia, poder 

intrínseco aos vários grupos, concebido como independente do poder central; 2) a 

descentralização, deslocamento do centro decisório para esferas locais”. Além disso, 

“3) a participação, intervenção dos grupos, sobretudo daqueles minoritários no 

processo decisório”; a valorização pelo “4) localismo, privilégio que o poder local 

assume diante do poder central” necessidade de reconhecer “5) a diversidade, 

privilégio que se dá a diferença”, o autor ainda considera a reafirmação da “6) a 

tolerância, ou seja, o estabelecimento de uma estrutura de convivência entre vários 

grupos e regras”. 

Diante desse Princípio, especialmente, baliza-se a ideia de um 

Constitucionalismo Pluralista Latino-Americano. 

Observa-se que o Constitucionalismo Latino-Americano evoluiu no sentido de 

dar proteção, maior visibilidade como sujeitos de direitos e acesso aos programas de 

Cidadania e participação social, embora ainda seja um projeto em desenvolvimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Ameríndios, povos originários da América, possuíam forma de organização, 

cultura, valores, identidade. Co m o processo de colonização exploratório e de 

dominação, houve a incorporação obrigatória da Cultura europeia sob a justificativa 

da “modernização dos povos residentes” – isto é, a adequação dos povos ameríndios 

aos costumes, às leis, à religião e, principalmente, à necessidade de ascensão 

econômica dos países europeus, com proeminência à Espanha e a Portugal. 

O processo de colonização excluiu a possibilidade de diversidade e reafirmou o 

etnocentrismo, ao estabelecer qual concepção de homem, valores e mundo era 

possível. Não houve processo de integração e respeito à diversidade, mas conquista e, 
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posteriormente, destruição da cultura pré-colombiana e demais culturas presentes no 

continente para em seguida realizar um processo de aculturação. 

A colonização rompeu com a ideia de que havia uma América. Os laços 

mercantis diretamente relacionados com as monarquias europeias apresentaram 

modalidades diferentes na exploração colonial surgindo várias Américas. A hispânica 

baseada na servidão e escravização do ameríndio, a lusitana com base na escravização 

do negro africano e a América anglo-saxônica dividida entre os sulistas das plantações 

que usariam a escravidão e os nortistas baseados na propriedade familiar.   

Quando da formação dos Estados Nacionais americanos, com as 

independências a partir da virada do século XVIII para XIX, verifica-se que, ao final, 

a América Lusitana conservou a sua unidade com a implantação do Império brasileiro. 

A América Hispânica, partiu-se em uma grande diversidade de territórios nacionais. 

Os colonizadores “deixaram” a América Latina, mas a América Latina não deixou de 

ser colonial. Passou a reproduzir as ideias de estado, organização, constituição e 

estamentos comuns dos europeus. 

Ou seja, para os povos originários, conforme suas culturas, seus valores e seu 

modo de viver, não seria necessário, por exemplo, a criação de um Estado. Ou a criação 

de uma Constituição. Mas como o planeta está globalizado, todo “conhecido, 

descoberto” os latino-americanos não estão excluídos do mundo, mas parece claro que 

estão excluídos da decisão de qual mundo. Neste contexto é que surge a discussão 

sobre o constitucionalismo latino americano.  

Por isso importante destacar que o constitucionalismo latino americano, 

conforme Pedrini (2017, p. 64) deve apresentar “previsões normativas inovadoras em 

relação às Constituições europeias e norte-americana [...] debate em prol da isonomia, 

do direito à Cultura e à Autodeterminação dos Povos”.  Constituições que busquem a 

legitimidade como ponto fulcral, a qual é proveniente da presença da população como 

um todo, reais detentores da Soberania estatal.  Ou seja, um constitucionalismo com 

concepção de legitimidade do povo originário, Ameríndio, no território Latino-

Americano, como consequência de uma ressignificação da História e do Direito. 
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11. CONQUISTAS E DESAFIOS NO RECONHECIMENTO DA ÁGUA COMO 

UM DIREITO HUMANO NA AMÉRICA DO SUL 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424699.233-250  

     Clovis Gorczevski1 

Micheli Capuano Irigaray2 

Introdução 

 

 A América do Sul3 que abrange a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, acrescidos dos 

territórios adicionais de diversas ilhas é uma das regiões mais ricas em água doce do 

mundo, com um potencial hídrico de cerca de 12.000 Km3/ano (FORUM DE ÁGUAS 

DAS AMÉRICAS, 2008, p. 3). 

Nesse cenário, de abundancia hídrica, muitos são os desafios para o 

reconhecimento da água como um direito humano, pelo seu contexto de elemento 

fundamental, insere-se na vida de todas as pessoas. A água apresenta-se como 

elemento vital a dignidade, sendo indispensável para o desenvolvimento do ser 

humano, em suas múltiplas dimensões, tornando-se um bem que desperta a cobiça e 

a apropriação indevida pelos processos de privatização que avançaram na América do 

Sul nas últimas décadas.  

 Esses desafios exigem do direito e da política a superação de paradigmas, na 

busca pelo reconhecimento do direito de acesso à água como direito humano 

fundamental, atendido de forma universalizada, igualitária, integral e com modicidade 

tarifária, em uma perspectiva de sustentabilidade para além do viés das privatizações. 

                                                      
1Doutor em Direito (Universidad de Burgos 2002), pós-doutor pela Universidad de Sevilla (CAPES 
2007) e pela Universidad de La Laguna (CAPES/FUNDACIÓN CAROLINA 2011). Professor da 
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Advogado. E-mail:clovisg@unisc.br 
2 Doutoranda em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Mestre em Direito pela– 
UFSM, integrante do Grupo de Estudos Constitucionalismo Contemporâneo, possui Especialização em 
Direito Civil e Direito Constitucional e Ambiental, pela Universidade da Região da Campanha – 
URCAMP. Advogada. E-mail:capgaray@gmail.com 
3  O ponto central da América do Sul se localiza a 60º00'00" de longitude Oeste do Meridiano de 
Greenwich e a 20º00'00" de latitude Sul da Linha do Equador. Seus limites naturais são: ao Norte, o 
mar do Caribe; ao Leste, Nordeste e Sudeste, o oceano Atlântico; e, a Oeste, o Oceano Pacífico. Com 
aproximadamente 18.000.000 km², abrange 12% da superfície terrestre e 6% da população mundial. 
Territorialmente, forma divisas com a América Central, junto ao Canal do Panamá, contando com cerca 
de 8.000 km de extensão desde o mar do Caribe até ao Cabo Horn, no extremo Sul. Outros extremos do 
continente são: ao Norte, Punta Gallinas, na Colômbia; ao Leste, Ponta do Seixas, no Brasil; e, a Oeste, 
a Punta Pariñas, no Peru (FORUM DE ÁGUAS DAS AMÉRICAS, 2008, p. 3). 
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Nesse contexto destaca-se a relevância social da implementação de ações dentro das 

políticas públicas de acesso à água e saneamento básico, sob a perspectiva de um 

direito humano fundamental, associado à dignidade como requisito essencial a saúde 

e a qualidade de vida em uma comunidade.  

O direito de acesso a água potável e ao saneamento básico como um direito 

jurídico não é novidade. Observando-se pela análise das normas do direito 

internacional ambiental e confirmado no CG (Comentário Geral) no-15/ CESCR 

(Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - ONU), que o “direito humano à 

água e ao saneamento” – é um direito, autônomo em si mesmo, e não meramente um 

direito derivativo, que deveria ser protegido devido à sua utilidade como uma 

precondição ou elemento de direitos relacionados, como o direito à saúde e a um 

padrão de vida adequado, devendo ser traduzido em realidade. Nesse sentido cada país 

membro deve desenvolver ferramentas e mecanismos adequados que sejam capazes 

de traduzir tais normativas em possibilidades concretas desse reconhecimento como 

direito humano.  

Nesse contexto a problemática da presente pesquisa visa verificar quais as 

conquistas e os desafios no reconhecimento do direito de acesso à água potável como 

direito humano fundamental na América do Sul nas últimas duas décadas? 

Analisando-se no primeiro capítulo a estrutura jurídica internacional, no segundo 

capítulo os avanços de países que internalizaram esse direito em seus textos 

constitucionais e no terceiro, os desafios no cenário brasileiro para o reconhecimento 

expresso no texto constitucional.  

No aspecto metodológico a pesquisa obedece ao trinômio – Teoria de 

Base/Abordagem, Procedimento e Técnica. Metodologicamente, por meio de uma 

abordagem sistêmico-complexa, como procedimento a pesquisa bibliográfica e 

documental, como técnica a construção de fichamentos e resumos.  

Verificou-se em considerações finais, que é premente o reconhecimento do 

direito de acesso à água potável como direito humano fundamental social no texto 

constitucional brasileiro, como forma dar maior suporte a implementação de uma 

tutela administrativa efetiva na prestação desse serviço fundamental.  
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1 Conquistas no âmbito jurídico no cenário internacional do direito de 

acesso à água potável como direito humano 

 

No cenário internacional a discussão em torno dos recursos naturais, mais 

especificamente sobre a água, vem se destacando nas últimas décadas, não só pelo 

crescimento populacional, mas, sobretudo pela utilização inadequada dos recursos 

hídricos em suas múltiplas finalidades. Na esfera nacional, o reflexo dessa 

preocupação se verifica não só nas construções normativas, como também no âmbito 

dos órgãos decisores responsáveis pela implementação de políticas públicas.  

O reconhecimento da água como um direito humano fundamental, como um bem (de 

uso) comum, apresenta avanços na pauta das Conferências Internacionais sobre a Água e suas 

inserções no contexto geopolítico. Dentre os principais instrumentos jurídicos internacionais 

que disciplinam o reconhecimento do acesso à água como direito fundamental, destaca-se a 

Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972, 

que tratou da necessidade de proteção da água como um recurso natural, incluindo o ar, a 

água, a terra, a flora e a fauna como ecossistemas naturais devem ser preservados em 

benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação (ONU, 

1972). 

Destaca-se alguns exemplos de avanços na temática do direito de acesso à água 

potável, como elementos que demonstram a preocupação e responsabilização dos 

atores internacionais e nacionais na consecução desse direito humano.  Em 1989, a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças determinou aos Estados- 

Partes que combatam doenças e má nutrição, por meio da adoção de medidas que 

favoreçam o fornecimento de alimentos nutritivos e de água potável, visando viabilizar 

o direito à saúde e ao desenvolvimento humano (AMORIM, 2015, p. 116). 

A Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente, realizada em 1992, 

em Dublin, Irlanda, reiterou a necessidade do reconhecimento do direito à água, na 

compreensão de que a água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para 

sustentar a vida, o desenvolvimento e o meio ambiente. Sob o amparo desses 

princípios, a Conferência de Dublin foi preparatória para a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, Brasil, 

em junho de 1992, incluindo no Programa de Ação pelo Desenvolvimento Sustentável 

da Agenda 21, que, em seu capítulo 18, dispõe sobre os recursos de água doce, 

endossando a Resolução II da Conferência sobre Água de Mar del Plata, sendo que tais 
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princípios também foram ratificados pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 

1999, em uma resolução sobre o direito ao desenvolvimento, reafirmando que “os 

direitos à alimentação e água limpa são direitos humanos fundamentais e sua 

promoção constitui um imperativo moral, tanto para os governos nacionais como para 

a comunidade internacional” (BULTO, 2015, p. 42-43). 

Em 2002 o Conselho Econômico e Social – ECOSOC, editou e aprovou, através 

do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Comentário Geral n. 15, o 

reconhecimento da necessidade de disponibilidade da água e a sua característica 

essencial como bem público essencial à vida e à saúde (AMORIM, 2015, p. 118). 

O direito de acesso a água potável e ao saneamento básico como um direito 

jurídico não é novidade. Observando-se pela análise das normas do direito 

internacional ambiental e confirmado no CG (Comentário Geral) no-15/ CESCR 

(Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - ONU), que o “direito humano à 

água e ao saneamento” – é um direito, autônomo em si mesmo, e não meramente um 

direito derivativo, que deveria ser protegido devido à sua utilidade como uma 

precondição ou elemento de direitos relacionados, como o direito à saúde e a um 

padrão de vida adequado, devendo ser traduzido em realidade. Nesse sentido cada país 

membro deve desenvolver ferramentas e mecanismos adequados que sejam capazes 

de traduzir tais normativas em possibilidades concretas desse reconhecimento como 

direito humano (BULTO, 2015, p. 47). 

A partir do Comentário Geral n. 15, Amorim (2015, p. 119) observa que se 

promoveu uma base jurídica para compelir os membros da sociedade internacional, 

especialmente os 145 Estados- Partes do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, a garantir universalmente o acesso à água potável para as 

necessidades elementares da vida, em quantidade e qualidades satisfatórias, em 

oposição aos anseios de mercantilização e obtenção de lucro da água.  

O reconhecimento explícito do direito à água potável e ao saneamento como 

direitos humanos4 ocorreu em 28/07/2010, através da Assembleia Geral da ONU – 

Resolução no A/RES/64/292 –, e do Conselho de Direitos Humanos da ONU, 

                                                      
4 Direitos Humanos – conjunto de exigências e enunciados jurídicos que são superiores aos demais 
direitos, são inerentes ao ser humano, no sentido de que não são meras concessões da sociedade política, 
mas nascem com o homem, fazem parte da própria natureza humana e da dignidade que lhe é intrínseca, 
e são fundamentais, porque sem eles o homem não é capaz de existir, de se desenvolver e participar 
plenamente da vida são ainda universais, porque exigíveis de qualquer autoridade política em qualquer 
lugar, representam as condições mínimas necessárias para uma vida digna (GORCZVSKI, 2005, p. 17). 
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aprovada com 122 votos a favor, nenhum contra, mas com 41 abstenções, 

representando uma base jurídica internacional do direito humano à água no Pacto 

Internacional pelos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ALBURQUERQUE, 

2015, p. 16): 

 

Reconhece que o direito a água potável e o saneamento é um direito humano 

essencial para o pleno disfrute da vida e de todos os direitos humanos. Chamando 

os Estados e as organizações internacionais para que proporcionem recursos 

financeiros e apoiem o aumento da capacidade e da transferência de tecnologia por 

meio de assistência e de cooperação internacionais, em particular para os países 

em desenvolvimento, a fim de intensificar os esforços para proporcionar a 

população um acesso econômico a água potável e ao saneamento. 

 

Nessa resolução a Assembleia Geral da ONU, recepciona a decisão do Conselho 

de Direitos Humanos, para que anualmente seja submetido ao Conselho e à 

Assembleia Geral, um relatório relativo aos principais desafios à implementação do 

direito de acesso à água e ao saneamento. Em setembro de 2010, o Conselho de 

Direitos Humanos da ONU aprovou a Resolução A/HRC/15/L.14, sobre direitos 

humanos e acesso à água e ao saneamento, confirmando que esse direito é decorrente 

do direito ao adequado padrão de vida e vincula-se ao alcance do mais elevado padrão 

de saúde física e mental, bem como ao direito à vida e a dignidade humana (AMORIM, 

2015, p. 121). 

A temática segue sendo objeto de inúmeras Resoluções da ONU, com intuito de 

dar diretivas aos Estados- Partes, para consecução do direito de acesso água potável, 

como direito humano, em 28/09/2011, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, 

aprovou a Resolução A/HRC/RES/18, conclamando os Estados a assegurar o 

financiamento necessário para o fornecimento sustentável dos serviços de água e 

saneamento. Nesse contexto consolida-se a Resolução 64/292 da Assembleia Geral da 

ONU, quanto a importância de cada Estado em continuar com seus esforços para 

garantir que os indivíduos sob sua jurisdição tenham acesso amplo, não 

discriminatório, à água e ao saneamento, como componentes integrais da realização 

de todos os direitos humanos, reiterando-se o caráter fundamental da água para a vida, 

o desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade ambiental (AMORIM, 2015, 

p. 121). 
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Ao realizar visita oficial ao Brasil, Catarina de Albuquerque, relatora especial da 

ONU, destacou que embora o país tenha realizado progressos no acesso da população 

dos serviços de água potável e saneamento, persistem desafios, especialmente no 

contexto das pessoas que vivem em assentamentos informais em centros urbanos e em 

áreas rurais.  Nos dados apresentados em relatório, a enviada especial destacou que 

desde 2000, o percentual da população atendida por esgotamento sanitário subiu de 

75 para 81% e o acesso à água potável aumentou 4%, de 93 para 97% da população, 

destacando o papel de programas sociais, como o Brasil sem Miséria e o Bolsa-família, 

como apoios na melhoria dos índices desses indicadores (AMORIM, 2015, p. 122). 

Com esse reconhecimento, a água vem se destacando no centro das discussões 

geopolíticas, sendo matéria de destaque nos relatórios da ONU sobre recursos 

hídricos, recebendo destaque nos Relatórios Mundiais das Nações Unidas, tanto sobre 

Desenvolvimento dos Recursos Hídricos em 2015 – Águas para um mundo sustentável 

– colocando a água no centro do desenvolvimento sustentável, desde a segurança 

alimentar e energética, até os aspectos relacionados à saúde humana e ambiental, 

contribuindo para o bem-estar e o crescimento inclusivo; assim como no Relatório de 

2016 – Água e emprego – alerta para a gestão insustentável dos recursos hídricos e 

outros recursos naturais como também para os graves danos às economias e à 

sociedade, visando a criação de empregos e desenvolvimento, destacados no Relatório 

Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos de 2019 

(ONU, RELATÓRIO MUNDIAL DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 

DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS 2019, p.7). 

No contexto geopolítico, o período de 2005-2015 foi declarado como a Década 

Internacional para a Ação: a água, fonte de vida, iniciado em 22 de março de 2005, 

com o objetivo de reduzir à metade, até 2015, a porcentagem de pessoas sem acesso à 

água potável ou que não pudessem custeá-la. Na América do Sul, várias organizações 

se reuniram para viabilizar informações e experiências sobre a defesa do direito de 

água, analisando fatores de conservação e de sustentabilidade dos sistemas hídricos, 

além de identificar estratégias e mecanismos de gestão ambiental. Em julho de 1998, 

foi formulada a Declaração Centroamericana del Agua (Declaração Latino-americana 

del Agua), servindo de fundamento para a criação do Tribunal Latinoamericano da 

Água, a partir do reconhecimento da mesma como elemento vital e de acesso a ela 
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como componente essencial de direito fundamental à vida (TRIBUNAL 

LATINOAMERICANO DA ÁGUA, 2016). 

Mesmo com tal reconhecimento no cenário internacional, a crise mundial se 

agrava pela falta de um gerenciamento adequado dos recursos hídricos, como alerta 

Irigaray (2003, p. 3), para os modelos de gestão que estão sendo experimentados, 

passando pela definição de dominialidade da água, dos direitos de acesso e da natureza 

da administração (pública ou privada), ressaltando a natureza da água como única em 

todo planeta, um bem de uso comum essencial à vida, sendo que sua forma de gestão 

é que ainda está distante de ser consensuada, pelo poder e grande interesse que ainda 

imperam, de organismos financeiros multilaterais (FMI, Banco Mundial), que 

apontam no sentido de uma gestão econômica da água, acirrando conflitos pelo uso e 

agravando o quadro de exclusão no acesso. 

Mesmo com as conquistas no cenário internacional, a maioria dos Estados – 

Partes ainda não reconheceram em seus respectivos textos constitucionais, o direito 

de acesso à água potável, como um direito humano fundamental, ensejando conflitos 

e divergências nos sistemas da política e do direito.  

 

2 Avanço do reconhecimento constitucional por países da América do Sul 

 

 Os avanços do direito humano de acesso à água potável, em quantidade e 

qualidade suficiente para a manutenção de um padrão digno de vida, apresentam uma 

história de longa trajetória e inúmeros conflitos.  Muito embora se verifiquem avanços 

de tratativas e intenções expostas pelos Estados através das Conferências e Resoluções 

Internacionais analisadas no capítulo anterior, Amorim (2015, p. 115) destaca a 

necessidade do reconhecimento expresso desse direito fundamental, não mais como 

um direito  implicitamente vinculado a outros direitos, mas como um direito 

autônomo, que reverta-se em qualidade de vida, desenvolvimento e emancipação 

social.  

 Três países na América do Sul reconheceram expressamente em seus textos 

constitucionais o direito de acesso à água potável e ao saneamento, como direito 

humano fundamental, o Uruguai (2004), a Bolívia (2009) e o Equador (2008). Em 

nível infraconstitucional, a maioria dos países fronteiriços ao Brasil reconhece 

expressamente o acesso à água potável, como direito fundamental em suas legislações, 
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sendo que a Colômbia reconhece este direito através da jurisprudência afirmada por 

sua Suprema Corte (AMORIM, 2015, p. 125). 

Torna-se fundamental a busca por novas perspectivas para implementação de 

ações dentro das políticas públicas de acesso à água potável, através de um 

pensamento crítico no âmbito do Direito e das Relações Internacionais, em específico 

das normativas responsáveis pela inserção dessas políticas públicas que fujam da 

colonialidade do poder que geram excluídos dos processos de acesso às garantias 

fundamentais e possam apontar alternativas inclusivas e autônomas, que atendam às 

necessidades endógenas e não sejam unicamente resultados de movimentos 

hegemônicos do poder econômico. 

Nesse contexto destacam-se as inovações das Constituições do Equador (2008) 

e da Bolívia (2009) com a incorporação dos direitos da Natureza e do princípio da 

harmonia com a Natureza. Elencando o reconhecimento da Pachamama (Mãe Terra) 

como titular de direitos, denotam avanços na defesa do meio ambiente, especialmente 

da relação do homem como os recursos naturais.  

O primeiro episódio marcante que evidencia a crise neoliberal na Bolívia, 

decorreu do conflito firmado em Cochabamba, nos idos do ano 2000, em oposição da 

população as práticas privativistas do governo em concessão à empresa estadunidense 

Bechtel Enterprise Holdings, juntamente com um consórcio de empresas, formou a 

Águas de Tunari, detendo o poder de controle da distribuição de água e ocasionando 

altos preços para população, gerando uma insatisfação e conflitos entre a sociedade 

civil e o governo. O movimento da sociedade civil organizada, através de conflitos e 

protestos contra a prática privativista da água, promoveu no dia 10 de abril de 2000, 

que o governo aceitasse os pedidos de retirada da Águas de Tunari de Cochabamba, 

liberando os presos nas manifestações, e, reformulando a Lei 2.029 que autorizava a 

privatização da água (LEONEL JÚNIOR, 2015, p.66). 

Esse enfrentamento da sociedade civil organizada contra as práticas 

privativistas da água em Cochabamba, representam um marco para reflexões sobre o 

panorama do atual contexto sociopolítico que envolve o Estado na América do Sul, 

destacando que os movimentos populares que eclodiram os poderes constituintes 

desde a Colômbia, em 1991, até a Bolívia, de 2007 a 2009, contribuíram como produto 

de novos paradigmas no direito constitucional, fazendo emergir novas facetas na 

mentalidade política e jurídica do continente (FAGUNDES, 2013, p. 153). 
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Nesse contexto destaca-se a perspectiva de um novo padrão de poder, 

construído a  partir de novas possibilidades de descolonização/democratização desse 

poder, como um limitador dos processos de homogeneização colonial, para além da 

imposição de ideologias, que ainda persistem em avançar sobre os recursos naturais 

na América do Sul. Quijano (2005, p. 138-139) observa que é tempo de deixar de ser o 

que não somos, para trilhar o tempo de aprendermos a nos libertar do espelho 

eurocêntrico, de uma imagem destorcida, tempo de resgatar nossa cultura, nossa 

relação com a natureza, de uma gestão mais responsável com os recursos hídricos. 

Wolkmer, Augustin e Wolkmer (2012, p. 63) sustentam que essas mudanças 

políticas associadas a novos processos sociais de luta nos Estados Latino- americanos 

engendraram novas perspectivas nas constituições que através de novos atores sociais, 

descortinando realidades plurais e práticas biocêntricas desafiadoras. Esse contexto 

visa adequar-se a diversidades culturais para promoção de um desenvolvimento 

sustentável e da proteção de recursos comuns naturais, em um novo paradigma de 

constitucionalismo.  

Esse posicionamento fica evidenciado pelas constituições do Equador de 2008, 

marcada pelo denominado “giro biocêntrico”, por admitir direitos próprios da 

natureza e direitos ao desenvolvimento do “bem viver”, ampliando e fortalecendo os 

direitos das comunidades (WOLKMER; AUGUSTIN e WOLKMER, 2012, p. 64).  

Dispondo assim, no Art. 12. do seu texto constitucional, que: “El agua es um derecho 

humano irrenunciable, y constituye patrimônio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescritible, inembargable y essencial para la vida” (CONSTITUIÇÃO 

EQUATORIANA, 2008). 

Outro exemplo do reconhecimento expresso no texto constitucional do direito 

de acesso à água potável insere-se na Constituição Boliviana, ao dispor no Art. 20: “que 

toda persona tiene derecho al accesso universal y equitativo a los servicios básicos de 

agua potable,...” (CONSTITUIÇÃO BOLIVIANA, 2009). A refundação do Estado 

boliviano, representa a força da comunidade indígena anticolonialista e plurinacional, 

fomentando o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado, associado aos direitos 

da biodiversidade, especialmente na gestão dos bens comuns, destacando a proteção 

da água para o uso prioritário para a vida ((WOLKMER; AUGUSTIN e WOLKMER, 

2012, p. 66). 
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Esse denominado “novo constitucionalismo latino americano” apresenta-se 

como marco para reflexões quanto a relação do homem com a natureza, para novas 

possibilidades de gestão dos bens (de uso) comum, da defesa da vida, dos direitos da 

sociobiodiversidade, do reconhecimento do direito de acesso à água potável como 

direito humano fundamental em atendimento as diretivas internacionais.  

A luta pelo direito à água persiste e conduz ao questionamento de Barlow (2015, 

p.29) se esse direito é um direito humano ou apenas uma necessidade? Ao trazer o 

enfrentamento do discurso hegemônico da apropriação e privatização da água, que 

passa de um bem comum, para uma mercadoria no contexto do capitalismo. No cerne 

desse debate encontram-se sistemas de fornecimento de água privados e com fins 

lucrativos, encorajando o seu conceito como necessidade, que pode ser provida por 

operadores privados, assim como públicos, versus a concepção da água como um 

direito básico, que deve estar disponível a todos, independentemente da capacidade 

das pessoas de pagarem por ela, reforçando os argumentos de que a água deve ser 

fornecida como um serviço público (BARLOW, 2015, p. 32). Esse conceito recebe força 

na perspectiva de uma tutela administrativa efetiva na prestação dos serviços públicos 

que visem o atendimento de direitos fundamentais (HACHEM, 2014, p. 554). 

A água como elemento vital para vida e o desenvolvimento, destaca-se na 

Agenda de 2030, compromisso firmado em setembro de 2015, por representantes dos 

193 Estados-membros da ONU, que se reuniram em Nova York e reconheceram que a 

erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza 

extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento 

sustentável. Ao adotarem o documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (A/70/L.1), os países comprometeram-se a 

tomar medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento 

sustentável nos próximos 15 anos sem deixar ninguém para trás. A Agenda 2030 é um 

plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz 

universal, elencando em seu objetivo n. 6 o acesso à água potável como direito de todos 

(PLATAFORMA DA AGENDA DE 2030, p. 6). 

Muitos são os desafios para que países como o Brasil tenham condições de 

atingir as metas da Agenda de 2030, especialmente de universalizar o acesso à água 

potável e ao saneamento básico. No próximo tópico destacam-se alguns desses 

elementos de desigualdades sociais que descortinam realidades e exigem do direito e 
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da política mecanismos e instrumentos mais eficazes na busca por um novo paradigma 

de promoção da dignidade, da defesa da vida e da saúde.  

 

3 Desafios no cenário Brasileiro para o reconhecimento constitucional do 

direito de acesso à água potável como direito humano fundamental  

 

 

No período colonial brasileiro, o regime jurídico das águas doces já era 

vinculado a usos econômicos, centrando-se na questão da propriedade, tanto da terra 

quanto de fontes d’água ou de instalações de derivação. A mudança de paradigma 

normativo foi introduzida pelo Código de Águas de 1934, ao considerar, pela primeira 

vez no país, os lagos e quaisquer correntes d’água em terrenos de seu domínio ou que 

banhassem mais de um Estado ou ainda fizessem fronteira com país estrangeiro ou se 

estendessem a território deste, como bens da União (AMORIM, 2015). 

O Código de Águas de 1934 adotou uma legislação que permitisse ao poder 

público controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas, bem como o 

potencial hidroelétrico, assegurando o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente 

d’água para as primeiras necessidades da vida. Permitia o uso de quaisquer águas 

públicas, seguindo regulamentos administrativos, disciplinando a existência de 

concessão para a derivação dessas águas para a agricultura, indústria e higiene, e de 

autorização para os usos em outros casos (AMORIN, 2015). 

O Brasil tem passado por reformas neoliberais relativas ao regime jurídico e ao 

tratamento da água, destacando-se que ainda não possui o reconhecimento legal e 

jurídico expresso do direito fundamental de acesso à água e ao saneamento. Na 

Constituição Federal Brasileira de 1988, as águas são consideradas de domínio 

público, pertencentes aos entes da Federação, conforme artigo 20, III, artigo 26, I e 

artigo 225, dispondo sobre o regime de sua dominialidade (AYALA, 2007, p. 295). 

Observa-se que o regime de dominialidade pública do ordenamento 

constitucional brasileiro – art. 225, caput – veda a possibilidade de que a água seja 

objeto de relações de apropriação exclusiva por parte dos próprios entes federados. 

Sendo estes vinculados à condição de responsáveis, interessados e guardiões 

institucionais do bem de interesse público, que é afeto, originariamente, a toda a 

coletividade. Sendo assim, o poder público e a coletividade são responsáveis pela 
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defesa de todas as qualidades e de todos os valores desse bem ambiental (água) para 

as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

Quanto à dominialidade, a Constituição Federal no artigo 20, inciso III, 

estabelece que são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em 

terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado. Ainda as que sirvam de 

limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, 

bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. No artigo 26, I – os bens hídricos 

pertencentes aos Estados da Federação – as águas superficiais ou subterrâneas, 

fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso, na forma da lei, as 

decorrentes de obras públicas da União (BRASIL, 1988). 

A partir da Constituição Federal de 1988, todos os corpos d’água passaram ao 

domínio público, seja da União ou dos Estados. Nesse sentido, compete à União o 

dever de planejar e defender permanentemente a população contra calamidades 

públicas, especialmente secas e enchentes. Estabeleceu ainda um sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos, assim como de outorga de direitos de uso, com 

diretrizes para o desenvolvimento urbano e de saneamento básico. Já em matéria de 

competência legislativa sobre águas, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios possuem a competência concorrente na conservação da natureza, defesa 

dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição, florestas, 

caça, pesca, fauna e defesa do solo, bem como de responsabilidade por danos 

ambientais (AMORIN, 2015). 

O regime jurídico das águas internas sofreu transformação com a promulgação 

da Lei 9.433, de 8.1.1997, que regulamentou o art. 21, XIX, da CF. Instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, que passou a considerar a água um bem de domínio público, 

recurso natural limitado e dotado de valor econômico (BRASIL, 1988). 

Em termos de avanço no texto constitucional brasileiro destaca-se o art. 225, 

caput, que veda a possibilidade de que a água seja objeto de relações de apropriação 

exclusiva por parte dos próprios entes federados, sendo estes vinculados à condição de 

responsáveis, interessados e guardiões institucionais do bem de interesse público, que 

é afeto, originariamente, a toda a coletividade. Assim, o poder público e a coletividade 

são responsáveis pela defesa de todas as qualidades e de todos os valores desse bem 

ambiental (água) para as presentes e futuras gerações. 
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Amorim (2015, p. 125) observa que o Brasil não possui, em qualquer nível, o 

reconhecimento, a afirmação ou garantia do direito fundamental universal e 

incondicional de acesso à água, ao menos não expressamente. Esses elementos 

refletem-se em possibilidades de insegurança jurídica e dificuldades de eficácia dos 

direitos fundamentais em diversos aspectos como será tratado no próximo ponto, 

visando uma adequação a Resolução n0 25/21, de 28 de março de 2014, do Conselho 

de Direitos Humanos, sobre direitos humanos e meio ambiente, que reconhece dentre 

outras disposições, que o direito internacional viabilize o gozo de um meio ambiente 

seguro, saudável, limpo e sustentável, bem como o papel das obrigações relativas aos 

direitos humanos no fortalecimento de políticas públicas nacionais, regionais e 

internacionais em relação à proteção ambiental e ao desenvolvimento sustentável 

(AMORIM, 2015, p. 124-125). 

O Plano Nacional de Segurança Hídrica (2019, p. 5) elaborado pela Agência 

Nacional de Águas apresenta dados, que demonstram  a grande preocupação com a 

oferta de água, para o abastecimento de todas as cidades do País, sendo que em 2017, 

foram identificadas 60,9 milhões de pessoas que vivem em cidades com menor 

garantia de abastecimento de água, e, para o horizonte de 2035, a população total em 

risco sobe para 73,7 milhões de pessoas. 

Quanto aos usos da água, as maiores demandas de retirada destinam-se para 

irrigação, com média anual de 46,2% do total, seguida pelo abastecimento urbano, que 

corresponde a 23,3% do total médio anual. Outros usos são as termoelétricas, as 

indústrias, a dessedentação animal, o abastecimento da população rural e a mineração. 

Em 2015, a demanda de retirada para irrigação no Brasil alcançou 969 m3/s,prevendo-

se que possa chegar a 1.338 m3/s em 2030, ou seja, um aumento de 38% num período 

de 15 anos (ANA – CONJUNTURA, p. 69). 

Hachem (2014, p. 1) observa o grande distanciamento entre os índices de IDH 

e do PIB no Brasil, em decorrência da grave crise de distribuição, pelo desnível entre 

os mais ricos e mais pobres da população, situando-se entre os 12 países mais 

desiguais. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estaística – IBGE 

(2018), sendo que o número de municípios com rede de esgotamento sanitário é de 

3.359 unidades, sendo que o número de municípios sem rede de esgotamento sanitário 

é de 2.211unidades. Essa estrutura divide-se na esfera administrativa da entidade 

prestadora do serviço, em 1 unidade Federal; 3.934 unidades Estaduais; 2.535 
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unidades Municipais; 835 unidades Privadas; 1 unidade Interfederativa; e,  10 

unidades Intermunicipais (IBGE, 2018). 

Observando-se ainda dos índices de atendimento e da falta de abastecimento de 

água potável desigual a população, concentrando-se em 40% da população não 

atendida, detêm renda de até 1 salário mínimo, enquanto que 2%  população não 

abastecida, tem renda superior a 5 salários mínimos. Quanto ao número de 

Municípios, 55% poderão ter déficit no abastecimento e 84% das cidades necessitam 

de investimentos urgentes, conforme dados da Agência Nacional de Águas e 

Saneamento (ANA, 2019). Assim, apesar de avanços, o Brasil ainda corre risco de 

submeter boa parte da população, em especial à das concentrações urbanas (regiões 

periféricas), a dificuldades de acesso à água potável e de saneamento. 

Na promoção de uma tutela administrativa efetiva dos serviços públicos 

fundamentais Hachem (2014, p. 294) destaca a necessidade da implementação de 

políticas públicas como instrumento eficaz e viável para consecução do direito de 

acesso à água potável, em seu reconhecimento como direito humano fundamental. 

Assim o direito de acesso à água potável deve ser prestado por serviço público, de 

forma espontânea, integral e igualitária, em consonância com a Carta Iberoamericana 

dos Direitos e Deveres do Cidadão em relação com a Administração Pública, sendo 

direito do cidadão, receber da Administração Pública, em prazo razoável, uma tutela 

efetiva, espontânea, integral e igualitária dos seus direitos. A tutela administrativa 

efetiva deve autorizar à adoção de todas as técnicas e procedimentos administrativos, 

adequados para atender de forma igualitária, todos os titulares do serviço público de 

acesso à água potável, adotando-se de ofício medidas aptas a universalização desse 

direito, em atendimento aos objetivos da agenda de 2030 da ONU.  

O reconhecimento do direito de acesso à água potável expresso no texto 

constitucional brasileiro como um direito humano fundamental deve favorecer o 

fortalecimento dos espaços públicos de participação, vinculando a participação da 

sociedade civil, na gestão ambiental compartilhada da água, reforçando as relações 

entre Estado e sociedade civil, como espaço de construção de alianças e cooperação. 

(JACOBI; BARBI, 2007, 239-240). O dever da Administração Pública deve adotar 

medidas protetivas aos direitos fundamentais frente a violações e a sua própria 

omissão. Essa construção de tutela administrativa efetiva, segundo Hachem (2014, p. 
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295) visa rechaçar as posturas ensejadoras de obstáculos à realização dos direitos pela 

Administração Publica. 

Esse cenário traz a necessidade de repensar novas possibilidades em critérios 

de reconhecimento do direito de acesso à água potável, como direito humano 

fundamental social, visando ampliar as condições de acesso a todas as pessoas, de 

forma igualitária, no patamar de um mínimo existencial, com tarifas módicas, com 

vedação de corte por inadimplemento, em atendimento a recomendação da 

Organização Mundial da Saúde.  

 

Considerações finais 

 

Na emergência do reconhecimento do direito de acesso à água como um direito 

humano fundamental, expresso no texto constitucional, vincula-se a necessidade de 

uma nova gestão aos bens de uso comum, trazida à luz pelas lutas sociais e culturais, 

contra a ordem capitalista, essas reivindicações em torno do comum, apareceram pela 

luta dos movimentos sociais, como enfatizado no protagonismo da batalha da água de 

Cochabamba.  

A incessante apropriação dos bens comuns, descortinou a situação da água, e a 

necessidade de sua preservação como bem ambiental. A disparidade de 

disponibilidade de água no planeta despertou o interesse de corporações privadas no 

negócio de importação e exportação de água doce, um mercado em que o consumidor 

não pode arcar com luxo de não consumir o produto demandado 

Na perspectiva de inovação na gestão dos recursos hídricos, destaca-se a 

necessidade de ampliação do compartilhamento das decisões, com a participação dos 

usuários da água, como ferramentas na defesa do direito de acesso à água potável como 

direito humano fundamental, reconhecido de forma expressa no texto constitucional, 

visando a sua consolidação para toda comunidade. Essa gestão colegiada deve pautar-

se no fortalecimento dos espaços deliberativos para a consolidação de uma gestão 

democrática, integrada e compartilhada do direito de acesso à água potável, de foram 

integral, igualitária, universalizada, prestada através de uma tutela administrativa 

efetiva.  

Assim verifica-se que entre as conquistas no contexto das Resoluções e 

Conferências Internacionais, ainda persistem muitos desafios para reconhecimento da 
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água como um direito humano na América do Sul, como analisado na situação do 

Brasil. Nesse contexto o reconhecimento do direito de acesso à potável expresso no 

texto constitucional brasileiro significa semear outras soluções, reinventar a 

emancipação social, privilegiando-se a dignidade da pessoa humana, 

independentemente de sua condição de renda, tendo os direitos humanos como elos 

norteadores desse processo para que as metas do objetivo n. 6 da agenda de 2030 

sejam plenamente atingidos no país.  
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INTRODUÇÃO 

 

Na pós-modernidade, a qual entende-se nela viver, pode-se compreender que 

agravou-se em muito a preocupação com a sobrevivência da terra, verificando-se a 

existência além de um direito ao futuro, igualmente um direito ao presente 

ecologicamente equilibrado (AQUINO; MACHADO, 2021). 

Nessa perspectiva surge-se a necessidade de retomar alguns conceitos, 

sobretudo o entendido por  Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade, 

compreendendo-se a necessidade de conciliar o progresso econômico nacional, com a 

proteção ambiental de uma forma a garantir a sobrevivência da espécie.  

Considerando-se tais conceitos, parte-se para a análise legislativa da efetividade 

da norma, sobretudo traçando um paralelo com países que integram o chamado novo 

constitucionalismo latino-americano.  

Sabe-se que o Brasil é considerando detentor de uma constituição verde, 

sobretudo por abordar em capítulo específico a temática da proteção do meio 

ambiente, além de conter outros dispositivos que detalham o meio ambiente urbano, 

e ainda, a importância da lógica econômica atuar em conjunto com a proteção 

ambiental, como um valor a ser percebido.  

                                                      
1 Doutor e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Professor do 
curso de Direito do Centro universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI. 
Advogado (OAB/SC). E-mail: daniel.bca@adv.br. 
2 Doutoranda em Direito pela Universidade Estácio de Sá (UNESA/RJ). Mestre em Direito, Democracia 
e Sustentabilidade pela Faculdade Meridional (IMED/RS). Membro do grupo de pesquisa do 
Observatório de Direitos Humanos (ODIHH) parceiro da Universidade Federal Fluminense (UFF) e do 
Instituto de Direitos Humanos da Universidade de Connecticut/USA. E-mail: 
regianenistler@outlook.com. 
3 Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Bolsista FAPESC. Pós-
Graduando em Jurisdição Federal pela Escola da Magistratura Federal do Estado de Santa Catarina 
(ESMAFESC) e em Direito Ambiental pela Faculdade CERS. Graduado em Direito pela UNIVALI, com 
o título Mérito Estudantil. Advogado (OAB/SC 58.416). E-mail: adv.maykonfagundes@gmail.com. 
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Entretanto, verificar-se-á se no campo da efetiva implementação da norma o 

Brasil realmente tem demonstrado eficiência ecológica, ou se estamos ainda de fato 

engessados no que se refere a proteção ambiental e no reconhecimento de direitos da 

natureza, situação essa que já sabe-se o avanço de países como Bolívia, Chile e 

Equador, por exemplo.  

Em suma, o presente estudo possui por objeto a análise pontual do 

Desenvolvimento Sustentável como ferramenta meio a se atingir a Sustentabilidade, 

entendida como resultado fim, sob o prisma da observância legislativa de países 

adeptos ao novo constitucionalismo latino-americano. 

Partindo da técnica do referente 4 , figura como objetivo geral, analisar a 

finidade dos recursos naturais, bem como notar aspectos do desenvolvimento 

sustentável que habilitam uma discussão precisa sobre a necessidade de se alcançar a 

almejada Sustentabilidade. 

Como objetivo específico, enfim, busca-se justamente por meio desse estudo 

do Desenvolvimento Sustentável e da Sustentabilidade, verificar se o Brasil tem sido 

protagonista no que se refere a implementação de sua legislação verde, notando-se o 

protagonismo de países que estão inseridos no contexto do novo constitucionalismo 

latino-americano. 

Para se desenvolver a base lógica deste artigo na fase de investigação, optou-se, 

nos moldes da Humildade Científica, pela adoção do Método Indutivo5.   

As técnicas de pesquisa acionadas para se cumprir com a finalidade proposta 

pelo método eleito são as de Pesquisa Documental e Bibliográfica6, a Categoria7 e o 

Conceito Operacional8.  

As adoções dessas últimas ferramentas são necessárias para se estabelecer, com 

                                                      
4  A perspectiva conceitual da Técnica do Referente, entendida como a "[...] explicitação prévia do 
motivo, objetivo e produto desejado, delimitando o alcance temático e de abordagem para uma atividade 
intelectual, especialmente para uma pesquisa", foi extraída da obra: PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 13. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015, 
p. 217. 
5 “[...] base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar as partes 
de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral”. PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 213. 
6 “[...] Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. p. 207.  
7 “[...] palavra ou expressão estratégia à elaboração e/ou à expressão de uma ideia”. PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. p. 205.  
8 “[...] definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal 
definição seja aceita para os efeitos das ideias expostas”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica: teoria e prática. p. 205. 
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clareza necessária, o Acordo Semântico9 entre os escritores e o leitor (es) a fim de se 

estabelecer, minimamente, quais são os pressupostos teóricos que conduzem o 

desenvolvimento, inclusive ideológico10, deste estudo.   

 

1 QUALIDADE DE VIDA DOS SERES HUMANOS E FINITUDE DE 

RECURSOS: APONTAMENTOS ELEMENTARES 

 

Nos ensinamentos de Sachs11 (BOFF, 2015) a sociedade não tem o direito de 

sacrificar a geração presente em prol de um futuro radiante para aqueles que virão, da 

mesma forma que não tem o direito de privar as gerações futuras de herdarem um 

“planeta habitável”, ou seja, o autor traz como desafio a busca de alternativas que 

garantam o desenvolvimento de forma sustentável. (SACHS, 2009). 

Por isso, para Sachs, os indivíduos, sem exceção, devem ter acesso, em 

igualdade de condições, a programas de assistência para deficientes, para mães e 

filhos, para idosos voltados inclusive para a compensação das desigualdades naturais 

ou físicas. (SACHS, 2009). 

Políticas sociais compensatórias financiadas pela redistribuição de renda 

deveriam ir mais longe e incluir subsídios ao desemprego. O conjunto da população 

também deveria ter iguais oportunidades de acesso a serviços públicos, tais como 

educação, proteção à saúde e moradia. (SACHS, 2009). Essa construção é para dizer 

que todos os organismos vivos, incluindo os seres humanos, são provas reais de que 

práticas destrutivas falham na sociedade.  

                                                      
9 “[...] ato pelo qual os envolvidos num processo comunicativo partilham os significados para as palavras 
e expressões que estão escrevendo ou falando”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica: teoria e prática. p. 204.  
10 “[...] vamos a entender por ideología a un cuerpo de ideas que expresan el funcionamiento deseable 
de la sociedad, por parte de un grupo humano o colectivo social. Implican una representación y 
evaluación político-social existente para un momento histórico determinado, plantean un tipo de 
sociedad ideal o deseable a que se aspira, y prescriben las acciones políticas que permitan, ya sea 
acercar lo existente con lo ideal […]”. SAAVEDRA, Fernando Jaime Estenssoro. Medio ambiente e 
ideología: la discusión pública en Chile, 1992-2002. Santiago: Ariadna/Universidad de Santiago de 
Chile – USACH, 2009, p. 28. 
11 “Ignacy Sachs é polonês, naturalizado francês e brasileiro por amor. Veio ao Brasil em 1941, trabalhou 
vários anos aqui e mantém atualmente um centro de estudos brasileiros na Universidade de Paris. É um 
economista que a partir de 1980 despertou para questões de cunho ecológico e, possivelmente, o 
primeiro que reflete a partir do conceito criado pelo Antropoceno. Importa dizer, no contexto da pressão 
muito forte eu as atividades humanas fazem sobre os ecossistemas e sobre o Planeta Terra, a ponto de 
leva-lo a perder seu equilíbrio sistêmico que se revela pelo aquecimento global.” BOFF, Leonardo. O 
sentido de uma bioeconomia ou de um ecodesenvolvimento. Disponível em: 
<http://www.cartamaior.com.br/colunaImprimir.cfm?cm_conteudo_idioma_id=31938> Acesso em: 
25 mai. 2015.  
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Nesse sentido são as lições de Zaffaroni: 

 

El reconocimiento de la simbiosis como fuerza evolutiva importante – se há escrito 

– tiene implicâncias filosóficas profundas. Todos los organismos macroscópicos, 

incluindo nosostros mismos, son prueba viviente de que las practicas destructivas 

a la larga fallan. Al final, los agressores se destruyen a si mismos, dejando el puesto 

a otros indivíduos que saben como cooperar y progresar. Por ende, la vida no es 

solo uma lucha competitiva, sino também um triunfo de la cooperacion y de la 

creatividad. De hecho, desde la creacion de las primeras células nucleares, la 

evolucion procedio mediante acuerdos de cooperacion y de coevolucion siempre 

mas intrincados. (ZAFFARONI, 2012, p. 29). 

 

No entanto, não deveria ser necessária a argumentação empírica para justificar 

tal afirmação. A própria abordagem desse tema, por parte da doutrina (COOPER, 

2008) da economia neoclássica12 (FERNANDEZ, 2004, p. 254) deixa clara a postura 

referida, como disse José Manuel Naredo ainda na década de noventa, 

 

Quando o termo “desenvolvimento sustentável” é empregado para manter, nos 

países industrializados, a fé no crescimento, e quando faz o papel de aparador para 

fugir da problemática ecológica e das conotações éticas que tal crescimento 

comporta, nunca é demais ressaltar o retrocesso que se opera citando John Stuart 

Mill em seus Princípios de Economia Política [1848], obra que foi durante um 

longo período, o manual mais acreditado no ensino dos economistas. (NAREDO, 

1998). 

 

A propósito, resgatando o que serviu como liberalismo utilitarista de John 

Stuart Mill, Hayek define de “Regime da Lei”, como um limite no que tange à 

intervenção do governo na sociedade. Sob esse regime, “o governo limita-se a fixar 

regras determinando as condições em que podem ser usados os recursos disponíveis e 

                                                      
12 A economia intitulada “neoclássica” se desenvolveu a partir da revolução marginalista, por meio da 
expulsão dos valores que afetavam a cientificidade da Economia, adotando, para tanto, um modelo 
mecânico: “A metáfora mais conhecida da ciência moderna –a máquina – é incorporada à explicação 
do funcionamento dos sistemas econômicos:  a Economia é uma máquina que produz mercadorias. Suas 
partes constituintes (ou 'partículas básicas') são os consumidores, as firmas, e os governos. ” 
FERNANDEZ, Brena Paula Magno. O Devir das Ciências: Isenção ou Inserção de Valores Humanos? 
Por uma Ciência Econômica ética, social e ecologicamente comprometida. 2004. 254 p. Tese de 
Doutorado: Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas: Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2004. 
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deixando aos indivíduos a decisão acerca dos fins a que esse serão aplicados.” (HAYEK, 

1946, p. 116). 

No entanto, a chave para atingir o ótimo social onde há externalidades é induzir 

os maximizadores de lucro a restringir sua produção ao ponto relevante para a 

coletividade, e não ao ponto privadamente ótimo. Isto é feito por políticas de natureza 

pública que levem a empresa a operar ao longo da curva do custo marginal social, e 

não ao longo da curva do custo marginal privado. Quando se atinge isso, diz que a 

externalidade foi internalizada, no sentido de que a empresa privada agora a leva em 

consideração. (COOTER, 2010). 

Pois bem, a questão da qualidade de vida dos seres humanos e a evidente 

finitude dos recursos surge num momento em que convergem a massificação do 

consumo e a concentração da abundância com a deterioração do ambiente e a 

degradação do valor de uso das mercadorias, o empobrecimento crítico das maiorias, 

assim como com as limitações do Estado para prover os serviços básicos a uma 

crescente população marginalizada dos circuitos de produção e consumo em uma 

sociedade capitalista. (LEFF, 2009). 

E não é só isso. Na “era dos direitos humanos”13  (BOBBIO, 1992, p. 24) os 

direitos desta natureza, em especial os relativos ao ambiente, surgem como uma 

reivindicação fundamental para melhorar a qualidade de vida, que é entendida não só 

como a satisfação de necessidades básicas e de certo bem-estar material, mas também 

como o direito a uma vida digna, ao pleno desenvolvimento das faculdades dos seres 

humanos e à realização de suas aspirações morais, intelectuais, afetivas e estéticas 

mediante a reconstrução do ambiente constitutivo dos mundos de vida das pessoas. 

(LEFF, 2009).   

Sustentado nos valores da paz, solidariedade e na diversidade, o conceito de 

qualidade de vida aparece como  

 

O valor supremo moral do nosso tempo [...]. O que implica que em nenhuma 

atividade das atividades e motivações do homem se tenderá submeter aos 

mecanismos da uniformidade, da repetição ou da necessidade lógica, nem aos 

imperativos da produção e do rendimento, a singularidade própria e incomparável 

                                                      
13 “O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas 
o de protegê-los.” BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio 
de Janeiro: Campus, 1992. p. 24. 
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dos seres vivos, sua iniciativa e sua espontaneidade criadora. (BLANCH, 1981). 

 

As reivindicações por uma melhoria da qualidade de vida ultrapassam as 

fronteiras de classe permeando os novos direitos do homem a um ambiente são e 

produtivo. Estes valores transcendem as aspirações por uma melhoria do “nível de 

vida”, o direito à terra e ao emprego, demandas tradicionais por um melhor salário e 

para satisfazer uma procura de bens mediante o consumo e a oferta de satisfação de 

uma economia de bem-estar. (LEFF, 1988). 

 A consciência ambiental surge, portanto, como a consciência de todo o gênero 

humano que permeia todas as consciências de classe; que apela à sociedade no seu 

todo como sujeito moral, para a mobilização e reconstrução do mundo a partir dos 

princípios éticos do ambientalismo. (LEFF, 2009).  

Em outros termos, a qualidade de vida está entrelaçada com a qualidade do 

ambiente e com a satisfação das necessidades básicas, com a conservação do potencial 

produtivo dos ecossistemas, com o aproveitamento integrado dos recursos naturais e 

com a Sustentabilidade ecológica do habitat. Mas essa qualidade também depende de 

formas inéditas de identidade, cooperação, solidariedade, participação e realização, 

assim como da satisfação de necessidades e aspirações mediante uma nova 

racionalidade social e um novo modo de produção. (LEFF, 2009) 

Dessa forma, a qualidade de vida perpassa o contentamento das necessidades 

elementares e o bem-estar material em determinada e limitada proporção, sendo 

imprescindível também o pleno reconhecimento da dignidade, embora intrínseca, de 

todos os seres vivos, humanos e não humanos, como será abordado mais além em 

tópicos específicos sobre as dimensões e a construção feita pelos marcos teóricos da 

Sustentabilidade. 

 

2 DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL À SUSTENTABILIDADE 

 

Como assevera Capra, a luta universal pelo crescimento e pela expansão tornou-

se mais forte que todas as outras ideologias; para usar uma ideia de Marx, tornou-se o 

ópio do povo. (CAPRA, 2006). A economia viu-se aprisionada à ideia da necessidade 

de crescimento econômico. Capra sintetiza essa concepção da seguinte forma: 
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Há três dimensões do crescimento que estão intimamente interligadas na grande 

maioria das sociedades industriais. São elas: a dimensão econômica, a tecnológica 

e a institucional. O crescimento econômico contínuo é aceito como um dogma pela 

maioria dos economistas, quando supõem, de acordo com o pensamento de 

Keynes, ser esse o único caminho para assegurar às classes 2pobres que “escorra o 

fio” de riqueza material em seu benefício. Está provado há muito tempo que esse 

modelo de crescimento é irrealista. Taxas elevadas de crescimento concorrem 

muito pouco para aliviar problemas sociais e humanos urgentes; e muitos países 

foram acompanhados de um desemprego crescente e uma deterioração geral das 

condições sociais. (CAPRA, 2006. p. 206). 

 

Por outro lado, o paradigma capitalista convolou a noção das coisas, objetos e 

relações sociais em bens apreciáveis economicamente. A natureza não permaneceu 

infensa a essa apropriação. Os bens naturais foram destituídos de sua forma 

transcendental, como eram vistos na cultura pré-capitalista, e foram apropriados pelo 

novo paradigma tornando-se bens econômicos. (GRIMONE, 2012). 

Esse paradigma, no entanto, começa a entrar em crise a partir de meados do 

século XX. A apropriação acelerada dos recursos naturais passa a demonstrar sinais 

de colapso. Inicialmente são sentidos nos países centrais. Fenômenos como a chuva 

ácida, a poluição das águas e do ar, a contaminação de alimentos pelo uso excessivo ou 

inadequado de agrotóxicos geram consequências para as populações urbanas daqueles 

países. (GRIMONE, 2012). 

Esses sinais de colapso14 (PINTO; MORATO LEITE; BELLO FILHO, 2004, p. 

342) começam a tomar uma forma que se multiplicará frequentemente em outras 

regiões do planeta. Os reflexos diretos dos danos ao meio ambiente se fariam sentir, 

constantemente, em grupos diferentes daqueles que seriam verdadeiros titulares da 

deflagração do dano. 

Assim, o desenvolvimento global, aliado à proteção substancial do meio 

                                                      
14  Durante o início do colapso, um grupo político desiludido com a polarização entre as posições 
antagônicas dos países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e do mundo comunista, liderados 
pela então União Soviética, procurou determinar bases para uma nova via política,  na qual se estabelece 
uma nova relação no sistema produtivo, levando-se em conta preocupações inéditas com o meio 
ambiente, buscando a reciprocidade entre o homem e a natureza, e não mais o antagonismo até então 
reinante. PINTO. Antônio Carlos Brasil. A globalização, o meio ambiente e os movimentos ecológicos. 
In: MORATO LEITE. José Rubens; BELLO FILHO. Ney Barros (coord.). Direito ambiental 
contemporâneo. Barueri: Manole, 2004. p. 342. 
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ambiente 15  (PRIEUR, 2011, p. 01), constituiu-se um dos grandes desafios para as 

sociedades contemporâneas, tanto em suas esferas privadas quanto públicas. A busca 

inconsequente e egocêntrica por bem-estar e felicidade em razão de padrões 

irresponsáveis de produção e consumo, tem contribuído decisivamente para a crise 

ecológica global. 

O desenvolvimento sustentável alcançou proeminência na metade do século, 

como duas ideias-força destinadas a exorcizar as lembranças da Grande Depressão e 

dos horrores da Segunda Guerra Mundial, fornecer os fundamentos para o sistema das 

Nações Unidas e impulsionar os processos de descolonização, sendo que a onda da 

conscientização ambiental é ainda mais recente – embora ela possa ser parcialmente 

atribuída ao choque produzido pelo lançamento da bomba atômica em Hiroshima e à 

descoberta de que a humanidade havia alcançado suficiente poder técnico para 

destruir eventualmente toda a vida do planeta. A opinião pública tornou-se cada vez 

mais consciente tanto da limitação do capital da natureza quanto dos perigos 

decorrentes das agressões ao meio ambiente, usado como depósito. (SACHS, 2009). 

Sendo assim, neste trabalho, pode-se definir desenvolvimento sustentável como 

práticas a orientar a economia de determinada nação para a melhoria das condições 

de vida da maior parte da população, ao mesmo tempo que essa produção econômica 

respeite os recursos naturais, deles extraindo apenas o necessário para o bem-estar das 

populações. 

O desenvolvimento sustentável se caracteriza, portanto, como aquele que 

integra todos os fatores da sociedade, ou seja, além do crescimento da riqueza, 

representante do aspecto quantitativo do desenvolvimento, tem-se o aspecto 

qualitativo, representado pela melhoria dos indicadores sociais. (XAVIER; 

LANZILLO, 2013). 

Em contrapartida, uma opinião amplamente aceita é que ambos os conceitos, 

Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade, são igualmente importantes. A 

                                                      
15 O jurista francês Michel Prieur, traz que o meio ambiente é um ‘camaleão’, pois o meio ambiente é 
uma palavra que, antes do mais, exprime paixões, esperanças e incompreensões. Segundo o contexto 
em que é utilizado, meio ambiente será entendido como um modismo, um luxo de países ricos, um mito, 
um tema de contestação brotado das ideias de hippies dos anos 60, um retorno à mentira, um novo 
terror do ano 1000 ligado à imprevisibilidade das catástrofes ecológicas, flores e passarinhos, um grito 
de alarme de economistas e filósofos sobre os limites do crescimento, o anúncio do esgotamento dos 
recursos naturais, um novo mercado de antipoluição, uma utopia contraditória com o mito do 
crescimento. Mas o meio ambiente tornou-se, com a noção de desenvolvimento sustentável, uma 
preocupação maior não somente dos países ricos, mas igualmente dos países pobres. PRIEUR, Michel. 
Droit de I’environnement. 6. ed. Paris: Dalloz, 2011. p. 01. 



 
 
 
 

Daniel Mayerle; Regiane Nistler; Maykon Fagundes Machado | 259 

 

suposição aqui é que as necessidades humanas só podem ser alcançadas se os objetivos 

ambientais e de desenvolvimento são exercidos em conjunto: como poderia um 

ambiente protegido satisfazer as necessidades básicas dos pobres, sem que nenhum 

desenvolvimento ocorra e como o desenvolvimento pode ser benéfico, se ele vem com 

o preço de perder o meio ambiente? Estruturalmente, este argumento reflete um 

modelo de duas escalas de desenvolvimento sustentável. O ambiente fica em um dos 

lados da balança, o desenvolvimento, do outro, a arte é manter ambos em equilíbrio.16 

(BOSSELMANN, 2015). 

 Existem três grandes problemas com o modelo das duas escalas. Primeiro, 

porque pressupõe uma separação entre as esferas ambiental e de desenvolvimento que 

não existe na realidade. O desenvolvimento não é uma entidade estática, nem o meio 

ambiente. O objetivo real do desenvolvimento sustentável, trazer ambas as esferas em 

conjunto, não pode ser refletido em um modelo que visa o equilíbrio das duas 

entidades separadas. (BOSSELMANN, 2015). 

Em segundo lugar, a dimensão de tempo, tão essencial para a Sustentabilidade, 

está faltando no modelo preocupado com o equilíbrio do presente. E se o ambiente e o 

desenvolvimento estiverem atualmente longe do ideal? Terceiro, a teoria da igual 

importância é ideologicamente tendenciosa. Ela reflete a equação liberal e neoliberal 

do desenvolvimento com crescimento econômico e prosperidade. Essa equação não é 

necessariamente relevante para todos os povos que vivem agora, por exemplo, no 

"Sul", ou no futuro. (BOSSELMANN, 2015). 

 Na reflexão do Relatório Brundtland, esses três problemas podem ser 

resumidos como a principal preocupação, isto é, como a perspectiva de longo prazo da 

humanidade neste planeta. Isso torna impossível tratar os "dois conceitos-chave" do 

desenvolvimento e do meio ambiente de forma independente. (BOSSELMANN, 2015). 

Se fosse o caso, as necessidades humanas, de hoje e no futuro, poderiam ser 

satisfeitas tanto pelo estilo ocidental de desenvolvimento econômico em escala global 

- independente de seus impactos ambientais - ou por uma parada total de 

desenvolvimento atual para permitir a recuperação rápida dos sistemas ambientais. 

(BOSSELMANN, 2015). 

                                                      
16 A ideia de manter o equilíbrio também está por trás do modelo dos três pilares do desenvolvimento 
sustentável, e é por isso que a crítica ao modelo de suas escalas se aplica igualmente ao modo de três 
pilares. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando o direito em 
governança. Tradução de Phillip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 51. 
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Ambos os extremos podem servir as necessidades humanas, talvez até mesmo 

no futuro, mas apenas em uma compreensão muito limitada do que essas necessidades 

podem ser, sendo que o primeiro conceito-chave de descrição Brundtland mencionado 

acima refere-se ao problema desenvolvimento ["necessidades"], enquanto o segundo 

conceito-chave refere-se ao problema da sustentabilidade ["capacidade do meio 

ambiente"]. (BOSSELMANN, 2015). 

Assim, pode-se dizer que sustentabilidade é a compreensão acerca da 

capacidade de resiliência ente os seres e o ambiente para se determinar – de modo 

sincrônico e/ou diacrônico – quais são as condições favoráveis a manutenção, 

adaptação e perpetuação da vida equilibrada, seja não humana ou humana, por meio 

de uma matriz que se manifesta pelos critérios biológicos, físicos, químicos, 

informacionais, sociais, éticos, territoriais, culturais, jurídicos, políticos, tecnológicos, 

científicos, ambientais e econômicos, (SACHS, 2009; VEIGA, 2010; BERMEJO, 2005; 

BOFF, 2012) motivo pelo qual passa-se a análise de alguns dos respectivos critérios. 

 

3 A SUSTENTABILIDADE NO CENÁRIO JURÍDICO MUNDIAL 

 

A Nova Zelândia foi o primeiro país a aplicar a Sustentabilidade na lei. 17 

Durante a década de 1980, a lei e as instituições de governança ambiental da Nova 

Zelândia passaram por uma reforma considerada bastante radical. Em seu núcleo 

estava a mudança da proteção do ambiente e gestão de recursos tradicionais para um 

conceito integrado de “gestão sustentável”, sendo que o Ministério da Coordenação de 

Meio Ambiente afirmou a importância fundamental da Sustentabilidade nos seguintes 

termos: “a Sustentabilidade é um conceito geral e deve ser aplicada no direito da 

mesma forma que outros conceitos gerais, tais como a liberdade, igualdade e justiça”. 

(BOSSELMANN, 2015, p. 82). 

Além disso, os mais recentes modelos constitucionais elevam a tutela ambiental 

ao nível não de um direito qualquer, mas de um direito fundamental, em pé de 

igualdade, ou mesmo em patamar superior, com outros também previstos no quadro 

da Constituição, entre os quais se destaca, o direito de propriedade. (BENJAMIN, 2012). 

                                                      
17 Em 1991, a Nova Zelândia aprovou a lei de Gestão de Recursos introduzindo a sustentabilidade como 
um conceito central no processo decisório. Conceituando-a como “gestão sustentável”.  
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Os direitos da natureza recentemente ganharam espaço nas mudanças das 

Constituições do Equador e da Bolívia. No intuito de dar maior proteção aos recursos 

naturais, a Constituição do Equador elevou o meio ambiente a condição de sujeito de 

direito, prevendo os direitos da natureza em seu artigo 71º que possui a seguinte 

redação: “la naturaliza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derechoa que se respete integralmente su existência y el mantenimiento y 

regeneracion de sus ciclos vitales, estructura, funciones y processos evolutivos.”18 

Sendo assim, não apenas a espécie humana é considerada sujeito de direito, mas 

também o meio ambiente. 

Enquanto isso, a Constituição da Bolívia prevê o direito dos animais em seu 

artigo 33º: 

Artículo 33 Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido 

y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y 

colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, 

desarrollarse de manera normal y permanente.19 

 

Conforme Zaffaroni, há tanto na legislação do Equador como na legislação 

Boliviana uma visão do deslocamento do homem como o centro do universo. Esse novo 

paradigma jurídico que tem como ideia central a garantia da natureza ou 

Pachamama20 não pode mais ser considerada como objeto a disposição do homem, 

mas sim em nível de igualdade com este, pois faz parte do todo.  (ZAFFARONI, 2012). 

O Brasil, por sua vez, não enquadra a natureza e os animais como sujeitos de 

direitos, observando que a legislação constitucional e infraconstitucional não 

comporta hipótese total de proteção. 

                                                      
18  “O referendo sobre a reforma constitucional do Equador apresentou dez perguntas. Cinco delas 
referiam-se a emendas à Constituição e as outras abrangiam temas gerais. Entre os temas apresentados 
para consulta estavam a reforma do Judiciário, a proibição de certos jogos de azar, a suspensão dos 
shows em que haja abuso de animais, um regulamento sobre o enriquecimento ilícito e o controle do 
Estado quanto a algumas atividades da mídia. As sessões da Constituinte foram realizadas em vários 
locais do país, além daquela permanente em Ciudad Alfaro. A nova Constituição equatoriana foi 
aprovada no dia 28 de setembro de 2008, recebendo mais de 64% dos votos. Talvez a maior contribuição 
da nova Constituição Equatoriana seja a visão biocêntrica que apresenta, ao introduzir o conceito de 
‘direitos da natureza’. Em seu preâmbulo celebra “a natureza, a Pacha Mama, de que somos parte e que 
é vital para nossa existência” e  invoca a “sabedoria de todas as culturas que nos enriquecem como 
sociedade”. Constituição do Equador. Disponível 
em:<http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterP
ortalInternacionalFoco&idConteudo=195972> Acesso em: 02 mai. 2016. 
19  Constituição da Bolívia. Disponível em: <http://www.transparencialegislativa.org/wp-
content/uploads/2013/04/Constitucio%CC%81n-Bolivia.pdf> Acesso em: 02 mai. 2016. 
20 Pachamama é a mãe terra, na língua ancestral dos povos originais da região andina.  

http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInternacionalFoco&idConteudo=195972
http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInternacionalFoco&idConteudo=195972
http://www.transparencialegislativa.org/wp-content/uploads/2013/04/Constitucio%CC%81n-Bolivia.pdf
http://www.transparencialegislativa.org/wp-content/uploads/2013/04/Constitucio%CC%81n-Bolivia.pdf
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Aliás, no Brasil, apenas em 1981, com a Lei n. 6.938/81 (BRASIL, 1981), 

intitulada lei da “Política Nacional do Meio Ambiente”, passou-se a ter formalmente a 

chamada “proteção ambiental” e em seguida, foi a vez da Constituição Federal de 1988 

que em seu artigo 22521, elevou essa proteção ao patamar de princípio constitucional, 

direito fundamental, objetivo da República Federativa do Brasil [artigo 3º]22, com o 

objetivo de destacar a preservação de um meio ambiente saudável e equilibrado, assim 

como ao nível de valor supremo, de acordo com o preâmbulo23 da Carta Magna e 

conforme será abordado adiante ao tratar-se de Sustentabilidade no Brasil.  

Assim, a Constituição Federal de 1988 traz em diversos dispositivos a 

necessidade de preocupação político-jurídica com um desenvolvimento sustentável. É 

justamente nesses dispositivos que se pode encontrar indicações para o conceito de 

Sustentabilidade como um dever de adjetivação ao desenvolvimento.  

Ou seja, resta muito claro que o Brasil, embora tenha amparo constitucional e 

legal para a defesa do meio ambiente e, indiscutivelmente possui uma posição de 

destaque no âmbito mundial no que tange ao tema Sustentabilidade, uma vez que 

sediou duas das mais relevantes conferências da Organização das Nações Unidas – 

ONU [Rio 92 e Rio+20 – que serão abordadas a seguir com mais detalhes], de maneira 

completamente diversa da Bolívia e do Equador, do ponto de vista jurídico, 

recepcionou a proteção do meio ambiente apenas como um bem público.  

Em contrapartida, como visto, o ideal de Sustentabilidade foi abordado no cerne 

do movimento constituinte de 1988, ou seja, com o advento da Constituição de 1988 e 

a institucionalização do Estado Democrático de Direito, afirmaram-se os direitos 

                                                      
21 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Disponívelww em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 20 abr. 
2016. 
22 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...)II - garantir o 
desenvolvimento nacional; (...)” BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> 
Acesso em: 20 abr. 2016. 
23 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir 
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 20 abr. 
2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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fundamentais e a busca pela efetiva concretização desses direitos. Nessa lógica surge a 

ideia de desenvolvimento político-social como um direito do ser humano em receber 

do Estado, garantias de melhoria de vida e do bem-estar social. 

Dessa forma, inevitavelmente, o conceito de Sustentabilidade está associado ao 

direito de desenvolvimento e, portanto, aos direitos fundamentais, sendo que, com 

fundamento na Carta Magna Brasileira de 1988, Freitas afirma que a Sustentabilidade 

se trata de valor supremo, critério axiológico de avaliação de políticas e práticas, e 

objetivo fundamental da República, norte integrativo de toda interpretação e aplicação 

do Direito, além de ser dever fundamental. (FREITAS, 2012). 

No entanto, com as mudanças da sociedade em razão de fenômenos como a 

globalização e suas consequências, evolui também a qualidade de vida das pessoas em 

razão da efetivação dos direitos elementares por outros atores, entre eles empresas que 

se relacionam globalmente, como será tratado ao longo desta pesquisa. 

Adiante, passa-se a análise e construção da Sustentabilidade a partir dos seus 

primeiros traços, notadamente a ideia de desenvolvimento sustentável, na sequência, 

seus grandes marcos teóricos, suas dimensões, as críticas que sofre e sua normatização 

no Brasil. 

Antes, porém, é preciso destacar que a abordagem da Sustentabilidade no 

âmbito jurídico, passa impreterivelmente pela sua concepção enquanto princípio, mas 

considerando que esta pesquisa faz adesão desta característica para fundamentar sua 

proposta, abordará com ênfase o instituto enquanto princípio jurídico no capítulo 

derradeiro. 

 

4 NORMATIZAÇÃO JURÍDICA DA SUSTENTABILIDADE NO BRASIL 

 

Nota-se que o instituto da sustentabilidade e a preocupação que registra o seu 

conceito e suas dimensões, referem-se, também, ao direito porque a consciência 

jurídica dos indivíduos incorpora a natureza valorativa da Sustentabilidade e a torna 

provida de “esperança jurídica”, logo, cria-se a perspectiva de que esse valor possa e 

deva ser cuidado também pelo direito e protegido pela legislação, seja local, nacional, 

internacional ou mundial com o objetivo de desacelerar a deterioração da 

biodiversidade do planeta em toda a sua estrutura. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 comporta vários 

dispositivos acerca do meio ambiente e está dando a essa política, um lugar eminente 

na hierarquia jurídica. Com efeito, em que pese esses dispositivos não figurarem no 

Título II, dedicado aos direitos e garantias de cunho fundamental, como dito, a 

doutrina considera que os direitos ligados ao meio ambiente constituem, tanto no 

plano material como no plano formal, direitos fundamentais. (MACHADO, 2008). 

Michel Prieur destaca que a Constituição Brasileira comporta um dispositivo 

original, que consiste em enunciar que os “direitos e garantias individuais” estão 

excluídos de uma revisão constitucional, segundo o artigo 60, § 4º – é a chamada 

“cláusula pétrea”, ou cláusula de intangibilidade constitucional. Esses direitos são 

considerados, assim, como direitos adquiridos. Parece, portanto, estar claramente 

admitido que a proteção constitucional do meio ambiente faça parte dos direitos 

adquiridos qualificados de pétreos, não admitindo, inclusive, qualquer revisão. 

(PRIEUR, 2015). 

Acrescenta ser certo que o legislador não possa atentar contra os direitos 

fundamentais, é mister manter um regime pelo menos tão protetor quanto o que 

vigora. Trata-se de “melhorar” o exercício real de um direito, tornando-o mais efetivo, 

sendo que o mesmo acontece em matéria ambiental, como no que tange a outros 

direitos humanos24, o legislador tem, assim, sua competência vinculada25: apenas pode 

tornar mais efetivos os direitos enunciados pela Carta, sem os distinguir, com vistas a 

respeitar a finalidade e os objetivos do Direito Ambiental. (PRIEUR, 2015). 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 

consagrou, em capítulo próprio [art. 225], o direito ao ambiente ecologicamente 

                                                      
24  Com efeito, ao longo do processo de democratização, o Brasil passou a aderir a importantes 
instrumentos internacionais de direitos humanos, aceitando expressamente a legitimidade das 
preocupações internacionais e dispondo-se a um diálogo com as instâncias internacionais sobre o 
cumprimento conferido pelo País às obrigações internacionalmente assumidas. No processo de 
democratização, por outro lado, acentuou-se a participação e mobilização da sociedade civil e de 
organizações não governamentais no debate sobre a proteção dos direitos humanos. É nesse cenário 
que a temática dos direitos humanos começa a se consolidar como uma das mais relevantes pautas da 
agenda internacional do Brasil contemporâneo. PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito 
Constitucional Internacional. 11. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 290. 
25  No entanto, a regressão do Direito Ambiental será sempre insidiosa e discreta, para que passe 
despercebida. E, por isso, ela se torna ainda mais perigosa. Os retrocessos discretos ameaçam todo o 
Direito Ambiental. Daí a necessidade de se enunciar claramente um princípio de não regressão, o qual 
deve ser consagrado tanto na esfera internacional quanto na esfera nacional. PRIEUR. Michel. O 
Princípio de Proibição de Retrocesso Ambiental. In ROLLEMBERG. Rodrigo. (Org.) Princípio da 
Proibição de Retrocesso Ambiental. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242559/000940398.pdf?sequence=2> 
Acesso em: 20 mai. 2015. 
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equilibrado como direito fundamental da pessoa humana e estabeleceu um conjunto 

de Princípios e regras em matéria de tutela ambiental, reconhecendo o caráter vital da 

qualidade [e segurança] ambiental para o desenvolvimento humano em níveis 

compatíveis com a sua dignidade, no sentido da garantia e promoção de um completo 

bem-estar existencial.  

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de Outubro de 1988 em 

seu art. 225, caput, e art. 5.º, § 2.º atribuiu ao direito ao ambiente o status de direito 

fundamental26 (BONAVIDES, 2009, p. 560) do indivíduo e da coletividade, bem como 

consagrou a proteção ambiental como um dos objetivos ou tarefas fundamentais do 

Estado – Socioambiental – de Direito brasileiro, o que conduz ao reconhecimento, pela 

ordem constitucional, da dupla funcionalidade da proteção ambiental no ordenamento 

jurídico brasileiro, a qual toma a forma simultaneamente de um objetivo e tarefa 

estatal e de um direito (e dever) fundamental do indivíduo e da coletividade, 

implicando todo um complexo de direitos e deveres fundamentais de cunho ecológico. 

(SARLET, 2015). 

No Brasil, ainda em relação a Constituição da República Federativa do Brasil, 

de 5 de outubro de 1988, verifica-se, em diversos dispositivos constitucionais, 

referências ao desenvolvimento sustentável. 

 Observa-se que vem previsto como valor no preâmbulo, como objetivo no 

artigo 3° e como regra e/ou princípio nos demais dispositivos: § 1° do artigo 174 – da 

ordem econômica: planejamento do desenvolvimento equilibrado; artigo 192 – o 

sistema financeiro deve desenvolver o desenvolvimento equilibrado; artigo 205 – 

pleno desenvolvimento da pessoa; artigo 218 – desenvolvimento científico e 

tecnológico com o dever implícito de observar os limites ecológicos; artigo  219 – 

desenvolvimento cultural e socioeconômico. (MORAIS, 2014). 

Aliados a esses exemplos, tem-se o inciso VI do artigo 170, que prevê a defesa 

do meio ambiente como regente da atividade econômica, a requerer tratamento 

diferenciado conforme impacto ambiental de produtos e serviços, determinando a 

precificação da inércia e a internalização dos custos ambientais. Por fim, tem-se o 

                                                      
26 Criar e manter os pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana, eis 
aquilo que os direitos fundamentais almejam segundo Hesse, um dos clássicos do direito público alemão 
contemporâneo. Ao lado dessa acepção lata, que é a que nos serve de imediato no presente contexto, há 
outra mais restrita, mais específica e mais normativa, a saber: direitos fundamentais são aqueles direitos 
que o direito vigente qualifica como tais. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25 
ed. rev. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 560. 
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artigo 225, que prevê o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que deve 

ser defendido e preservado para as presentes e futuras gerações. (MORAIS, 2014). 

Verifica-se que o desenvolvimento sustentável do ponto de vista material 27 

(MIRANDA, 2003, p. 321) foi plenamente protegido pela Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, eis que o sentido e seu texto é 

eminentemente ético, na busca a ampliação da democracia, com a efetiva participação 

da população nas decisões do Estado e da sociedade, inclusive no que tange às ações 

econômicas. (GRIMONE, 2012). 

Afinal, se a Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1988, adotou o regime capitalista por um lado, assegurando de maneira plena a 

economia de mercado, resguardou, por outro lado, os princípios fundamentais como a 

valorização do trabalho [art. 1º, inc. IV] assimilando, desse modo, o capitalismo social 

em que os interesses particulares cedem passo aos ditames coletivos, depurando-se a 

ação individual pelos elementos da democracia social. (GRIMONE, 2012). 

O Desenvolvimento Sustentável é a um só tempo, um direito fundamental e um 

dos princípios do Direito Ambiental brasileiro, e, ainda, um dever de todos. (BESTER; 

TRINDADE; ESPINDOLA; BOFF, 2013).  Nos ensinamentos de Édis Milaré, trata-se 

do “[...] direito do ser humano de desenvolver-se e realizar as suas potencialidades, 

[...] e o direito de assegurar aos seus pósteros as mesmas condições favoráveis.” 

(MILARÉ, 2015). 

Aliás, Milaré narra essa referida correlação inarredável e intrínseca entre direito 

e dever, porquanto o desenvolver-se e usufruir de um planeta plenamente habitável 

não é apenas direito, é dever precípuo das pessoas e da sociedade. Direito e dever como 

contrapartida inquestionável. (MILARÉ, 2015). 

Compreender o Desenvolvimento Sustentável como um direito tem como 

correspondente o entendimento de que essa é uma conexão básica para as condições 

de justiça e o enfrentamento de temas sensíveis como as desigualdades sociais. 28 

                                                      
27 A Constituição pode ser tomada em duas perspectivas: a material, em que se atende ao seu objetivo 
ou à sua função, e a formal, em que se atende à posição das normas constitucionais em face das demais 
normas jurídicas e ao modo como se articulam e se recortam no plano sistemático do ordenamento 
jurídico. MIRANDA. Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 
321. 
28  A forte desigualdade, para Piketty, origina-se, também, pela “sociedade hipermeritocrática” ou 
“sociedade de superexecutivos”, a qual é uma invenção americana. Por esse motivo, o autor não se 
surpreende “[…] em nada que os bem-sucedidos dessas sociedades gostem de descrever assim a 
hierarquia social e tentem, às vezes, convencer os malsucedidos disso”. PIKETTY, Thomas. O capital 
no século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 259. 
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(PIKETTY, 2014, p. 259). 

O constituinte de 1988 estipulou essas novas premissas para se desenhar um 

novo paradigma social focado essencialmente no ser humano e no respeito ao meio 

ambiente, a ponto de Morato Leite cunhar a expressão Estado do Ambiente, ou seja, 

após o modelo de Estado Social, do Estado Democrático de Direito, hoje vivenciamos 

a existência de um Estado Democrático do Ambiente. (CANOTILHO; MORATO LEITE, 

2007). 

A título de exemplo vale citar um princípio constitucional, que tem a 

peculiaridade de ser norteador da ordem econômica brasileira e interessa aos 

propósitos desse trabalho, qual seja, aquele que atribui à ordem econômica a defesa 

do meio ambiente, previsto no art. 170, inciso IV, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 

O Direito à Sustentabilidade29, (FERRER; GLASENAPP; CRUZ; p. 1460), como 

novo paradigma, não se destina exclusivamente a humanos, mas para todos na Terra. 

Não se limita às fronteiras dos Estados-nação, mas se amplia como projeto de vida no 

qual não se é possível determinar, a partir de uma descrição piramidal, quem ou o que 

possui maior relevância.  

 

A tutela ambiental não é um daqueles valores sociais em que basta assegurar uma 

liberdade negativa, orientada a rejeitar a intervenção ilegítima ou o abuso do 

Estado. Além de ditar o que o Estado não deve fazer [= dever negativo] ou o que 

lhe cabe empreender (= dever positivo), a norma constitucional estende seus 

tentáculos a todos os cidadãos, parceiros no pacto democrático, convencida de que 

só assim chegará à sustentabilidade [...]. (BENJAMIM; CANOTILHO; MORATO 

LEITE, 2007, p. 113). 

 

Dessa forma, é possível afirmar que no campo dos direitos fundamentais, e mais 

precisamente no que tange ao direito ao desenvolvimento sustentável, o texto 

                                                      
29 Nesse sentido, a sustentabilidade como direito esférico (espécie) pressupõe que se assegure a vida por 
meio (esfera/globo) da defesa do entorno do meio ambiente e se a dignifique por meio da inclusão dos 
aspectos sociais, proporcionando um crescimento distributivo dos aspectos econômicos. A 
sustentabilidade como novo paradigma aparece como critério normativo para a reconstrução da ordem 
econômica (um novo sistema econômico mais justo, equilibrado e sustentável) da organização social 
(modificando a estrutura social e a organização da sociedade – equidade e justiça social) do meio 
ambiente (possibilitando a sobrevivência do homem em condições sustentáveis e digna – respeito ao 
meio ambiente). FERRER, Gabriel Real; GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. 
Sustentabilidade: um novo paradigma para o direito. p. 1460. 
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constitucional estatui, a um só tempo, deveres substantivos e de cunho instrumental, 

genérico e específico, próprios do caráter transindividual desses direitos. (GRIMONE, 

2012). 

Em outras palavras, surgem obrigações jurídicas que Benjamim classifica como 

obrigações fundamentais (BENJAMIM; CANOTILHO; MORATO LEITE, 2007), as 

quais Casalta prefere diagnosticar como deveres fundamentais. Esses deveres 

fundamentais são a outra dimensão dos direitos fundamentais30. (PISARELLO, 2007, 

p. 80). 

Ou seja, afastou-se em definitivo qualquer tipo de argumento no sentido de que 

o sacrifício do meio ambiente e dos recursos naturais é uma etapa necessária para se 

alcançar o pleno desenvolvimento.   

Assim, a partir do referido posicionamento constitucional, qualquer ação 

econômica que se desenvolva em detrimento do equilíbrio do meio ambiente não pode 

ser traduzida como desenvolvimento e ação de Estado ou dos agentes econômicos, 

mesmo e especial, particulares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim sendo, pode-se concluir o presente Estudo, considerando-se sobretudo 

que fora atendido os critérios metodológicos traçados pelo objeto, que se desdobra em 

seu objetivo geral, e por fim, em seu objetivo específico.  

Ora, notou-se no presente relato que a crença ilusória de que a criação de 

normas são por si só, solucionadoras de problemas, trata-se de uma grande ilusão. 

Torna-se pois necessário a efetiva implementação de políticas públicas permanentes, 

todas elas aptas a garantir efetivação da exposta norma jurídico-ambiental.  

LUÑO (2012, p. 57) acerca disto, pontuaria que:  

 

A importância que hoje reveste a garantia constitucional à proteção ambiental não 

pode traduzir-se na crença ilusória de que essas normas partem de uma definitiva 

superação das ameaças contra o equilíbrio ecológico. As normas jurídicas, 

                                                      
30 A pertinência dos direitos fundamentais está atrelada com a importância da Constituição. Os direitos 
fundamentais são os interesses ou necessidades que assumem maior relevância dentro de um 
ordenamento jurídico determinado, isto porque, se assim não fosse relevante, não haveria a sua inclusão 
nas normas de maior valor, como são as Constituições. PISARELLO, Gerardo. Los derechos sociales 
y sus garantias. Elementos para uns reconstrución. 2007, p. 80. 
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inclusive as de maior traço hierárquico, podem ter limitada sua eficácia por uma 

série de fatores situados mais além do direito. 

 

Além disto, percebeu-se que o desenvolvimento sustentável carece em ser 

observado, sobretudo superando-se os extremismos que envolvem o progresso e a 

proteção do meio ambiente, entendendo-se que para se alcançar a almejada 

Sustentabilidade, tal condição torna-se elementar atualmente.  

Em suma, pontuou-se sobretudo que o novo constitucionalismo latino-

americano, aderido por países como Chile, Bolívia, Equador, esses que inseriram 

inclusive em seus diplomas desde o reconhecimento da terra como “mãe”, até mesmo 

a compreensão da natureza como sujeito de direitos, com enorme significância global 

no que se refere à proteção ambiental,  nota-se nessa perspectiva que embora o Brasil 

possa ter uma constituição dita verde, não tem conseguido ainda efetivamente avançar 

nesse patamar, reconhecendo-se alguns casos isolados, mas não como regra.  

Por fim, salienta-se conforme lecionaria MORIN (2015, p. 104) que: “O Homo 

Sapiens não deve mais tentar dominar a Terra, mas sim zelar por ela e viver nela com 

responsabilidade”. Tornou-se preciso então,  reconhecer a nossa casa comum como parte de 

nós mesmos, numa visão holística ecocêntrica, nada está fragmentado em setores, mas sim,  a 

proteção ecológica trata-se de assunto urgente, as mudanças climáticas são reais, o direito ao 

meio ambiente sustentável é fundamental, sobretudo, a terra deve ser protegida, pois,  é o 

nosso único lar, ao menos até então.  
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https://doi.org/10.36592/9786587424699.275-295  

 
Daniela Côrte Real1 

1 INTRODUÇÃO 

 

As políticas públicas para a formação de leitores no Brasil têm se ocupado, 

timidamente da oferta de livros em formatos acessíveis para os estudantes com 

deficiência, que estão inseridos na educação básica. Ainda que o discurso seja da 

ordem da inclusão e que as políticas para a formação de leitores no Brasil tenham como 

objetivo a promoção do acesso dos acervos a todos, observa-se nos editais, como do 

Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), disponíveis restrições e 

especificidades em relação à quantidade de obras e de formatos acessíveis exigidos a 

cada ano. No contexto de oferta e acesso à leitura, pode-se encontrar nos catálogos 

disponibilizados por Projetos e Programas de incentivo à leitura, que uma pequena 

parcela das obras vem sendo disponibilizada em formatos acessíveis, incluindo os 

livros em versão digital. 

Tendo em vista, a grande abrangência de especificidades do leitor com 

deficiência no país, Souza (2011) indica que até o presente momento, grande parte das 

ações e incentivos à leitura, sob o enfoque da inclusão de estudantes com algum tipo 

de deficiência, tem gerado um impasse. O autor afirma que as ações investigadas em 

seus estudos apresentaram limitações no processo de acesso à leitura, por se tratarem 

de obras que foram disponibilizadas em formato acessível de acordo com a 

especificidade de cada deficiência, demonstrando a necessidade de adaptação do leitor 

com deficiência às obras acessíveis, repercutindo assim na impossibilidade de 

autonomia frente à escolha para a leitura das obras de seu interesse. Em se tratando 

                                                      
1 Doutora em Educação (PPGEDU/UCS), Mestre em Educação (UFRGS). Licenciada em Letras Língua 
Portuguesa e Literatura Portuguesa e Brasileira (UFRGS). Pesquisadora e vice-líder no “Grupo de 
Pesquisa Formação Cultural, Hermenêutica e Educação – GPForma Serra UCS” e integrante do “Projeto 
Educação Especial e Processos Inclusivos: perspectivas teóricas e possibilidades de intervenção” (UCS). 
dcreal@ucs.br 
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da oferta de livros em formato digital, observa-se uma lacuna ainda maior (BRASIL, 

2014) quando se analisa as obras literárias produzidas em Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), voltadas ao leitor surdo. 

Diante deste cenário, percebe-se que políticas dirigidas ao acesso e à inclusão 

de sujeitos leitores com deficiência no espaço escolar, têm sido em parte, negligentes 

quanto às especificidades e às particularidades de cada grupo de leitores. Neste 

sentido, diretrizes de elaboração, produção, distribuição e acesso às obras literárias no 

âmbito brasileiro necessitam ser construídas com base em princípios pedagógicos e 

aspectos didáticos capazes de atingir à população de leitores com deficiências no que 

se refere à didática e ao design instrucional, a partir das quais as obras literárias são 

ofertadas e distribuídas, de modo a contemplar uma política de inclusão de leitores 

com deficiência.  Também é necessário elaborar ações voltadas ao fomento da 

construção da identidade do leitor com deficiência, visto que se trata ainda de um 

público que tem seu acesso restrito às obras disponíveis em versões adaptadas. Esta 

observação repercute de maneira ainda insatisfatória para a promoção do 

protagonismo destes leitores no âmbito brasileiro.  

Desse modo, esta pesquisa visa a investigar a oferta de obras em formato 

acessível, a partir da totalidade de editais2 do Programa Nacional Biblioteca na Escola 

(PNBE), que teve como proposta o acesso à cultura, à informação e à formação de 

leitores literários na Educação Básica. Diante do exposto, infere-se que a problemática 

em questão está centrada na possível idealização da distribuição de formatos digitais 

que, a priori, deveriam contemplar a “todos” e aos diferentes tipos de leitores e suas 

necessidades, mas que na prática não se efetivou de maneira satisfatória. 

Configurando um paradoxo entre a proposta do texto legal de oferta de leitura para 

todos (a letra firme da legislação expressa nos editais do PNBE) e a forma como essa 

política tem selecionado, produzido e feito circular a maior parte de suas obras, uma 

vez que, o reduzido número de livros em formatos acessíveis mantém a exclusão de 

grande parte dos leitores com deficiência no País configurando assim um dos desafios 

a serem enfrentados pelo Brasil, enquanto país da América Latina na sociedade atual. 

O estudo trata do recorte de uma pesquisa de doutorado (REAL, 2020) 

realizada em 2019, a qual investigou no âmbito de uma política pública para a 

                                                      
2  O acesso aos editais do PNBE no endereço eletrônico: 
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-
livro/itemlist/category/295-editais-pnbe 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-livro/itemlist/category/295-editais-pnbe
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-livro/itemlist/category/295-editais-pnbe


 
 
 
 

Daniela Côrte Real | 277 

 

formação de leitores no Brasil por meio da análise de documentos, verificando as 

formas e formatos em tinta (texto impresso) e outros formatos (CD, DVD, Braille, 

caracteres ampliados, audiolivro, com destaque neste artigo para os livros acessíveis 

em Língua Brasileira de Sinais - Libras) para a acessibilidade das obras literárias no 

contexto do PNBE. Com vistas à construção do arcabouço teórico do estudo, adotou-

se as postulações de Bakhtin (2001) quanto à verificação do caráter dialógico dos 

enunciados presentes nos textos dos editais que compõem o PNBE e quanto ao caráter 

de acesso (das) e (às) obras do PNBE. Para tanto, adotou-se o conceito de 

“acessibilidade”, de acordo com a Resolução nº 2, do Conselho Nacional de Educação 

(BRASIL, 2008a), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva 

(BRASIL, 2008b) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) 

(BRASIL, 2015a). Esta é uma pesquisa quali-quantitativa (CRESWELL, 2007), que 

visou identificar nos editais do PNBE as obras em formato digital acessível em Libras, 

quando da análise de 17 editais, entre 1998 a 2014, considerando o Anexo III e suas 

especificações técnicas. Este artigo está dividido em: 1. Introdução; 2. Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE); 3 Diretrizes Técnicas do PNBE para a 

constituição de Obras Acessíveis Digitais; 4. A formação de leitores literários no PNBE 

e Língua Brasileira de Sinais (Libras); 5. Metodologia; 6. Resultados e Discussão; 7. 

Considerações Finais e Referências.  

 

2 O PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA (PNBE) 

 

O PNBE foi implementado em 1997, tendo sua primeira edição em 1998 e a 

última em 2014, que enquanto política pública visou à seleção e à distribuição de obras 

literárias para as escolas públicas da Educação Básica de todo o Brasil (municipais e 

estaduais). O propósito do PNBE foi a formação de todos os leitores, ou seja, 

estudantes com e sem deficiências, de maneira a democratizar o acesso à leitura nas 

escolas. Durante sua vigência, o PNBE sofreu modificações, a fim de se adequar à 

realidade e às novas necessidades educacionais, a saber, a inclusão de pessoas com 

deficiência nas classes comuns de ensino. Isso porque, houve um notável aumento do 

número de estudantes com deficiência matriculados em escolas regulares no Brasil, 

que cresceu de 2003 para 2014 em torno de 400% (MEC, BRASIL, 2015b). 

Paulatinamente, foram inseridas em suas edições, mais precisamente, a partir do ano 
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2009, agendas da ordem da ampliação da acessibilidade dos acervos adquiridos, de 

forma a garantir o acesso à leitura para estudantes com deficiências. Os recursos do 

PNBE foram geridos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE) 

(MEC, BRASIL, 2019). 

Em relação aos estudos correlatos sobre políticas públicas para a formação de 

leitores literários, que se ocupavam da seleção e oferta de obras com acessibilidade em 

Libras, cabe informar que foram encontrados apenas três trabalhos, a saber: duas 

dissertações de mestrado (SOUZA, 2015; KRUCHE, 2016) e um artigo publicado em 

evento científico (NETA, 2013). Souza (2015) em sua pesquisa que teve como objetivo 

a construção de uma série de livros interativos, bilíngues (Português – Libras) com 

sinais em Libras, relativos à vida social e familiar e alguns temas de ensino. Por sua 

vez, Kruche (2016) debruçou-se sobre as questões relacionadas à aquisição da leitura 

e da escrita dos sujeitos surdos, a partir do PNBE. Kruche (2016) elaborou orientações 

para a construção de livros de literatura infantil em Libras e em Língua Portuguesa. 

Neta (2013), publicou o artigo intitulado “Programa Nacional Biblioteca na Escola 

(PNBE) na Educação Literária de Surdos” 3 . A autora toma por base os Estudos 

Culturais, de modo que escreve sobre a cultura surda e bilinguismo e tece reflexões 

críticas sobre o PNBE Temático de 2013, voltado à Educação Básica para alunos 

surdos. De acordo com Neta (2013) foi possível constatar que poucos eram os livros 

disponibilizados pelo PNBE em Libras e que, no geral, os surdos têm que fazer suas 

leituras em Língua Portuguesa. 

O PNBE contou com 17 edições, nas quais foi selecionado um total de 3.750 

títulos de literatura, distribuídos para as escolas públicas brasileiras, segundo o FNDE 

(BRASIL, 2015). As obras literárias tinham características específicas para o público-

alvo de cada edição anual. Por exemplo, a primeira edição (Edital 1998) foi destinada 

aos anos finais do Ensino Fundamental. Os critérios de distribuição definidos pelo 

Ministério da Educação (MEC) serviram para a seleção de gêneros literários indo de 

obras clássicas e modernas da literatura brasileira até mesmo a histórias em 

quadrinhos. Estas obras eram distribuídas em tinta (formato impresso e formato 

acessível), de acordo com o respectivo edital de seleção, o qual, por vezes, exigia a 

disponibilização de obras em CD, DVD, Braille, caracteres ampliados, audiolivro, 

                                                      
3  Para saber mais sobre esse trabalho acesse: 
http://www.sbece.com.br/2015/resources/anais/3/1429896295_ARQUIVO_ProgramaNacionalBibli
otecanaEscola_VERSAOFINAL.pdf. 

http://www.sbece.com.br/2015/resources/anais/3/1429896295_ARQUIVO_ProgramaNacionalBibliotecanaEscola_VERSAOFINAL.pdf
http://www.sbece.com.br/2015/resources/anais/3/1429896295_ARQUIVO_ProgramaNacionalBibliotecanaEscola_VERSAOFINAL.pdf
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Libras e MecDaisy. No entanto, nem todas as edições do PNBE apresentavam 

exigências em seus editais, quanto à oferta de formatos acessíveis. 

Acerca da acessibilidade, o PNBE seguia os principais documentos normativos 

em vigência no Brasil, visando a prover o acesso dos cidadãos ao conhecimento (PUPO; 

MELLO; FERRÉS, 2008). A Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

do MEC dispõe sobre a acessibilidade das obras de orientação pedagógica e orienta em 

relação à universalização do acesso e à melhoria da qualidade de ensino, a partir do 

desenvolvimento de políticas públicas como o PNBE, cabendo ao poder público o 

provimento de obras de literatura nos formatos acessíveis às escolas da Educação 

Básica. O PNBE incorporou critérios pela resolução citada, os quais foram definidos 

para a aquisição, a distribuição e a seleção de obras literárias. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(PNEEPEI) define em seu capítulo VI (BRASIL, 2008) que serão eliminadas as 

barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades 

específicas (não definidas no capítulo VI) e prevendo a remoção das barreiras: 

comunicacionais (comunicação interpessoal, escrita e virtual), metodológicas 

(métodos e técnicas), e instrumentais (acessibilidade dos instrumentos, utensílios e 

ferramentas) (PUPO; MELLO; FERRÉS, 2008, p. 31). De acordo com os autores, um 

entendimento amplo de acessibilidade pode contribuir para o delineamento de uma 

sociedade e de uma política pública para todos. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência, Lei nº 13.146 (BRASIL, 2015) define acessibilidade como 

possibilidade e condição de alcance de autonomia e independência para pessoas com 

deficiência. O Anexo III dos editais do PNBE (ver seção 3) apresenta as especificações 

técnicas de acessibilidade. Na próxima seção, apresenta-se as Diretrizes Técnicas do 

PNBE, em relação aos livros digitais acessíveis. 

 

3 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO PNBE PARA A PRODUÇÃO DE LIVROS 

DIGITAIS ACESSÍVEIS  

 

No que diz respeito ao escopo geral das Diretrizes do PNBE para cadastro de 

obras literárias, cada um dos editais (de 1998 a 2014) apresentou diretrizes gerais e 

específicas para a seleção de obras digitais acessíveis. Tais obras sofreram adequações, 

de acordo com as características dos diferentes tipos de leitores, as especificidades de 
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suas deficiências e quanto aos diferentes níveis de ensino, aos quais elas seriam 

destinadas. As especificações para o cadastro das obras literárias dirigidas às escolas 

públicas tinham como foco alunos matriculados na Educação Infantil (creche e pré-

escola), no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Cabe destacar, que o tema da inclusão, perpassou a política do PNBE e a 

definição de suas diretrizes técnicas para o cadastro e a seleção das obras, como uma 

estratégia transversal, que visava contemplar o acesso à leitura para todos. O Quadro 

1 mostra diretrizes definidas para o cadastro de obras acessíveis em Libras no Edital 

2014, sendo esse o último edital antes de sua descontinuidade e, posterior inserção no 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD)4. 

 
Quadro 1: Especificações Técnicas PNBE 

 

2.1. As obras em LIBRAS deverão ser produzidas em CD ou DVD contendo arquivos 
desenvolvidos com ferramenta para a exibição de conteúdo multimídia.  
2.2. As obras deverão apresentar o texto em Língua Portuguesa escrita e janela de LIBRAS, de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pela ABNT NBR 15290.  
2.3. O CD de 700 Mb ou DVD 4,7 Gb, devem conter arquivos desenvolvidos com ferramenta para 
criação de conteúdo multimídia interativo e complexo. A ferramenta deve utilizar metáforas do 
meio teatral ou cinematográfico em seu ambiente de edição, como stage (palco) para a área de 
edição, cast (elenco) para os objetos que podem ser inseridos e score (roteiro) para o modo e o 
momento em que cada membro do elenco é mostrado.  
2.4. A ferramenta deve possibilitar a incorporação de vários tipos de conteúdo dos mais diversos 
formatos de arquivo de imagem, som e vídeo como, por exemplo: AVI, JPEG, BMP, MP3, MID, 
WAV. Este CD deverá ter a configuração mínima necessária para ser executado em Pentium II, 
64M RAM, drive CD mínimo de 2 x de velocidade, monitor colorido, placa de vídeo VGA com 
resolução mínima de 800 x 600 PIXELS (TRUE COLOR) e o DVD deve ter configuração para ser 
lido em qualquer tipo de DVD comum.  
2.5. O CD ou DVD deverão ser acondicionados em envelope com bolsa para CD, formato fechado 
125x 125 mm, em cartão triplex 250 g/m, ou em envelope PVC 0,10 micra, ou ainda em envelope 
em polipropileno 0,17 micra; assegurando sua integridade física até o local de destino.  
2.6. O rótulo do CD ou DVD deverá manter identidade visual com a 1a capa da obra em tinta e 
apresentar um número de Central de Atendimento ao Usuário para dúvidas e reclamações sobre 
as mídias.  
2.7. A embalagem do CD ou DVD deverá manter identidade visual com a capa da obra, exceto 
para a embalagem em envelope em filme transparente de PVC 0,10 micra.  
2.8. A obra, se selecionada, em LIBRAS deverá apresentar no rótulo o selo do PNBE e o selo 
identificador de sua natureza acessível, a serem oportunamente fornecidos pelo FNDE. 

Fonte: Edital PNBE 2014 - nº 04/2012 (GPLI). 
 

Observa-se no conteúdo do Quadro 1, quanto à acessibilidade de diferentes 

públicos às obras literárias do PNBE, que a definição das diretrizes de acessibilidade 

aos editores esteve pautada por recomendações técnicas para a submissão das obras. 

                                                      
4 Em relação às políticas específicas referentes ao acesso ao livro e à leitura, Mauch (2017) destaca o 
Decreto nº 7.559/2011, sobre o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL). Cabe destacar, que com a 
descontinuação do PNBE no ano de 2014, houve a incorporação desta política no Plano Nacional do 
Livro Didático (PNLD), política vigente no Brasil. 
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O PNBE adotou a norma definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), NBR 15290/2005, no que se refere a tornar acessível a todos os leitores o 

conteúdo das obras em caráter audiovisual. A ABNT define a acessibilidade em 

comunicação audiovisual como a adequação dos conteúdos informacionais 

considerando “as diversas condições de percepção e cognição, com ou sem a ajuda de 

sistema assistivo ou outro que complemente necessidades individuais” (NBR 

15290/2005, p. 1). Além disso, de acordo com NBR 15290/2005, a programação com 

enfoque no audiovisual deve atender a oferta de conteúdos acessíveis em diferentes 

formatos (UHF, VHF, TV a cabo, por satélite, através de protocolo IP, bem como 

através dos protocolos e frequências específicos da TV digital). 

Estes critérios aplicam-se ainda aos conteúdos distribuídos em DVD e VHS, 

bem como, aos novos formatos de mídia e de transmissão, dirigidos aos usuários da 

Libras. Também prevê adequações quanto à criação de espaço delimitado no vídeo 

onde as informações veiculadas na Língua Portuguesa são interpretadas por meio de 

janela em Libras. De modo geral, as recomendações da NBR 15290/2005 visam à 

manutenção do sistema linguístico da comunidade surda e ao acesso aos diferentes 

conteúdos informacionais, com vistas à promoção e ao exercício da cidadania dessa 

comunidade de fala, por meio da acessibilidade. Todavia, deve-se promover não 

apenas o acesso à informação, mas, sobretudo, favorecer a produção de condições para 

que os recursos preservem a dimensão cultural dos usuários de Libras, garantindo-

lhes uma perspectiva dialógica de acessibilidade. 

 

4 A FORMAÇÃO DE LEITORES LITERÁRIOS NO PNBE E A LÍNGUA 

BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

 

O objetivo do PNBE esteve pautado na promoção da oferta de obras para a 

formação de leitores literários, voltando-se à democratização do acesso, o que o 

distinguiu de outras políticas públicas. Seu interesse não era a alfabetização e/ou o 

letramento, mas sim a experiência estética (SKLIAR, 2004), como possibilidade de 

formação crítica e reflexiva para a cidadania, ao tomar como princípios de realização 

os mesmos da perspectiva estética de Bakhtin (2001), já trazidos neste artigo, uma vez 

que amplia as possibilidades de leitura para além da decodificação do texto. Nesse 

sentido, a experiência estética ocorre entre leitor e obra considerando seu 
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conhecimento de mundo, o imaginário, as dimensões verbais e não verbais dos 

enunciados (livros de literatura). O PNBE se propunha a provocar prazer e/ou 

desprazer nos leitores, por meio de textos (verbais e não verbais), vinculados ao 

contexto, tempo e espaço, que interpelam o indivíduo em relação à sua sensibilidade. 

A dialogicidade, supostamente, presente nos editais deveria prever o caráter de acesso 

e de acessibilidade, como ação mediadora de interações sociais, como elemento central 

de alteridade (SKLIAR, 2003), em relação àqueles que necessitavam de obras 

literárias, com formatos adaptados para a apropriação do conteúdo (verbal e/ou não 

verbal), permitindo-lhes a concretização de práticas discursivas.  

Na perspectiva estética se estabelece uma relação dialógica e polifônica entre o 

que o leitor lê (e vê) no texto, seu conhecimento de mundo e sua memória 

enciclopédica, enquanto processos simultâneos, que contribuem para a compreensão 

da obra realizados em estreita dependência (COLOMER; CAMPS, 2008). A 

experiência estética da leitura literária considera também outros fatores que incidem 

na ação e na compreensão do leitor, como a intenção da leitura e os conhecimentos 

sobre o escrito (paralinguísticos, grafofônicos, morfológicos, sintáticos e semânticos e 

os conhecimentos textuais), que encadeiam a leitura e a compreensão em uma 

perspectiva dialógica. Os diálogos estabelecidos entre o leitor e o texto fazem com que 

esse leitor exerça uma ação afirmativa acerca do ato de ler e assuma o protagonismo 

da leitura, enquanto sujeito ativo, utilizando conhecimentos variados para perceber a 

informação do texto escrito e (re)construir seu sentido e atribuir significado ao que 

leu. 

A oferta de obras do PNBE representou o acesso à leitura, o que significava ter 

ao alcance das mãos obras literárias, com conteúdo acessível, que antes não estavam 

disponíveis, aos leitores com alguma deficiência. O recebimento de obras acessíveis do 

PNBE representou a possibilidade de prover o acesso a um público-alvo antes 

“invisibilizado” nas escolas brasileiras. No que diz respeito à acessibilidade, como 

modo de facilitação/adequação às necessidades individuais de cada leitor, a 

distribuição de obras pelo PNBE, configurou-se como uma política pública 

encarregada de atribuir características e formatos acessíveis (em tinta e/ou digitais). 

Na medida em que o PNBE se dispunha a promover o acesso às obras literárias a todos 

os níveis da Educação Básica, esse teve por responsabilidade fornecer obras que 

precisavam respeitar diretrizes técnicas, que quando não desrespeitadas colocavam a 
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perder o mote do próprio PNBE, a perspectiva inclusiva de leitura para todos. Em uma 

perspectiva dialógica de acessibilidade para a oferta de livros digitais em Libras, 

considerando a experiência estética para o leitor surdo, é necessário observar se às 

especificidades desta língua, considerando as características desse público em relação 

a sua primeira língua. A dialogicidade presente nos editais deveria prever o efetivo 

caráter de acesso e acessibilidade aos leitores surdos, como ação mediadora de 

interações sociais, tomada aqui como um elemento central da noção de alteridade 

(SKLIAR, 2003), em relação àquele(s) que necessita(m) de obras literárias, com 

formatos adaptados, com vista à apropriação do conteúdo (verbal e/ou não verbal), a 

fim de permitir a concretude de práticas discursivas.  

A Libras é a primeira língua da comunidade surda brasileira, de modalidade 

visuoespacial e foi reconhecida como tal ano de 2002 pela Lei Nº 10.436 (BRASIL, 

2002), tomada como sistema linguístico de estrutura gramatical própria e como meio 

legal de comunicação e expressão dos surdos. A Libras enquanto sistema comporta em 

si todos os níveis estruturais linguísticos (fonético, fonológico, semântico, sintático e 

pragmático) e é dotada de léxico próprio, que é representado por meio da mãos 

(expressões manuais) e com o uso de expressões não manuais (faciais e corporais), 

aspectos que a tornam independente da Língua Portuguesa (QUADROS; KARNOPP, 

2004). Em Libras a sinalização é constituída por unidades mínimas ou parâmetros 

linguísticos, tais como: configuração de mão; locação ou ponto de articulação; 

movimento; orientação da palma da mão; e expressões não manuais (ENM), assim 

como por movimentos do tronco, dos ombros, da boca e direção do olhar. A referida 

lei assegura que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) devem considerar a 

oferta da Libras nas escolas, sem sobrepô-la ou substituí-la pela Língua Portuguesa 

escrita, o que demanda promover o ensino bilíngue para surdos no Brasil. Frente ao 

fato de a comunidade surda brasileira possuir seu sistema linguístico próprio, a Lei 

Brasileira de Inclusão (LBI) Nº 13.146 (BRASIL, 2015) representa um direito 

conquistado pelos surdos, ou seja, de os conteúdos governamentais estejam 

disponibilizados em Libras5. Para Giordani (2015), a Libras oferece aos surdos “um 

símbolo de inserção a uma unidade interpessoal com um lugar social próprio”, o que 

                                                      
5 A Lei nº 13.146/2015 define em seu Art. 63 o direito de acesso a conteúdos digitais em sites privados e 
governamentais por meio da Libras, “conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade 
adotadas internacionalmente". 
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representa o direito à construção de uma identidade e sentimento de pertença à cultura 

surda.   

Do ponto de vista dialógico, assumido neste estudo (BAKHTIN, 2003; 2008), 

compreende-se que a adequação e a oferta de obras literárias do PNBE podem 

representar o acesso ou a ausência desse, implicando na falta de acessibilidade aos 

usuários de Libras, o que significa dizer que a leitura de obras clássicas não estaria 

disponível para todos, conforme previsto no PNBE. Posto que a inserção do surdos se 

efetuaria quanto do contato com conteúdo literário adaptado, ou seja, acessível no 

sistema linguístico da comunidade surda, que é visuoespacial (QUADROS; KARNOPP, 

2004). Na próxima seção será apresentada a metodologia de pesquisa.  

 

5 METODOLOGIA  

 

Esta é uma pesquisa quali-quantitativa (CRESWELL, 2007) que analisou a 

oferta de livros acessíveis digitais em Libras nos 17 editais do PNBE durante o período 

de 1998 a 2014. Foi utilizada a Análise Dialógica do Discurso (ADD) como método 

teórico-analítico em colaboração com a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). 

Metodologicamente, o presente estudo, apoia-se nas três fases propostas pela AC, a 

saber: (a) pré-análise; (b) exploração do material; e (c) tratamento dos resultados e 

interpretação. Tomam-se os editais como enunciados que permitem a localização, 

identificação, organização e avaliação das informações nele contidas. O corpus de 

pesquisa foi composto por um total de 3.750 obras em tinta, das quais 99 eram obras 

acessíveis, sendo que destas apenas 21 obras apresentavam conteúdo em Libras 

provenientes de 2 (dois) editais publicados em 2005 e 2008, conforme detalhado na 

próxima seção. 

Os editais analisados foram obtidos no portal do MEC, inicialmente, em versão 

digital e, posteriormente, nas versões impressas. Primeiramente, o tratamento dos 

dados deu-se por meio de registros em planilha eletrônica (Excel), com o objetivo de 

pormenorizar o conteúdo de cada edital (pré-análise), e assim categorizar as 

ocorrências, os títulos das obras, o(s) formato(s) (em tinta e/ou acessível) e o 

respectivo público-alvo segundo agrupamentos específicos para posterior exploração 

do material e tratamento dos resultados. As diretrizes técnicas para acessibilidade 

presentes em cada uma das edições foram documentadas para fins de avaliação da 
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oferta das obras contempladas em cada edição do PNBE. Posteriormente, sob a ótica 

dialógica presente na perspectiva teórica de Bakhtin (2003, 2008) realizou-se a análise 

do Anexo III presente em cada um dos 17 editais. O documento intitulado nos editais 

como ‘Especificações Técnicas dos Formatos Acessíveis’ explicitava as diretrizes de 

acessibilidade em diferentes formatos, o qual no contexto deste estudo, foi considerado 

para análise com vistas a identificar a presença ou não da noção de acessibilidade e em 

qual enfoque. A leitura atenta dos editais levou em conta compreender de que modo a 

responsabilidade pela seleção e pela oferta de obras ocorria, atentando para a possível 

recursividade de padrões que efetivaram ou não a acessibilidade nos editais. Embora 

não se tivesse como premissa mapear formatos acessíveis, para além do formato em 

Libras, fez-se o registro de obras acessíveis nos formatos TXT, meio ótico, audiolivro, 

Braille, caracteres ampliados, MecDaisy e Libras, as quais são expressas na próxima 

seção. Na seção 5 serão apresentados e discutidos nos resultados encontrados. 

 

6 RESULTADOS 

 

Frente à análise dos editais no período de 1998 a 2004 não houve indicação em 

relação à submissão de obras literárias em formatos acessíveis. A primeira edição 

inserida na agenda do PNBE com obras considerando aspectos relativos à 

acessibilidade data da Edição de 2005 que, embora não esteja explicitado no texto do 

edital, enquanto critérios ou diretrizes para a seleção em formatos acessíveis, acabou 

adquirindo a “Coleção Clássicos da Literatura” no formato Libras. A coleção era 

composta por 10 CDs com texto em Português e vídeo em Libras. Sobre os editais 

analisados no período de 2005 a 2014 houve editais os quais não explicitaram a 

exigência às editoras, no que tange à submissão de obras em formatos digitais 

acessíveis. Neste tocante, observa-se, por exemplo, os editais lançados para os anos de 

2006, 2007 e 2011. No entanto, na análise das edições do PNBE para os anos 2005, 

2008, 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014 foram incorporadas diretrizes de acessibilidade 

para a oferta de obras acessíveis, com o objetivo de contemplar um maior número de 

leitores com deficiências distintas, o que tomou proporção a cada ano. Percebe-se um 

aumento na inserção de obras disponibilizadas em mais de um formato (a partir de 

2012) nos acervos do PNBE. 
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Identifica-se nos editais do PNBE, a partir do ano 2012, que as obras pré-

inscritas no formato tinta, tiveram como diretriz técnica, a distribuição das obras 

acompanhadas de CD ou DVD em Libras, devendo ser viabilizadas e distribuídas, 

obrigatoriamente, também em formato digital MecDaisy, conforme disposto no item 

8. (BRASIL, 2012, p. 2-3). Vale destacar, que nos editais do PNBE lançados entre os 

anos 2009 a 2014 não foram disponibilizadas pelo Portal do MEC/Programas/PNBE 

informações referentes aos títulos e formatos das obras adquiridas pelo programa, 

tampouco o respectivo público-alvo das obras distribuídas. Contudo, para os editais 

lançados no período de 2009 a 2014 houve a especificação de diretrizes técnicas gerais 

para acessibilidade das obras do acervo do PNBE. 

Observou-se nos editais analisados a presença de dialogicidade6 (BAKHTIN, 

2003) ao analisar a definição de diretrizes de acessibilidade pela política do PNBE, 

endereçada às editoras, as quais submeteram sua obras em formatos acessíveis aos 

editais a partir desta relação. Esta relação dialógica (BAKHTIN, 2008) assegurou a 

possibilidade de inscrição, submissão e a aprovação das obras nos formatos acessíveis 

exigidos pelo escopo do programa PNBE. Nessa perspectiva, o sistema comunicacional 

entre a chamada dos editais e as obras acessíveis retroalimentou o diálogo (BAKHTIN, 

2008) e permitiu a organização e adequação das diretrizes e exigências em relação à 

acessibilidade a cada novo edital lançado. Sobre o formato das obras em TXT: a 

submissão nos editais neste formato foi obrigatória, entre os anos de 2009 a 2014, 

porém não condicionada à produção de livros em formatos acessíveis como orientado 

pelas edições anteriores do PNBE. Estas obras ficaram sob a tutela do MEC para 

futuras produções mediante demanda. Tal estratégia foi adotada para diminuir os 

custos com aquisição, produção e distribuição de obras em formatos acessíveis, sem 

que se soubesse o número e a especificidade do leitor com deficiência que seria 

contemplado com a obra; e em virtude da sinalização para o Estado, pelas editoras, 

sobre os custos para a produção e publicação em formatos acessíveis. Os formatos 

exigidos entre 2009 e 2014 eram: livro em Braille e com caracteres ampliados; livro 

digital em Libras; livro em áudio. De acordo com Skliar (2004), ao adotar tal estratégia 

o PNBE afeta não apenas as pessoas com deficiência contempladas pela aquisição de 

                                                      
6 Isso significa observar cada parte do texto como participante de uma rede de comunicação verbal que 
estabelece uma cadeia que suscita respostas e responde a outras demandas. Para o autor: [...] O diálogo 
das linguagens não é apenas aquele das forças sociais na estática de sua coexistência, mas também o 
diálogo dos tempos, das épocas, dos dias, do que morre, vive, nasce [...] (BAKHTIN, 2003, p. 181). 
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obras de literatura em formatos acessíveis que precisarão solicitar a produção de obras 

nesses formatos, mas também resgata a velha acepção que só considera o outro, o 

diferente quando deixa explícito que ele está do outro lado, fora dos padrões de 

normalidade. Do ponto de vista quantitativo, frente ao corpus da pesquisa (total de 

3.750 obras), apenas 99 são acessíveis, sendo 21 em Libras, com percentual de apenas 

0,56% das obras em formato digital em Libras. 

Para o levantamento e análise dos formatos acessíveis (99 obras) dos editais 

2005 e 2008 do PNBE foram consultadas as edições do Diário Oficial da União 

referentes às publicações dos resultados das respectivas seleções do PNBE/ano. 

Segundo o agrupamento por período, das 99 obras acessíveis, 10 obras identificadas 

na seleção correspondente à chamada do edital 2005 e 89 obras na seleção 

correspondente à chamada do edital de 2009. Já, quando ao agrupamento por 

formato, das 10 obras identificadas na edição de 2005, todas corresponderam à oferta 

no formato em Libras. E, das 89 obras acessíveis identificadas em 2008, 41 

corresponderam ao formato audiolivro, 07 ao formato em Braille, 30 ao formato 

caracteres ampliados e 11 no formato em Libras. A seguir são apresentadas as 

ocorrência das obras em formato acessível correspondentes às edições de 2005 e 2008. 

No que tange às obras acessíveis em Libras, constatou-se que em apenas dois 

anos (2005 e 2008) o PNBE efetivamente disponibilizou obras com conteúdo em 

Libras. Em 2005 foram selecionados e disponibilizados 10 títulos de Clássicos de 

Literatura Infanto-Juvenil, voltados ao Ensino Fundamental, no formato CD, a saber: 

(1) Alice no país das maravilhas (Lewis Carroll); (2) Iracema (José de Alencar); (3) 

Pinóquio (Carlo Lorenzini e Carlos Collodi); (4) Velho da horta (Gil Vicente); (5) 

Aladim (Clássicos Recontados - Tatiana Belisky); (6) O Alienista  (Machado de Assis) 

(dois volumes); (7) O relógio de ouro (Machado de Assis); (8) O caso da vara (Machado 

de Assis); (9) A missa do galo (Machado de Assis); (10) A Cartomante (Machado de 

Assis).  

Já em 2008 foram selecionados 11 títulos da Literatura Infanto-Juvenil, no 

formato DVD, tendo dois públicos-alvo no âmbito educacional. Para a Educação 

Infantil os títulos foram: (1) A família Sol, Lá, Si (Márcia Honora); (2) Dognaldo e sua 

nova situação (Márcia Honora); (3) Nem todas as girafas são iguais (Márcia Honora); 

(4) O canto do Bento (Márcia Honora); (5) O problema da centopeia Zilá (Márcia 

Honora) e para o Ensino Fundamental foram: (1) A ilha do tesouro (Márcia Honora); 
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(2) A escola da Tia Maristela (Márcia Honora); (3) O homem que amava caixas (Márcia 

Honora); (4) Uma amiga diferente (Márcia Honora); (5) Uma tartaruga a mil por hora 

(Márcia Honora); (6) A lenda da erva-mate (Melania de Melo Casarin; André Krusser 

Dalmazzo; Ricardo Antunes Machado). (Libras sinalizada em desenhos e vídeo). 

Relativo à obra A lenda da erva-mate de autoria de Melania de Melo Casarin, 

André Krusser Dalmazzo e Ricardo Antunes Machado identificou-se que essa se 

diferenciava das demais, sejam as selecionadas em 2005 ou 2008, tendo em vista que 

ela continha ilustrações no formato de imagem de uma pessoa sinalizando, assim como 

datilologia e vídeo. Na Figura 1 (Imagem 1), canto inferior esquerdo, foi possível 

verificar a presença de ilustrações com sinalização em Libras, neste caso, utilizando-

se da imagem do próprio personagem indígena da história da obra, então acessível 

para o público surdo. Ainda quanto à dimensão linguística da obra em questão, na 

Figura 1 (Imagem 2), conteúdo centralizado, apurou-se a presença de ilustrações com 

sinalização em Libras, bem como o uso de datilologia, ou seja, a soletração do manual 

do alfabeto da Língua Portuguesa, enquanto código baseado na língua oral. A adesão 

pelo processo datilológico, por usuários de línguas de sinais, ocorre em situações em 

que se deseja representar um nome ou objeto, que não possui sinal ou que é 

desconhecido por quem está sinalizando em Libras (QUADROS; KARNOPP; 2004). 

Tanto o uso das ilustrações de sinalizações, quanto de datilologia apontam para 

aspectos que revelam uma evidente perspectiva dialética (BAKHTIN, 1981) para com 

a comunidade surda. O que se está inferindo é que tais recursos de acessibilidade 

adotados, provenientes das práticas discursivas decorrentes do sistema linguístico da 

Libras reiteram o caráter de alteridade e de concepção do outro (o surdo) como modo 

de fomentar o projeto maior do PNBE, ou seja, a oferta de acessibilidade à leitura para 

todos. 
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Figura 1: Conteúdo com ilustrações de sinalizações e uso de datilologia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A lenda da erva-mate (UFSM, 20067)  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise dos editais do PNBE e dos resultados encontrados foi 

possível constatar que, embora o PNBE tivesse como objetivo fomentar a formação de 

todos os leitores, por meio da distribuição das obras literárias, somente após o edital 

lançado em 2009 foram, efetivamente explicitadas neste e nos editais seguintes, um 

número expressivo de diretrizes para acessibilidade, com vistas a seleção de obras que 

atendessem às diferentes demandas de leitura do público das escolas brasileiras. Ainda 

assim, o baixo número de obras literárias em formato acessível (99 obras), no que 

tange ao corpus desta pesquisa, obras acessíveis no formato Libras, sinaliza para a 

necessidade de ampliação de ações e estratégias nas políticas públicas para a formação 

de leitores literários que se oriente, a partir de uma concepção de política que considere 

as relações dialógicas, que refletem a diversidade não apenas linguística, mas, 

também, cultural de todos os leitores na escola, agora sob responsabilidade do PNLD. 

Observa-se que as diretrizes técnicas do PNBE, evidenciaram a preocupação 

direcionada à forma de distribuição e de acesso às obras, ao relacionar acesso à 

democratização e não à acessibilidade propriamente dita, o que pode ser observado 

                                                      
7 Fonte: http://projetomaoslivres.ufsm.br/livros/37-erva-mate 
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pela concepção pouco significativa quanto ao foco nos conteúdo e produção das 

narrativas como nos livros que compõem a Coleção Clássicos da Literatura em 

Libras/Português8 (CD/ROM) do PNBE 2005. A maior parte das obras selecionadas 

se configurou como a transcrição de um formato (Língua Portuguesa) para o outro 

(formato acessível). Às especificações giravam em torno de uma atenção voltada ao 

suporte de inscrição que comportava os conteúdos. 

Nesse sentido, a geração de obras acessíveis no PNBE operou em um caráter 

dialógico proposto pela teoria bakhtiniana, no que se referia à concepção do outro 

enquanto alteridade, ou seja, como alguém que carece de adaptações de conteúdo, que 

considerem aspectos culturais, contextuais e linguísticos para o desenvolvimento da 

leitura literária. Com a intenção de problematizar o acesso, enquanto distribuição dos 

livros em contraste à precarização da acessibilidade, para todos nas políticas públicas 

para a formação de leitores no Brasil, buscou-se, neste estudo, evidenciar aspectos 

quantitativos e qualitativos, com base na reflexão sobre foco dos editais e sua 

preocupação em definir diretrizes referentes à materialidade do acervo, no cenário do 

PNBE. Em relação à perspectiva inclusiva, destaca-se que os formatos digitais 

acessíveis analisados apresentaram um quantitativo pequeno (99 obras) em relação ao 

número total de obras em tinta (3.750) que correspondem a 2,64%, percentual ainda 

mais reduzido quando o foco recai sobre as obras em Libras, 0,56%. 

O que se verifica na prática é que muitos estudantes ficam excluídos das 

políticas públicas para a formação de leitores no Brasil. Quando o foco são os alunos 

com surdez matriculados nas escolas brasileiras, 71.6649 em 2016 (no Ensino Regular 

e no Ensino Especial) cabe destacar que o acesso aos livros em Libras é quase 

inexistente. Portanto, apurou-se que a perspectiva dialógica dos editais do PNBE não 

se ocupou com a concepção da acessibilidade às obras na perspectiva do ato de ler 

(leitura literária), uma vez que a seleção esteve pautada, sobretudo, por diretrizes 

técnicas para o formato das obras submetidas. Cabe dizer que em 2014 o PNBE foi 

descontinuado e que, em 2017, foi incorporado ao Plano Nacional do Livro e do 

Material Didático (PNLD), através do Decreto nº. 9.009, que define, no capítulo III, 

art. 25, que o MEC adotará mecanismos para a promoção da acessibilidade no PNLD, 

                                                      
8 Fonte: http://www.editora-arara-azul.com.br/pdf/artigo16.pdf. Acesso em: 28 out. 2019. 
9  Números correspondentes aos anos de 2017 a 2019 ainda não foram divulgados. Fonte: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382018000500085  Acesso em: 25 
jan 2020. 

http://www.editora-arara-azul.com.br/pdf/artigo16.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382018000500085
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destinados aos estudantes e professores com deficiência. Desta forma, as políticas 

públicas para a formação de leitores no Brasil continuarão se ocupando da promoção 

da acessibilidade dos acervos disponibilizados para as escolas da Educação Básica. No 

entanto, enquanto as diretrizes que orientam a acessibilidade no enfoque dialógico 

(BAKHTIN, 2003; 2008) e inclusivo (BRASIL, 2008 e 2015) das obras que poderão 

ser inscritos nos editais não há a garantia de rompimento com uma visão tecnicista, 

percebida pelo caráter de tradução das obras de um formato para o formatos nos 

editais analisados e pela ausência de componentes e estratégias pedagógicas inclusivas 

como a incorporação de aspectos culturais, com vistas a adequar os sistemas 

linguísticos que compõem às obras às especificidades de cada leitor. É possível inferir 

ainda, que sem estes elementos, a perspectiva de acesso às obras literárias para o 

fomento à formação de todos, enquanto leitores corre o risco de produzir um 

esvaziamento de sentidos para o leitor não transpondo os limites de uma proposta de 

democratização do acesso pela distribuição das obras literárias. 

O que trago como ponto de tensão é o entendimento de que a democratização 

do acesso às políticas públicas para a formação de leitores no Brasil, não tem se 

ocupado, em grande intensidade, com o desenvolvimento de estratégias e ações 

voltadas para a leitura das pessoas com deficiência. Parece que esse público é 

parcialmente contemplado, quando são produzidos alguns (e não todos) livros 

acessíveis para pessoas com deficiência visual e/ou surdez – estratégia prevista em 

alguns editais do PNBE. 

Nos perguntamos: se as políticas são para todos os leitores, por que de fato não 

se preocupam em disponibilizar livros para todos eles? Ou seja, as próprias políticas 

são excludentes por natureza. Um último destaque, a palavra acessibilidade aparece 

no texto do PNLL uma única vez, e está associada à dimensão educacional enquanto 

direito de cidadania. (BRASIL, 2014). Nesta perspectiva, é preciso verificar que há uma 

lacuna a ser preenchida por “[...] pessoas que acreditam na inclusão como ruptura dos 

paradigmas existentes, para não deixar ninguém de fora na construção de ambientes 

acessíveis”. (PUPO, 2008, p. 19). 

Para Ferreira (2012, p. 13), “[...] a ordenação de ações políticas e econômicas 

deve garantir a universalização de políticas sociais e o respeito às diversidades, sejam 

elas étnico-raciais, geracionais, de gênero, de deficiência ou de qualquer natureza”. 
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Portanto, elaborar uma política pública significa definir quem decide o que e 

para quem. Envolve definições relacionadas com a natureza de um regime político em 

que se vive, numa sociedade organizada e mediada por uma cultura política vigente, 

no caso do Brasil, atrelada ao capitalismo. E esse é o desafio a ser enfrentado na 

perspectiva do desenvolvimento de políticas públicas para a formação de leitores no 

Brasil. Vale perguntar se o mesmo pode ser colocado como desafio para os outros 

países da América Latina. 

Enquanto sugestão para trabalhos futuros seguem alguns questionamentos, 

principalmente, no que concerne à verificação da efetividade dos produtos gerados e 

uso pelo público leitor, assim como sobre a elaboração das políticas públicas para 

tanto. Cabe salientar que, diante da inexistência de estudos publicados no Brasil que 

mostrem quantos leitores com deficiência foram contemplados pelas políticas de 

formação de leitores e de que forma isso ocorre, é importante pensar em instrumentos 

e estratégias para esse mapeamento. Do mesmo modo, é preciso atentar que não basta 

disponibilizar uma obra em formato acessível se ninguém souber dela ou se ela não 

circular ou se quem a recebe não é informado sobre o público ao qual ele se destina e 

como potencializar o seu uso. Essa mesma questão direciona ainda para o método de 

construção e efetivação das políticas públicas. É de extrema importância pesquisar e 

repensar como as políticas públicas devem ser construídas de modo que considerem 

as diferenças do público leitor e suas especificidades, como a do público surdo 

(linguística e cultural) para a elaboração dos planos, ações e editais, com vistas a 

contemplar a todos, incluindo as pessoas com deficiência. E como a participação das 

pessoas com deficiência deve ocorrer nesse processo, desde a elaboração das políticas 

até a criação dos instrumentos para operacionalização e verificação dos produtos 

gerados. 
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A humanidade hodiernamente encara uma das questões mais primordiais de 

sua história na Terra: a continuidade da espécie humana frente à catastrófica 

combinação de um modo de vida baseado no consumismo desenfreado e o 

esgotamento iminente dos recursos naturais, e a acentuação das desigualdades sociais 

(ONU, 2015, s/p). Nesse sentido, é relevante admitir que o desenvolvimento 

exponencial do capitalismo, conciliado a políticas hegemônicas, é um dos mecanismos 

potencializadores no que tange o acirramento de conflitos socioambientais, extinção 

em massa de seres vivos e até mesmo riscos de possível extinção latente da espécie 

humana (RICKLEFFS; RELYA, 2016, p.13). A prevalência do ideal de dominação da 

natureza é tão evidente que os próprios seres humanos se incumbem de ceifar a 

existência dos seus semelhantes, bem como de outras espécies e de recursos naturais, 

contrariando a lógica natural dos ciclos, conforme indica a Ecologia em seus princípios 

básicos.  

Quanto mais tecnológica e mercadológica fica a sociedade, mais se deturpa a 

noção de pertencimento à natureza (CAPRA, 2006, p.25). Não se trata de pensar 
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acerca do fim da Terra, tendo-se em vista que o planeta, em si, não pode ser destruído 

por ações humanas, mas sim sobre os impactos ecológicos e ambientais que têm sido 

provocados por ações antrópicas às redes biofísicas e aos ciclos naturais (GADOTTI, 

2000, p.67) e que inevitavelmente atingem a própria humanidade, como tem-se visto 

na contemporaneidade, com a Pandemia provocada pelo Sars-Cov-2. De toda forma, 

os impactos da ação humana urgem problemas ambientais que se associam as questões 

sociais e conflitos frutos da convivência insustentável no território.  

Um tema em voga em muitas regiões do Globo são os conflitos diversos por 

território, acesso a recursos naturais e direito à cidade. É relevante questionar as 

consequências práticas do descompasso entre a legislação ambiental e realidade 

pragmática na busca e resolução de conflitos socioambientais, algo que está 

diretamente relacionado à dissociação exacerbada entre homem e natureza, um 

pressuposto moderno que serve à diluição da compreensão de que o humano está 

contido na natureza e que não há maneiras de perpetuar a vida humana sem que o 

meio ambiente esteja ecologicamente equilibrado. Eis a temática proposta para este 

capítulo. 

Trata-se de uma racionalidade ambiental, como aponta Leff (2005, p.2) 

preocupante e que conduz a uma antropoética que não considera aspectos como a 

complexidade e a interdisciplinaridade em processos de tomada de decisão. Alguns 

campos científicos como a Ecologia Política têm discutido, há algum tempo, a relação 

necessária entre práxis econômica, ecológica e política, bem como processos nos quais 

seja possível desenvolver sensibilização e educação para o ambiente e com o ambiente. 

Todavia, em contrapartida às urgências ambientais avolumadas nas recentes décadas, 

pouco tem sido notado, nas mais diversas nações, em relação ao cumprimento de 

legislações ambientais e socioambientais. O próprio Brasil, como se verá a seguir, é um 

país com importantes e importantes legislações ambientais, mas que efetivamente as 

executa pouco. 

Cumpre salientar, aqui, introdutoriamente, que a ruptura, ou dissociação, entre 

humanidade e natureza, não ocorre de forma espontânea: existem grupos humanos e 

instituições articulando todo esse sistema calamitoso, seja por sua ação ou omissão. 

Enquanto uns gozam momentânea e diretamente da exploração e violação dos demais 

humanos e do ambiente como um todo, outros apenas mantém o ciclo distópico, 

vivendo de forma alienada e plenamente conivente com o sistema imposto. As 
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fronteiras imaginárias e concretas criadas entre os sujeitos e a natureza sãos as 

mesmas que os próprios seres humanos  entre si os quais segregam povos e nações.  

Sendo assim, este estudo envolverá uma abordagem crítica do substrato legal 

em matéria ambiental no Brasil, a fim de demonstrar que, por razões estruturais, 

políticas e socioeconômicas, a legislação ambiental pátria acaba por não lograr êxito e 

o direito fundamental difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

frequentemente violado. Deduz-se, desse modo, que a ineficácia material do 

ordenamento jurídico ambiental contribui para o agravamento dos conflitos 

socioambientais. Busca-se, também, propor um caminho alternativo a fim de driblar 

esses obstáculos, a partir do debate sobre pós-extrativismo e decrescimento, conceitos 

de extrema importância para a compreensão da mudança paradigmática que se 

propõe.   

 

1 A Tutela Ambiental Brasileira  
 

 

 

O Brasil, assim como a maioria dos países latino-americanos, nos séculos 

passados, passou por conturbados contextos de espoliação econômica, política, 

ambiental e cultural cujas consequências correm os dias atuais. Em meados dos anos 

1920, o país via, de um lado, um crescimento econômico baseado em discursos 

desenvolvimentistas, sobretudo dentro das cidades; e por outro, uma lenta política e 

legislação ambiental, que não avançava muito, seja por falta de conhecimento 

científico, seja por desinteresse e vontade política. É relevante frisar que o Brasil em 

sua evolução como democracia e República caminhou, e perseverou, constantemente 

com pressupostos Norte Americanos de compreensão do ambiente e da política e 

legislação voltadas para as questões ambientais. A incorporação de modelo 

estrangeiros para uma realidade espacial distante fez com que muitas medidas não 

fossem compatíveis com situação social e ambiental brasileira.  

Afinal, após séculos de exploração de recursos naturais, num perfil colonialista 

de compreensão da natureza, que culminava em desigualdades sociais significativas e 

berço do que ainda hoje vemos na sociedade brasileira, foi no Governo Getúlio Vargas 

que surgiu o primeiro Código Florestal, estabelecendo instrumentos para controle dos 

impactos antrópicos sobre o Meio Ambiente (HAMMERL, 2013, p.1). É possível, então, 

dizer que foi a partir deste Código que um dos primeiros esforços de ordenação do uso 

de recurso naturais foi empreendido no país, embora de forma ainda precária. Na 
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verdade, somente após a década de 1980 é que significativas mudanças começaram a 

ser implementadas, maioria delas em decorrência de movimentos sociais e de todo o 

questionamento e luta contra o sistema ditatorial aqui implantado e que perseverou 

por mais de 20 anos. 

Antes de se discutir mais especificamente Tutela Ambiental Nacional, é 

relevante evidenciar dois aspectos importantes, em termos de contextualização: 1) 

após a Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU (Organização das Nações Unidas), 

intensificaram-se as discussões, embora de certa forma ainda hegemônicas, acerca de 

maneiras de a humanidade se desenvolver, social e tecnologicamente, mas com 

diplomacia e evitando conflitos bélicos; 2) tal contexto global de questionamento do 

modus operandi humano na Terra não proveio apenas dos líderes das nações 

vencedoras da Segunda Guerra Mundial: teve como base também o contexto de 

contracultura, forte entre as décadas de 1950 e 1970, que fundamentou várias 

vertentes do ambientalismo, do ecologismo, inclusive da própria Ecologia Política 

(FRANCELINO, 2017).  

Muitos processos associativísticos culminaram com o despontar do hoje 

denominado Terceiro Setor¸ cuja maior representação são as ONGs (Organizações 

Não Governamentais), cujo um dos expoentes foi o Greenpeace (Figura 1). A própria 

gênese do termo sustentabilidade está fortemente marcada a esses panoramas, e 

também a um direcionamento econômico, e mesmo administrativo, da Terra e seus 

recursos. O Brasil, no Governo Militar, participou de encontros importantes de 

discussão ambiental nesse contexto, mas sem efetividade de preocupação ambiental. 

Ao que tudo indica historicamente o governo brasileiro terceirizou as suas ações 

ambientais e sociais para ONGs sem repassar o devido poder para as mesmas, pois 

manteve o controle centralizador para si.  
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Figura 1: Fundação do Greenpeace: processo fundamentalmente calcado nos manifestos de 

questionamento de contracultura da segunda metade do Século XX. Fonte: site da Instituição 

(GREENPEACE, 2017) 

 
 

 

Apesar disso, o Direito Ambiental no Brasil passou a gozar de tutela 

constitucional a partir de 1988, ano em que foi promulgada a Constituição da 

República Federativa do Brasil que está em vigor. Segundo (ANTUNES, 2010, p.64), é 

possível observar o dever de tutela ao meio ambiente ao longo de 22 artigos, além de 

parágrafos e incisos da Carta Maior, ficando explícita a intenção legislativa de 

promover ampla proteção a esse bem de uso de comum. Entretanto, há o desafio de 

sistematizar e harmonizar tais dispositivos legais, visto que a proteção ambiental 

envolve aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos, consoante o que virá a ser 

comentado mais adiante.  

O mesmo autor aponta, ainda, que o art. 225 da CRFB/88 “é o centro nevrálgico 

do sistema constitucional de proteção ao MA e é nele que está muito bem caracterizada 

e concretizada a proteção do meio ambiente como um elemento de interseção entre a 

ordem econômica e os direitos individuais” (ANTUNES, 2010, p. 64). Ex vi legis: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
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Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações. (omissis) 

 

O artigo supracitado desdobra-se em sete parágrafos, sendo sete incisos 

alocados no § 1º, disciplinando as incumbências do Poder Público para assegurar a 

efetividade do direito em análise. Destaca-se também o § 2º do art. 225, que obriga 

aquele que explorar recursos minerais a recuperar o meio ambiente degradado, 

conforme solução técnica exigida pelo órgão público competente.  

Ainda conforme entendimento de Antunes (2010, p.55) é importante apontar 

que as normas administrativas em matéria ambiental exercem papel significativo, uma 

vez que o poder legislativo é moroso no que tange a regulamentação de áreas científicas 

como essa, que evoluem de forma rápida, haja vista a latente demanda social. Isso 

justifica o amplo poder concedido ao Executivo em sede de matéria ambiental. No 

entanto, tal característica do Direito Ambiental deve ser analisada em estrita 

conformidade com o princípio da legalidade, sob pena de prejuízo ao bem jurídico 

tutelado em detrimento de interesses do Poder Executivo. É o que dispõe o autor: 

 

Se, por um lado, este é um aspecto da realidade objetiva, por outro, é ele muito 

perigoso, pois o Executivo tende a exorbitar de suas atribuições, seja para ampliar 

a “proteção” ambiental à custa de direitos e garantias individuais, mediante a 

imposição de restrições às atividades de particulares que não encontram referência 

na lei; seja pela inobservância de normas e parâmetros legais, em prejuízo da boa 

qualidade ambiental. Aqui, não há como se afastar a incidência do princípio da 

legalidade estabelecido na CF, ou seja, as normas administrativas não podem 

ultrapassar os limites fixados pela lei, sob pena de invalidade formal. (ANTUNES, 

2010, p. 55) 

 

Nesse ínterim, reforça-se o posicionamento do teórico quanto ao papel do Poder 

Judiciário na efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

sendo a jurisprudência uma fonte formal fundamental na construção do Direito 

Ambiental pátrio, tendo em vista os desdobramentos da matéria decorrentes de litígios 

judiciais que posteriormente foram implementados no âmbito legislativo.   

Válido destacar a Lei nº 6.938/81, recepcionada pela CRFB/88, que dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). A priori, o art. 3º da mencionada 

lei engendra o conceito legal de meio ambiente, entretanto, devido ao seu contexto de 
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elaboração, anterior à promulgação da Carta Constitucional de 1988, não foi 

considerado o aspecto social do meio ambiente, restando o conceito restrito ao aspecto 

puramente biológico, ligado ao direito à saúde, porém sem galgar o patamar de bem 

jurídico merecedor de tutela autônoma, entendimento alterado pelo texto da Carta 

Constitucional vigente. A PNMA visa regulamentar as múltiplas relações 

socioambientais, objetivando preservação e recuperação ambiental, desenvolvimento 

social e econômico, no intento de acarretar efetividade ao art. 225 da CRFB/88. 

Ademais, ressalta-se ainda a existência da Lei 9.605 (1998, s/p), a Lei de Crimes 

Ambientais, cujo encargo é prever as sanções penais e administrativas impostas às 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, que possam incidir contra a fauna, 

flora, atividades humanas ou contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. 

Observa-se a complexidade atribuída ao conceito constitucional de meio ambiente, 

envolvendo a dimensão socioeconômica, cultural e biológica.  

Mister se faz trazer à baila a obra de Édis Milaré, de 2016, intitulada “Reação 

Jurídica à Danosidade Ambiental: Contribuição para o delineamento de um 

microssistema de responsabilidade” para afirmar que o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado compõe “o quadro de direitos fundamentais ditos de 

terceira geração incorporados nos textos constitucionais dos Estados Democráticos de 

Direito” (MILARÉ, 2016, p. 191). Nessa senda, resta evidente a proximidade entre o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os direitos humanos, haja vista 

que violar o direito difuso em comento significa violar uma série de outros direitos 

fundamentais assegurados constitucionalmente. Diante da imprescindibilidade do 

equilíbrio ambiental para a manutenção desta e das futuras gerações justifica-se o 

vasto arcabouço legislativo. Integra-se a essa ideia o que escreve Édis Milaré: 

 

Somos responsáveis pela propagação da espécie, não somente do ponto de vista 

biológico, mas, ainda, de vários outros pontos de vista (histórico, cultural, 

econômico etc.). Incumbe, pois, à sociedade construir, mais do que o seu mundo 

atual, o mundo do amanhã. Por isso, quando se estabelece o princípio de que 

“todos têm o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”, esse 

equilíbrio ecológico traz no bojo as condições indispensáveis ao planeta Terra e as 

condições favoráveis para as gerações futuras. Mais uma vez a gramática nos 

socorre: tomemos a expressão usufruir corretamente dos recursos ambientais: o 
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verbo usufruir traduz um direito, o advérbio corretamente conota um dever: 

direito e dever são fatores recíprocos e complementares. (MILARÉ, 2016, p.26) 

 

O excerto acima reforça o caráter multidisciplinar da discussão ambiental, e da 

própria legislação, compreendendo, inclusive, que a sustentabilidade não pode ser 

compreendida apenas pelo viés da conservação da natureza, mas também pela 

perspectiva da diminuição das desigualdades sociais e conflitos socioambientais. A 

Agenda 2030 da ONU (2015, s/p), inclusive, tem como primeiro ODS (Objetivo para o 

Desenvolvimento Sustentável) exatamente a erradicação da pobreza, o que permite 

refletir sobre a necessidade de construção de uma antropoética de futuro (MORIN, 

2000, p.120) diferente da que tem sido construída nos últimos séculos pela sociedade 

global. A sociedade contemporânea vive uma crise ambiental que advém de um crise 

de hospitalidade na perspectiva dos vínculos sociais. A liquidez dos vínculos modernos 

atinge não somente as relações entre os sujeitos, como também dos sujeitos com o 

meio ambiente em uma forma insustentável e anti-ética.  

 

2 O acirramento dos conflitos socioambientais e da desigualdade social 
 

 

A realidade socioambiental do Brasil destoa nitidamente do que assegura o 

ordenamento jurídico. Não raras são as notícias de crimes ambientais irreparáveis 

decorrentes de grandes empreendimentos, conflitos socioambientais desencadeados 

por divergências de interesses sobre determinado território, manobras 

administrativas a fim de afrouxar certas exigências e negligência por parte dos órgãos 

fiscalizadores. Nesse sentido, é imprescindível buscar conhecer as raízes destas 

problemáticas, para então debatê-las e saná-las. 

 

A ideia de conflito ambiental está associada à ideia de escassez de recursos naturais 

associada a perspectiva quantitativa do recurso. Todavia, o que existe são distintos 

projetos de apropriação da natureza, conflitando com a diversidade cultural e 

significação da mesma, associando as perspectivas qualitativas e não apenas 

quantitativas de recursos advindos da natureza. (TOZI, 2020, p.74/75) 

 

Nesse diapasão, chega-se ao cerne do debate proposto. Os conflitos 

socioambientais dão-se a partir da divergência humana em termos de compreensão e 
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significação da natureza, bem como pela centralização da razão sobre a forma de 

pensar o mundo (LEFF, 2005, p.5), visto que essas noções advêm de fatores históricos 

e culturais, como a construção e ascensão do capitalismo, transcendendo a perspectiva 

quantitativa dos recursos naturais. Para exemplificar tal afirmação, ressalta-se o 

trabalho recente de (TOZI, 2020, p.74) demonstrando o paradoxo fático encontrado 

na cidade de Belém do Pará, no norte brasileiro.  

Conhecida como "Cidade das Águas", Belém do Pará é sede de conflitos 

históricos em torno de seus recursos hídricos. A cidade é entrecortada por rios e 

igarapés, outrora utilizados pela população para o lazer, para o comércio de 

mercadorias e também para atividades domésticas. O crescimento populacional após 

1960 fez com que fossem ocupadas as áreas verdes e mais altas, degradando-as, e as 

áreas mais baixas e alagadas fossem ocupadas pela população mais pobre da cidade. 

Ao longo dos anos, devido ao movimento provocado pela urbanização e a necessidade 

de integração da cidade, o rio Pirí foi submetido a sucessivos processos de 

aterramento, agradando parte da população que apoia as medidas adotadas pelo Poder 

Público e desagradando a outra parcela, que depende das águas para exercer os mais 

diversos tipos de atividade. Além disso, outras obras marcam a história da cidade e 

seus conflitos em torno de suas águas, como "a construção de um sistema de dique, 

comportas e canais, inaugurado em 1944" e o projeto de macrodrenagem e 

urbanização da bacia da Estrada Nova, também conflituoso, conforme expõe (TOZI, 

2020, p.77): 

 

O conflito estabelecido na bacia refere-se: retirada da população da orla, cortando 

lações ribeirinhos, remanejamento da população de áreas drenadas da bacia, 

valorização da área da orla e afastamento da população mais pobre, convívio da 

população com os processos naturais da bacia. 

 

Berger, Pereira, Sineiro e Bierger (2019, p. 95) ilustram outro exemplo de luta 

por justiça ambiental no texto “Justiça ambiental e proteção de riscos dos agrotóxicos 

no Brasil: problematizações a partir do caso Las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, 

Córdoba, Argentina”. O caso repercutiu internacionalmente após um grupo de mães 

residentes em Córdoba conseguirem provar na justiça uma série de violações aos seus 

direitos mais essenciais por parte de indústrias poluidoras e fazendas que 

pulverizavam agrotóxicos massivamente na região da comunidade em que viviam, o 
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que causava diversas doenças graves na população local, como leucemia e lúpus. Dessa 

maneira, percebe-se que somente por meio do fortalecimento dos vínculos dos sujeitos 

com o meio ambiente,  o status quo da crise ambiental pode ser revertido com outras 

formas de apropriação que visem uma relação mais equilibrada.  

No entanto, inúmeros são os casos concretos de violação aos direitos 

transindividuais, epicentro dos conflitos socioambientais que parecem ser invisíveis 

aos olhos do Poder Público. Indispensável ressaltar a participação dos movimentos 

sociais em defesa da garantia de tais direitos. No entanto, a divergência de interesses 

sobre certas regiões, e a prevalência do interesse subserviente à lógica de mercado, 

acaba tornando utópico o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Logo, 

urge a necessidade de se investigar mais afundo a estrutura socioeconômica tida como 

pano de fundo de tamanha dissonância entre legislação e realidade, visto que o texto 

legal não parece, nem de longe, ser ruim ou insuficiente. 

Precipuamente, é de se questionar o termo “desenvolvimento sustentável” 

criado pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1982 e que adiante, em 2015, 

torna-se pauta internacional, objetivando fomentar uma agenda de metas a serem 

cumpridas pelos países signatários até o ano de 2030; dentre esses, o Brasil. (SILVA, 

S. 2020, p. 109) focaliza a viabilidade da Agenda 2030 (ONU, 2015, s/p), em que estão 

previstos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) em face dos conflitos 

socioambientais causados pela atividade mineradora. A autora defende que o ideal do 

desenvolvimento sustentável faz crítica ao modelo-padrão de desenvolvimento, vez 

que este ignora as consequências da exploração da natureza, entrementes, deixa de 

questionar o modo de produção capitalista, fazendo com que a tríade economia, 

sociedade e ambiente seja abalada, visto que se desenvolve em um contexto de 

conflitos em torno dos recursos naturais. Neste liame: 

 

Os grupos sociais que fazem usos diferenciados dos recursos naturais e a 

consequente tensão entre interesses em pauta, como citado, apontam uma 

contradição que não é colocada pelos autores e muito menos pela estratégia do 

desenvolvimento sustentável, que é a divisão de classes. Tais segmentos afetados 

são originários da classe trabalhadora e suas diversas frações: trabalhadores/as 

rurais e urbanos; comunidades quilombola, indígena, camponesa, pesqueira. 

(SILVA, S. 2020, p. 111) 
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O período feudal marca as origens da característica acima descrita, momento 

em que começam os processos de expropriação de terras, primeiro por particulares e 

em seguida vide legitimação do Estado: 

 

Posteriormente, o próprio Estado viabilizou essa usurpação, a Revolução Gloriosa 

inaugurou uma nova era “estas terras foram doadas, vendidas a preços ridículos 

ou também anexadas a propriedades privadas por usurpação directa”. Os 

capitalistas burgueses transformaram “a terra num puro artigo de comércio, para 

estenderem o domínio da grande empresa agrícola, para aumentarem o seu 

abastecimento de proletários fora-da-lei do campo” (MARX, 1982 apud SILVA, S. 

2020, p.111/112). 

 

Após o período renascentista vêm à tona as revoluções burguesas, 

ressignificando o valor das terras, expandindo o capital e ampliando o processo 

exploratório e expropriatório mundo afora, alcançando as Américas e a África. Essa é 

a base fundante da acumulação primitiva do capital, motriz de desigualdades sociais 

que reverberam até os dias atuais. Segundo a autora: 

 

Isso significa dizer que os conflitos socioambientais são expressões da questão 

social, da desigualdade entre as classes, que a terra ao ser mercantilizada, torna-se 

objeto de disputa. Dessa forma, a mercantilização da natureza é raiz para 

entendimento dos conflitos socioambientais. O dito desenvolvimento sustentável 

é colocado em xeque ao realizar apenas a crítica ao modelo e não ao próprio 

sistema capitalista, o qual mantém a expropriação como base fundante de sua 

organização, tanto em sua fase primitiva como atualmente em países de 

capitalismo dependente. (SILVA, S. 2020, p. 113)     

 

Dito isso, traz-se à luz breves considerações sobre a atividade mineradora, 

sobretudo na América Latina, na qual, conforme (SILVA, S. 2020, p.114) as empresas 

desse setor atuam em dissenso com o que estabelece os ODS. A mineração, por si só, é 

altamente poluente, prejudicial ao solo e às águas, além de sujeitar a comunidade que 

habita aquele local a um risco de dano irreparável caso a barragem de rejeitos se 

rompa, por exemplo, vide os emblemáticos crimes ambientais cometidos pela empresa 

Vale do Rio Doce nas cidades de Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019 

(CÂMPERA, 2019, s/p). O manejo de metais pesados é extremamente perigoso e viola 
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uma série de direitos fundamentais, dentre eles a saúde e a vida dos que usufruem 

direta e indiretamente daquele ecossistema afetado, e não obstante, o direito difuso ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. A autora (qual?) explica que a análise da 

atividade mineradora desnuda várias questões, vez que insere o país em um sistema 

econômico de reprimarização, fortalecendo a divisão internacional do trabalho através 

do fornecimento de commodities e aumentando a subserviência econômica aos países 

do capitalismo central. Além do mais, esse fenômeno é responsável pelo acirramento 

dos conflitos socioambientais no Brasil, leia-se: expropriação de territórios ocupados 

por comunidades locais afetadas pela mineração e construção de barragens de rejeitos, 

aumento da incidência de doenças como câncer e outras respiratórias nas populações 

que circundam a região de prática mineradora, contaminação de solos, rios e lençóis 

freáticos por metais pesados, apropriação privada de recursos do subsolo, dentre 

outras (SILVA, S. 2020, p. 115). 

Em linhas gerais, os países de capitalismo dependente se debruçam sobre a 

combinação entre a superexploração da força de trabalho e a apropriação privada de 

recursos naturais, mercantilizando a natureza e fomentando conflitos 

socioambientais. Assim sendo, todo o arcabouço legislativo brasileiro em função do 

zelo pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado projeta um direito 

transindividual cuja ineficácia material é notória. Não por mero dissabor, isto se 

verifica no processo que concernente aos 

 

baixos custos concernentes ao pagamento de impostos, apesar da alta 

rentabilidade para a oligarquia financeira. Concomitantemente, o capitalismo 

rentista disputa o fundo público e atuam na desregulação ambiental visto que a 

exploração mineral tem sido feita por corporações multinacionais, que necessitam 

da autorização pública para explorarem os recursos. Os interesses que constituem 

a fragilização da proteção ambiental brasileira, aliada à falaciosa estratégia do 

Desenvolvimento Sustentável, escamoteiam as novas roupagens da dependência e 

a disputa dos recursos naturais, sob o alicerce do Estado brasileiro. (SILVA, S. 

2020, p.122) 

 

Tendo em vista o panorama apresentado, afirma-se, aqui, e defende-se, que o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado é condição essencial da vida humana 

(CAPRA, 2006, p. 26), e ao mesmo tempo é a única forma de assegurar que esse direito 



 
 
 
 

Vitória Maria R. M. da S. P. Pereira; Delton M. Francelino; Leandro B. Brusadin | 309 

 

se efetive também para as futuras gerações. São resultados da exploração ambiental 

descomedida: o aquecimento global, a seca, a desertificação, a eutrofização, a chuva 

ácida, a degradação da camada de ozônio, extinção de várias espécies da fauna e flora, 

formação de ilhas de calor, inversão térmica, entre outras consequências. Desse modo, 

surgem novas exigências ao Direito Ambiental (SILVA, R. 2012, p.4).  

É um equívoco acreditar que os perfis atuais de desenvolvimento da sociedade 

global, fortemente calcados em discursos que favorecem apenas o viés econômico, 

serão a solução para a superação das mazelas socioambientais aqui discutidas e todas 

as existentes pelo planeta. A confusão inequívoca entre crescimento e 

desenvolvimento, fruto da mediação humana pelo capital, é capaz de levar a políticas 

que privilegiem a economia em detrimento do meio ambiente, e por vezes, da própria 

sociedade. Também é contraditório, à luz da discussão acerca da sustentabilidade, 

acreditar que legislações bem desenvolvidas, e até com conhecimento científico 

robusto por detrás, são suficientes para a “efetividade” do tão propagado 

desenvolvimento sustentável. Como afirma Leff (2005, p.202), é preciso que 

reconheçamos a necessidade de que os saberes ambientais se efetivem na política e na 

execução das leis. Sem isso, e sem compreender a dimensão cultural da 

sustentabilidade, dificilmente teremos, em fato, uma sociedade de futuro cujos 

princípios básicos de existências sejam condizentes aos princípios elementares 

ecológicos e ecossistêmicos.  

Sobressai ao Direito Ambiental sua ineficácia normativa, de modo que aponta 

(LEIS, 1996, p.45 citado por SILVA, R. 2012, p.70) um certo sentido de “faz-de conta” 

em âmbito nacional e internacional, no qual há conivência por parte dos operadores 

do direito com a ineficácia e com o próprio mecanismo faz-de-conta, ao passo que as 

declarações, leis, e tratados de cooperação internacional não comprometem a 

ninguém, nem economicamente, nem financeiramente, sendo esse o principal motivo 

do descompasso atinente à legislação defronte a realidade.  

Assim, faz-se necessário que a legislação ambiental pátria seja repensada a 

partir de um viés crítico, que considere aspectos históricos, culturais e sociais, para 

que então seja possível encontrar maneiras de superar os desafios expostos. Conforme 

(SILVA, R. 2012, p. 82) a solução pragmática à problemática delineada perpassa por 

concretizar “a autonomia; a aplicabilidade da Teoria Tridimensional de Miguel Reale; 

um maior diálogo com as demais ciências; a existência de um Direito Ambiental 
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Internacional eficaz; um coerente sistema normativo e um Ministério Público 

interativo e ativo". Sobre a autonomia do Direito Ambiental: 

 

A exigência da autonomia do Direito Ambiental não consiste simplesmente em 

reconhecê-la nas academias, que sejam as suas normas, seus objetivos e sua 

metodologia, mas sim integrá-los no ordenamento jurídico atual e de forma 

harmoniosa e sistêmica, sendo imprescindível um debate que tenha o caráter 

pragmático, contribuindo diretamente para a eficácia das normas ambientais 

(SILVA, R. 2012, p. 74).  

 

Portanto, indubitavelmente há de se valorizar as diversas fontes de Direito 

Ambiental, englobando os saberes populares e o conhecimento científico das mais 

variadas áreas do conhecimento, visando atenuar as causas de sua ineficácia.  Silva 

(2012, p. 82) sugere soluções pragmáticas que permitem um Direito Ambiental 

contextualizado no tempo e espaço, justificando assim a relevância da autonomia e da 

integração entre fato, valor e norma. Ademais, o autor aponta para a necessidade de 

um Ministério Público funcional e ativo, promovendo efetividade à Justiça Ambiental. 

Sugere ainda a criação de varas especializadas no Judiciário estadual e federal, “em 

virtude da amplitude e especificidade do seu campo temático, de suas teorias, da sua 

metodologia própria, das perspectivas e dos questionamentos pertinentes, sendo 

ainda integrado ao sistema jurídico.” E finaliza: 

 

Os novos desafios do Direito Ambiental superam a edição de leis, tratados, 

convenções, normas e protocolos, que ficam restritos à discussão de teorias e a 

informações pertinentes ao atual caos ambiental. A realidade necessita de ações 

urgentes e eficazes, em que o Direito contribua para que o mundo se torne 

democrático, humano e tenha consciência ambiental, possibilitando a 

continuidade da vida, em especial da espécie humana. (SILVA, R. 2012, p. 82) 

 

Necessário é, à vista disso, que perspectivas de cunho jurídico sejam associadas 

às mais diversas ciências, de forma cada vez mais constante e profunda. A 

interdisciplinaridade é fator fundamental para uma sociedade que pretenda ser mais 

equitativa e ambientalmente correta. Se o termo “sustentabilidade” tem se esvaziado 

pela apropriação do capitalismo (MISOCZKY; BOHM, 2012, p.2), é preciso discutir e 

debater ainda mais as possibilidades de luta e construção de alternativas que orientem 
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a minimização e erradicação dos conflitos e desigualdades socioambientais notados na 

contemporaneidade. 

 

3 Uma luz no fim do túnel? 

 

Acosta e Brand (2018, p. 157) trazem ao debate alhures posto uma alternativa 

ao neoextrativismo5, modelo de desenvolvimento econômico arraigado no modo de 

produção capitalista dependente, vigente nos países do Sul Global. Trata-se da 

concepção do decrescimento e do pós-extrativismo, almejando atingir o Bem Viver6, 

modo de produção que se opõe ao capitalismo.  

Decerto que o desenvolvimento sustentável se mostra falacioso, na medida em 

que, cada vez mais se acirram os conflitos socioambientais, à proporção que o Estado 

se faz ausente e os direitos fundamentais são violados. Destarte, admitem-se as lacunas 

fáticas do modelo capitalista de sociedade, uma vez que este desconsidera a finitude 

da natureza 7  e a imprescindibilidade de sua preservação, bem como as relações 

desiguais de gênero, classe e raça, servindo a um sistema imperialista. Para tanto, é 

necessário discutir o crescimento econômico de forma responsável, sobretudo no 

Norte Global, entendendo que não basta apenas defender um crescimento 

estacionário, "e que o decrescimento das regiões industrializadas deverá ser 

acompanhado pelo pós-extrativismo nos países do Sul" (ACOSTA e BRAND, 2018, p. 

108).  

O decrescimento, por seu turno, propõe uma mudança radical na maneira de 

administrar a crise instaurada, visando acima de tudo, uma transformação 

socioecológica. (ACOSTA e BRAND, 2018, p. 109). Nesse tocante: 

 

Na realidade, o decrescimento é uma dupla proposta. Por um lado, sugere uma 

mudança social integral e identifica o "imperativo do crescimento econômico 

capitalista" como problema fundamental. Por outro, busca contextualizar de 

                                                      
5“Gudynas (2009; 2013b; 2016a) e Acosta (2009; 2014) definem como neoextrativismo a maneira como 
os governos “progressistas” aplicam e administram as políticas extrativistas, apresentando algumas 
diferenças em relação ao extrativismo dos regimes neoliberais.” (ACOSTA e BRAND, 2018, p.55) 
6 “O bem viver andino-amazônico questiona o conceito eurocêntrico de bem-estar e, enquanto proposta 
de luta, confronta a colonialidade do poder. Sem minimizar essa contribuição indígena, devemos aceitar 
que as visões andinas e amazônicas não são as únicas fontes de inspiração para impulsionar o bem viver. 
Mesmo de diferentes lugares do mundo, e até mesmo em círculos da cultura ocidental, têm se levantado 
– desde tempos atrás – muitas vozes que poderiam estar de alguma forma sintonizadas com essa visão 
indígena.” (ACOSTA, A. 2019, s/p) 
7Leia-se natureza strictu sensu considerando sua dimensão biológica. 
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maneira ampla e integral as diversas experiências concretas. Em alguns anos, 

talvez, o termo "decrescimento" desapareça, sendo substituído por conceitos como 

o Bem Viver, por exemplo. (ACOSTA e BRAND, 2018, p. 110) 

 

Em suma, Acosta e Brand (2018, p. 158) discorrem que pós-extrativismo e 

decrescimento são antagônicos tanto a forças progressistas que se apoiam no discurso 

do neoextrativismo, quanto a outras perspectivas do desenvolvimento, como 

“desenvolvimento sustentável” ou “crescimento verde”, justamente por não se tratar 

de mera crítica à má distribuição de renda ou riqueza, mas por entender como 

problema central a má distribuição de poder. A propósito, cabe frisar que 

 

decrescimento e pós-extrativismo buscam superar o reducionismo dos debates 

econômicos e sociais progressistas, centrados na distribuição de renda, para elevá-

los a uma discussão política estrutural. Neste sentido, pós-extrativismo e 

decrescimento se opõem às “falsas alternativas”, ou seja, àquelas respostas 

demasiadamente ajustadas à política real e imediata, que se resignam a enxergar 

a realidade como algo dado e que dificilmente pode ser mudado. (ACOSTA e 

BRAND, 2018, p. 158) 

 

 Nota-se, portanto, que se trata de um tema com muitas complexidades, que tem 

apresentado discussões importantes no campo jurídico, e também em outros setores. 

Este estudo permitiu entender um pouco mais profundamente as relações de poder 

imbricadas nas instâncias e competências do Direito Ambiental e as necessidades 

dessa área direcionar esforços para que a legislação cumpra aquilo que apregoa. 

Enquanto tantas lacunas existirem entre a teoria e a prática, dificilmente poder-se-á 

construir-se reais perspectivas de sustentabilidade, no sentido mais profundo que esse 

conceito evoca.  

Ademais, com a continuidade dos estudos, entre os anos de 2020 e começo de 

2021, tem sido possível notar a maneira como movimentos sociais, coletivos de 

pessoas, manifestos associativísticos ambientais, em diversos lugares da Terra, e 

baseados em metodologias e práxis muito distintas, com culturas e formas de ver o 

ambiente e construções sociais humanas igualmente diferentes, têm sido relevantes no 

sentido de cobrança para que as legislações ambientais sejam cumpridas, onde 

existem; ou criadas, onde não existem. A ideia de um mundo totalmente globalizado 
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muitas vezes padroniza os diferentes povos numa máscara de unicidade, que é um 

problema para a valorização da diferença.  

Como assevera Mauss (2008, p.133) sistemas de trocas e solidariedade são 

traços importantes no fazer humano coletivo. Revelam um importante caminho, 

talvez, para o entendimento de micropolíticas, ou microcosmos de construção de 

alternativas. A multiplicidade dos saberes despontados pelo mundo, no seio das mais 

diversas comunidades, é um rico aporte para a luta pela efetividade de processos 

legislativos e executivos, jurídicos e constitucionalistas, que possam conduzir, de fato, 

a humanidade para um futuro de fato sustentável e ecologicamente equilibrado.   

 

Ponderações Finais 

 

As leis escritas situadas pela legislação ambiental parecem não ser capazes de 

cumprir o que as leis não escritas ancestrais as quais eram mais capazes de lidar com 

as práticas de reciprocidade em prol de uma dada ética social. No entanto, a mediação 

entre o meio ambiente e o ser humano somente pode ser mediada por políticas de 

hospitalidade, em prol de uma virtude ética humana e ambiental, em vias das relações 

de reciprocidade - hospitalidade. Leonardo Boff (2006) nos indica que há, na 

contemporaneidade, a necessidade de promoção de experiências de hospitalidade que 

promovam uma prática salutar com o outro, indo para além dos preconceitos e de 

forma afetiva na direção da empatia, aliança e acercamento. Urge disso utopias 

ambientais que reforçam a vida humana entrelaçada com o meio ambiente frente a 

distopias de usos nefastos e insustentáveis dessa relação.  

É inegável que o direito fundamental difuso ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado não é projetado de maneira eficaz na sociedade brasileira, e nesse cenário 

se acirram os conflitos socioambientais. Mitigá-los não é uma tarefa simples, ao passo 

que demanda ações complexas, dependentes de um conjunto de fatores, e agentes 

dispostos a repensar as bases estruturais do modo socioeconômico e político de 

organização do país, para então, alterá-las.  

 Ressalta-se a indispensabilidade de se almejar atender às novas exigências do 

Direito Ambiental, posto que essa situação abrange um direito transindividual, de 

titularidade não só desta, como das futuras gerações. Desse modo, deve haver um 

compromisso universal de cooperação, um Direito Internacional coeso que exija 

veementemente de todas as nações que ajam de forma responsável e efetiva em prol 
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do meio ambiente ecologicamente equilibrado, valorando esse direito no plano fático, 

materializando-o. Reforça-se a importância do Poder Judiciário, tanto em sua função 

jurisdicional quanto naquela atrelada à fiscalização do Poder Público. Ressalta-se 

também a participação efetiva dos movimentos sociais na elaboração de políticas 

públicas ambientais, considerando os saberes populares em conformidade com o 

conhecimento técnico, bem como o incentivo e a inserção da educação ambiental em 

todos os níveis de ensino, vislumbrando uma consciência ambiental social plena, de 

acordo com o art. VI da CRFB/88. 

 Destarte, propõe-se indagar o conceito de desenvolvimento sustentável e o 

discurso neoextrativista porquanto sua tendência é fracassar cada vez mais. Diante 

disso, é preciso reformular as relações socioeconômicas, ambientais e políticas que 

vigem na sociedade. Apresentam-se como boas alternativas o decrescimento e o pós-

extrativismo, conceitos ainda em construção que, todavia, delimitam consistentes 

críticas ao atual sistema social, superando ideologias político-partidárias que 

fomentam um debate dicotômico e estagnado. Portanto, tornar a legislação ambiental 

pátria mais eficaz a propósito de solucionar os conflitos socioambientais, requer um 

profundo debate sobre as estruturas originárias do Brasil enquanto país de capitalismo 

dependente, colonizado e desenvolvido sob a égide de políticas extrativistas. O que se 

preconiza é um modo de produção e manutenção do tecido social de forma mais justa, 

equitativa e verdadeiramente sustentável, que questiona e reconstrói as relações de 

poder, radicalizando o exercício pleno da democracia e da hospitalidade.  
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 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Antunes a água é um elemento indispensável a toda e qualquer forma 

de vida. Trata-se de substância mais importante conhecida, isso porque a água é um 

solvente universal, compõe o corpo dos seres vivos sendo fundamental para o 

mesmo, cobre cerca de 70% da superfície terrestre, dos quais apenas 2,5% 

corresponde a água doce disponível, é utilizada na agricultura, no transporte, na 

indústria, no lazer, na geração de energia e influencia diretamente no nível de 

desenvolvimento social de um país, já foi e ainda é objeto de disputas, conflitos e 

guerras e vem, cada vez mais, sendo protagonista no cenário mundial.  

A imprescindibilidade da água para a manutenção e equilíbrio da vida e dos 

ecossistemas, acrescida das suas inúmeras funções de usos em diversas áreas da 

economia, geram dentre vários impasses o mais alarmante, a escassez hídrica. Isso 

decorre do uso ineficiente, poluição dos recursos hídricos, exploração desenfreada 

das reservas subterrâneas, do crescimento populacional, industrialização, dentre 

outros fatores que convergem no indevido padrão do seu consumo. 

Certo que não há efetivamente um padrão de consumo de água, devem ser 

consideradas as discrepâncias entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, as 

diferenças de abastecimento, crescimento populacional, investimento em 

infraestrutura e exploração dos setores agrícolas e industriais. 
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Após a divulgação de um alerta da ONU sobre possível falta de água, em um 

período curto de 10 anos, em diversos países, a preocupação quanto a urgente 

necessidade do uso racional e de gerenciamento dos recursos hídricos repercutiu 

mundialmente. A falta de água em quantidade e qualidade suficiente além de 

causarem desespero, obsta o crescimento econômico, o desenvolvimento social e gera 

instabilidade política, podendo fomentar e até mesmo gerar conflitos entre 

comunidades. 

Buscando inovações e alternativas para a manutenção da vida na terra se faz 

importante compreender o contexto legal no qual a água está inserida, para a partir 

de então, analisar e apresentar propostas de melhorias no âmbito em que se pretende 

implementá-la. 

Não basta apresentar ideias inovadoras, precisa verificar a quem esta ideia 

deverá ser apresentada, a quem se destina, quem pode exercer a gestão e 

consequentemente tomar decisões sobre o que deve ser feito com as águas. Assim 

como o próprio recurso natural é complexo também é o debate no qual está inserido.  

Não é à toa que para muitos a água é considerada como um artigo de luxo, não 

só pela associação com questões de guerras e conquistas no sentido de que quem a 

possui, detém por consequência poder, mas também por toda a questão da 

desigualdade em sua distribuição e precário abastecimento. 

Mas a quem pertence essa substância indispensável para a manutenção da 

vida no planeta Terra? Se a água é imprescindível a todos, ela é de todos ou não é de 

ninguém? A quem incumbe a devida gestão dos recursos hídricos? Para alcançar o 

objetivo proposto, primeiramente busca-se compreender o cenário jurídico no qual 

a água está inserida. E em seguida faz-se uma análise a despeito da dominialidade e 

da gestão da água.  

Por fim, verifica-se a relação jurídica existente entre o conceito de domínio e 

de gestão deste recurso envolvendo consequentemente os sujeitos desta relação. 

Relativamente aos procedimentos metodológicos, o estudo desenvolvido no 

tocante ao objetivo possui caráter descritivo e explicativo. Quanto a fonte de 

investigação, esta pesquisa se caracteriza por um estudo de análise do estado da arte, 

ou seja, realiza os tipos de estudos que já foram realizados sobre os temas, a forma de 

coleta de dados, tendências e lacunas (HERNÁNDEZ SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 

2015). 
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Quanto a forma de reflexão, utilizou-se o método indutivo, com abordagem 

bibliográfica e documental, a partir da análise doutrinária sobre o tema, de natureza 

qualitativa em que se buscou proporcionar uma análise robusta sobre ao 

dominialidade desta substância tão importante, vasta e complexa que é a água, tema 

relevante com inúmeras possibilidades de exploração pela academia.  

 

2  ÁGUA POTÁVEL COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL  

 

Antes de adentrarmos ao núcleo deste artigo, é necessária uma apresentação 

do panorama geral no qual a água está envolvida.  

Trata-se de um recurso natural renovável encontrado em 3 (três) estados 

físicos: líquido, gasoso e sólido, presente na natureza, no corpo humano com cerca 

de 60% a 70%, sendo indispensável, insubstituível e fundamental à manutenção da 

vida e do equilíbrio ecológico dos ecossistemas no planeta. Considerando sua 

imprescindibilidade para a existência de vida na Terra, consequentemente todas as 

pessoas deveriam ter o direito ao acesso ao mínimo necessário de água para sua 

subsistência independente das condições geográficas de localização da fonte de água 

ou de qualquer outra condição em que se encontre a própria comunidade. 

“A água potável segura e o saneamento adequado são fundamentais para a 

redução da pobreza, para o desenvolvimento sustentável e para a prossecução de 

todos e cada um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”. (ONU, 2010 a) Este 

é o entendimento da Organização das Nações Unidas - ONU, quando na sua 

Assembleia Geral realizada em 28 de julho de 2010, houve o reconhecimento, por 

intermédio da Resolução nº 64/292, e garantiu a todos o acesso a água em 

quantidade suficiente.  De acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS são 

necessários entre 50 (cinquenta) a 100 (cem) litros de água por pessoa/dia, de modo 

seguro, ou seja, sem substâncias químicas ou contaminantes radiológicos que 

constituam ameaça para a saúde, atendendo as normas locais estabelecidas, de fácil 

acesso, que seja fisicamente acessível dentro ou na proximidade imediata, e a valores 

sustentáveis, não ultrapassando de 5% do rendimento familiar para acesso à água 

potável, habilitando-a como um Direito Humano Fundamental. Apesar de signatário, 

o Brasil ainda não incluiu a água potável no rol dos direitos e garantias fundamentais 

previstos no Artigo 5º da Constituição Federal, apesar de estar em tramitação 
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avançada no Senado Federal a Proposta de Emenda à Constituição nº 4, de 2018 

(PEC da água potável):  

 

Art. 1º O art. 5º da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte 

inciso LXXIX: 

(...) 

LXXIX – é garantido a todos o acesso à água potável em qualidade adequada para 

possibilitar meios da vida, bem estar e desenvolvimento socioeconômico (BRASIL, 

2020a).  

 

Ainda, faz parte da meta 6 (seis) da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável da ONU, que versa sobre água potável e saneamento, buscar soluções e 

inovações para tornar a água potável, assim como o saneamento básico, acessíveis e 

disponíveis indistintamente a toda população mundial.  

Quanto ao Direito Humano à Água e ao Saneamento, necessário esclarecer 

alguns pontos que comumente são equivocadamente interpretados: a) pelo direito à 

água, como recurso hídrico renovável, não se fala em acesso gratuito e uso ilimitado, 

pois ela nem sempre está presente na natureza em condições de potabilidade e por 

essa razão há um custo para realizar todo o processo de captação, tratamento de 

desinfecção e demais ajustes químicos necessários, armazenamento e distribuição 

para o amplo consumo doméstico e comercial; b)  pelo que, em não havendo o 

procedimento adequado e o uso consciente por todos os habitantes e consumidores, 

acentua e acelera o o déficit hídrico.  

Quanto as abordagens supracitadas, 2 (dois) destaques se fazem de 

importante, primeiro quanto à potabilidade da água, ou seja, água doce nas condições 

sanitárias aceitáveis e própria para o consumo humano, livre de elementos químicos, 

tóxicos e/ou qualquer outra substância ou elemento que ofereça riscos à saúde, deve 

ser inodora, incolor e insípida; e em segundo lugar, quanto a classificação do acesso 

à água potável como Direito Humano Fundamental.  

Salienta-se que o Brasil é um país privilegiado no que tange aos recursos 

hídricos, considerando que a água potável é em regra originária de água doce, 

concentra o maior estoque de água doce no mundo, correspondente a 12% (doze por 

cento) do total disponível no planeta, sendo que sua população sequer chega a 3% 

(três por cento) da mundial, isso sem considerar os lenções freáticos e os aquíferos 
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subterrâneos. Embora o Brasil esteja em um cenário vantajoso, toda essa água não 

está própria para o consumo, em razão do desmatamento e poluição 

exponencialmente crescentes nos rios. Apesar de possuir vasta extensão hídrica, 

segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em 2015 apenas 

29% (vinte e nove por cento) de toda população brasileira dispunham de 

abastecimento satisfatório, evidenciando a má distribuição deste bem indispensável 

a manutenção da vida.  

Mas o que isso significa? Direitos Humanos Fundamentais são os direitos 

humanos positivados, os quais se colocam como uma das previsões necessárias a 

todas as Constituições, no sentido de consagrar o respeito à dignidade humana, 

garantir a limitação de poder e visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 

humana (MORAES, 2011), indispensáveis para uma existência humana digna 

(FONTELES, 2014).  

O reconhecimento da água potável como um Direito Humano Fundamental, 

demonstra a concretização da coletividade em prol de um bem comum, e torna 

obrigatória sua universalização e essencialidade de acesso a todos, sem 

discriminação, indivisibilidade ou exceção. Apesar de ainda não inserido no principal 

texto jurídico brasileiro, a proteção jurídica à água potável sob o viés dos Direitos 

Humanos é fundamental e urgente.  

 

3 ÁGUA COMO BEM DE USO COMUM DO POVO 

 

A classificação da água potável como um Direito Humano Fundamental é 

imprescindível analisar a posição que lhe é dada, em sentido amplo, contemplando 

mares, rios, lagos, oceanos e os demais recursos hídricos sem distinção entre água 

doce ou salgada, no ordenamento jurídico brasileiro.  

Apesar da água ser um recurso hídrico com inúmeros adjetivos, demorou para 

receber, ainda que tímido, protagonismo legal. Por muito tempo foi tratada 

meramente como parte integrante do meio ambiente, conceituado pela Lei 

6.938/198: 

 

DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
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I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas; (BRASIL, 2020c). 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/81, precedeu a Constituição 

Federal de 1988, e apresentou um conceito bastante inovador e audaz do Meio 

Ambiente, principalmente ante o cenário político vivido na época, do processo de 

abertura política após longo período militar, em razão da proteção jurídica extensiva 

aos elementos da natureza de forma interativa.  

Com o advento da Constituição Federal de 88, o Meio Ambiente finalmente 

recebeu a expressamente a classificação de Direitos Humanos Fundamentais:  

 

DO MEIO AMBIENTE 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações (BRASIL, 2020a).  

 

Ressalta-se que até a promulgação da Carta de 88, não havia qualquer 

destaque aos recursos hídricos, mas tão somente sua inserção como partícipe na 

composição do Meio Ambiente. Por esta característica, inequivocadamente era seu 

enquadramento e sujeição aos dispositivos legais disciplinadores do tema meio 

ambiente, a água já podia ser considerada como bem de uso comum do povo, por 

extensão à definição constante do Artigo 225, CF/88.  

Após uma longa espera, de quase 10 (dez) anos, fora sancionada a Lei 

9.433/1997, que originou a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que além de 

exaltar e disciplinar a água de forma autônoma, assegurou sua posição de Direito 

Humano Fundamental, isoladamente, sem que fosse necessário continuar se valendo 

da interpretação extensiva e acessória da qualidade atribuída ao meio ambiente, 

contudo, no texto apresentado pela PNRH a classificação da água se deu de forma 

diversa, sendo tratada como “bem de domínio público”, e não “bem de uso comum 

do povo”, a saber:  
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Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; (BRASIL, 2020d). 

 

Considerando que não houve a expressa declaração de “bem de uso comum do 

povo”, cabe recorrer à definição presente no do Código Civil Brasileiro, para a avaliar 

as discrepâncias existentes ou não entre as definições apresentadas: 

 

Dos Bens Públicos 

Art. 99. São bens públicos:  

  

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

 

(...) 

 

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são 

inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei 

determinar (BRASIL, 2020e). 

 

Entende-se por bens de uso comum do povo aqueles que podem ser utilizados 

livremente por toda a população em condições de igualdade, sem qualquer prévia 

autorização do poder público. São exemplos: as ruas, as praças, os logradouros 

públicos, as estradas, os mares, as praias, os rios navegáveis etc. Em regra, são 

colocados à disposição da população gratuitamente. Nada impede, porém, que seja 

exigida uma contraprestação (remuneração) por parte da administração pública 

(PAULO, 2013, p. 108). Não restam dúvidas da abordagem dos recursos hídricos 

como Direitos Humanos Fundamentais, e por consequência bens de uso comum do 

povo. 

Resta classificada como um direito de todos e de uso comum, colocando o ser 

humano no centro do debate envolvendo o tema água. Extrai-se que, o os recursos 

hídricos são bens de domínio público, dos quais a população tem direito ao uso 

comum e dever de defesa e preservação para as presentes e futuras gerações. A partir 

dessa conclusão é possível observar o senso de comunidade e de coletividade 

circundante à água.  
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O conceito de comunidade, nada mais é que o local das relações primárias, da 

tradição, da partilha de interesse e de território comum (OBER, 2008, p. 95), e nesse 

caso o interesse em comum, o elo que une um determinado grupo de indivíduos é a 

necessidade ao acesso a água. Uma vez com acesso à água, a comunidade buscará 

partilhá-la de forma equilibrada, racional e razoável, priorizando as necessidades 

humanas vitais e assim possibilitando o bom desenvolvimento e longevidade, da 

mesma forma que, na necessidade, a comunidade unida e fortalecida lutará para 

viabilizar a todos esta substância.  

A atuação de comunidade em prol da água se demonstra de grande relevância, 

principalmente em regiões de difícil acesso aos recursos hídricos, pois a luta social 

garante maior visibilidade, buscando a não permissividade em serem deixados à 

margem da sociedade em situação de vulnerabilidade de acesso ao líquido precioso e 

vital em quantidade e qualidade necessária. 

Foi buscando o direito ao acesso à água que disputas de poder e dominação 

territorial iniciaram por volta de 2.500 a.C, ao menos até onde se tem conhecimento, 

às margens do Rio Eufrates, por um suposto desvio no percurso do rio que acabou 

deixando a cidade de Umma sem água, e desde então as disputas pelo acesso à esta 

substância não para. 

A água tem estado presente, cada vez mais, no cenário mundial, não apenas 

pelas suas múltiplas funcionalidades, mas pelas consequências que o uso 

desenfreado pode gerar e já está gerando. Desse modo, não se fala apenas em gestão, 

mas em segurança hídrica. 

É cristalino que ainda não há isonomia entre água e à água potável, mas o 

caminho para esta conquista já está sendo traçado, e com a ajuda coletiva, o Brasil 

atingirá esse status.   

 

4 DOMÍNIO E GESTÃO HÍDRICA 

 

Conforme abordado, há um significativo envolvimento comunitário nas 

questões hídricas. O acesso à água é de direito do povo, mas quais são os limites do 

exercício do dever pela sua preservação e defesa? 
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O enunciado da Política Nacional dos Recursos Hídricos, Lei 9.433/97, aborda 

dois termos importante e relevantes para o prosseguimento da reflexão proposta, são 

eles: domínio e gestão: 

 

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais; 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas; 

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades (BRASIL, 2020d) 

(grifo nosso). 

 

Define-se “domínio” como “Autoridade, poder ou influência dominadora” 

(DOMÍNIO, 2021) e “gestão” como “Ato de gerir ou administrar” (GESTÃO, 2021). 

Portanto, tem-se que a água está sob a autoridade, sob o poder da população, 

detentora do direito de uso da mesma. 

Recorrendo ainda ao Artigo 225, em seu parágrafo 1º e inciso I da Constituição 

Federal/88, pode-se extrair que a população tem poder sobre o uso da água, lhe 

cabendo ainda o dever de proteção e preservação, nada mais justo, afinal, a partir do 

momento em que se tem um bem, lhe cabe o correto uso, caso contrário nem mesmo 

o detentor do bem poderá usufruí-lo.  

Sendo assim, a população não exerce apenas seus direitos sobre os recursos 

hídricos, mas também os deveres. 

Petrella apresenta um exemplo de dupla atuação da população, tanto no 

exercício dos direitos quanto nos deveres para com a água, o mesmo narra que em 

junho de 1997 o governo de Quebec declarou que a água era “um bem do povo de 

Quebec” e desistiu, pelo menos temporariamente, dos planos para sua privatização. 

Foi uma decisão de grande importância política e simbólica. No âmago do debate 
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estava a questão das vendas de água para áreas fora de Quebec – talvez para Nova 

Iorque e especialmente para Califórnia. O governo reafirmou os direitos de 

propriedade que o povo de Quebec tinha com relação à “sua” água, afirmando 

também que se qualquer parte dessa água fosse vendida para outros países, toda 

população deveria se beneficiar com o lucro dessa venda na forma de investimentos 

que fossem direcionados para objetivos coletivos sociais e/ou econômicos 

(PETRELLA, 2002, passim). 

Segundo o mesmo a decisão do Governo de Quebec foi bastante significativa 

afinal a água que foi o objeto da proposta de venda é de domínio da população local, 

em sendo essa água vendida para terceiros a população deveria ser de alguma forma 

beneficiada por esta transação. Neste enredo a população não só manteria seu direito 

de acesso ao seu patrimônio vital, mas atuaria na obrigação de proteção da mesma, 

indo além, sob um bem maior, destinando-a a comunidades menos privilegiadas 

geograficamente ao seu acesso visando o bem comum, do qual denota o conceito de 

comunidade, e garanto-a as gerações futuras.  

Vale a ressalva que o aparente obstáculo não foi a mera contraprestação 

pecuniária envolvendo o acesso/distribuição da água, o que conforme anteriormente 

visto é perfeitamente aceitável em razão de toda a estrutura necessária e envolvida 

entre a captação da água na natureza e a distribuição para a população, desde que 

essa cobrança se dê dentro dos limites da razoabilidade, que segundo a ONU não 

deve ultrapassar de 5% do rendimento familiar, realidade atualmente vivida no Brasil 

e em muitos outros países no mundo, cada um com seu sistema de cobrança próprio. 

Contudo o cerne da questão foi evitar que a água não deve ser tratada como 

mercadoria, tão pouco como artigo de luxo, essa discussão foi pauta do Fórum 

Alternativo Mundial da Água - FAMA em 2018 em oposição à 8ª Edição do Fórum 

Mundial da Água - FMA, do Conselho Mundial da Água, realizado em Brasília. Para 

as entidades da sociedade civil que compõe o FAMA, o FMA apesar de participar das 

tomadas de decisões políticas mais importantes no que se refere à água, não 

apresenta iniciativa e proposições isentas de interesse financeiro, considerando todo 

envolvimento organizacional entre o FMA, o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional – FMI (Brasil, 2020).  
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Em suma, o FAMA defende a mesma proposta sugerida pelo governo de 

Quebec, a água como direito do povo e que o lucro aferido das empresas seja investido 

na melhoria do sistema. 

Com relação aos deveres previstos ainda no Artigo 225 da Constituição 

Federal/88, o mesmo não os atribuí apenas à população, mas ao Poder Público 

também, o que se faz de extrema necessidade, caso contrário cada comunidade 

idealizaria a sua própria forma de defesa, e certamente geraria um conflito ante a 

busca pelo exercício de poder de uma comunidade sobre a outra, justamente pela 

ausência de padronização nas atividades de proteção e preservação, por exemplo. 

Dessa forma, resta nítido que apesar de ser detentora do domínio a população 

não tem a competência para sozinha gerir os recursos hídricos. A quem cabe a gestão?  

Tanto a Constituição Federal, quanto a Política Nacional de Recursos Hídricos 

trazem a resposta: O Poder Público. A Carta Magna inclusive vai além e delimita a 

competência de entre os próprios agentes públicos, quais sejam Federação, Estados 

e Municípios. Estabelece em seus artigos 20, inciso II que são bens da União os lagos, 

rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais 

de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais, 

enquanto no mesmo artigo em seu inciso I estabelece a inclusão entre os bens dos 

Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras públicas da União 

(BRASIL, 2020 a). 

Na abordagem conceitual de “bem comum de uso comum” anteriormente 

apresentada, frisou-se a possibilidade de cobrança por parte da administração 

pública, pelo fato de apesar desses bens serem destinados à população em geral estão 

sujeitos ao poder de polícia do Estado, consubstanciado na regulamentação, na 

fiscalização e na aplicação de medidas coercitivas, visando à conservação da coisa 

pública e à proteção do usuário. (PAULO, 2013). Portanto, o poder público para 

realizar a gestão do bem púbico se vale do poder de polícia, prerrogativa da 

administração pública para restringir ou limitar a liberdade ou a propriedade dos 

indivíduos, em prol da coletividade.  

O Poder de Polícia em seu sentido amplo, compreende um sistema total de 

regulamentação interna, pelo qual o Estado busca não só preservar a ordem pública, 
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mas, também estabelecer para a vida relações ão cidadão de regras de boa conduta e 

de boa vizinhança que se supõem necessárias para evitar conflito de direitos e para 

garantir a cada um o gozo ininterrupto de seu próprio direito, até onde for 

razoavelmente compatível com o direito dos demais (MEIRELLES, 2002, p.128). 

Conforme as condições que se apresentam ao longo do território brasileiro, a 

competência pela gestão dos recursos hídricos pertencerá à União ou aos Estados.    

Verifica-se, assim, que há fundamentada distinção entre os conceitos de 

domínio e gestão dos recursos hídricos, os quais não se confundem, apesar de 

caminharem juntos. Um subsiste ao outro. O domínio e a propriedade das águas 

pertencem à população brasileira, como um todo, que por sua vez exerce direitos e 

deveres sob a mesma, o poder público legislará sobre a matéria e ainda atuará 

conjuntamente com a população para zelar pelo patrimônio comum vital a todos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A água como patrimônio vital da humanidade ao mesmo tempo que é fonte de 

vida, desenvolvimento socioeconômico, transporte, lazer, estudos e pesquisas é 

também objeto de disputas ao seu acesso, por territórios, por poder, e por outros 

interesses. E por esse motivo, cada vez mais organismos mundiais discutem este 

tema por conta da relevância dessa substância e pelos efeitos que sua escassez pode 

causar.  

Desta feita, explorar internamente a matéria se mostra de grande necessidade, 

para conscientização da população, e sobretudo para limitar a atuação de cada agente 

ao exercer seus direitos sob os recursos hídricos, não apenas pela favorável situação 

em que o Brasil se encontra por ser agraciado pela existência de vastas bacias hídricas 

em seu território, mas para proteção, uso consciente, defesa e manutenção deste bem 

para que a população desfrute do mínimo adequado para sua subsistência e garantia 

de acesso ao mesmo nas gerações futuras.  

Pois bem, conscientizar a população e limitar a atuação de cada agente se faz 

de extrema necessidade, por esse motivo propôs-se o levantamento do debate 

envolvendo domínio e gestão. A população brasileira como detentora das águas 

presentes no Brasil não está livre para se valer do seu direito aos recursos hídricos de 

forma desenfreada, desmedida e irresponsável, isso porque, cabe a esta mesma 
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população o dever de proteção, manutenção e defesa. Uma sociedade pode fortalecer 

ou destruir completamente um país, e justamente para que exista o fortalecimento 

nacional, deve-se fomentar o acesso a informação de que esta preciosidade natural, 

a água, é da coletividade, é bem comum de todos e a todos indistintamente. A 

sociedade goza dos benefícios oriundos desta, em conjunto, na mesma medida que 

serão prejudicados, ou melhor, já estão sendo prejudicados em face do descaso e mal 

uso populacional deste bem, sobretudo quando a principal consequência é a sua 

escassez.  

As conquistas jurídicas apresentadas ao longo deste estudo demonstram que 

ainda há muito a ser explorado e divulgado. A garantia constitucional de acesso a 

água como Direito Humano Fundamental que iniciou amena como um acessório do 

Meio Ambiente. 

Não basta atribuir à população e ao poder público o dever de proteção, é de 

relevância expor que o domínio das águas é do povo, é de todos, como artifício de 

incentivo para uso e atuação mais responsável, visando sempre o propósito coletivo 

de acesso ao patrimônio vital e indispensável para a manutenção da vida e garantia 

de continuidade no planeta Terra.  

Por fim, com as considerações expostas permite-se concluir que a 

dominialidade da água presente no território brasileiro, com o devido amparo 

jurídico é de todos os brasileiros, sem distinção, discriminação ou individualização. 

De certo que não há um dono único, individualizado, a coletividade é que deve 

exercer o domínio sob as águas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escolha da abordagem da evolução do direito ambiental no ordenamento 

jurídico brasileiro se deu haja vista a necessária evolução de forma a alcançar o novo 

constitucionalismo latino-americano, o qual eleva o meio ambiente à condição de 

sujeito de direitos. Ademais, trata-se de direito fundamental de primazia no 

ordenamento jurídico. 

Uma longa construção legislativa culminou nos atuais dispositivos 

constitucionais que versam sobre a matéria, os quais caracterizam o meio ambiente 

como interesse coletivo lato sensu, especificamente como interesse difuso, e contendo 

diversos elementos principiológicos do Direito Ambiental. Mesmo frente a todos estes 

avanços, a Constituição de 1988 não prevê o conceito de meio ambiente, apresentando 

uma lacuna em seu texto e a abordagem antropocêntrica que foi dada ao meio 

ambiente no texto constitucional se mostra inadequada diante do avanço da discussão 

do constitucionalismo latino-americano. 
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Diante do contexto apresentado, a pergunta metodológica que se busca 

responder por meio da presente pesquisa é se a proteção conferida ao meio ambiente, 

a qual tem a sua fundamentação no texto constitucional, está em consonância com o 

os preceitos defendidos pelo novo constitucionalismo latino-americano, notadamente 

no que diz respeito ao reconhecimento da natureza enquanto sujeito de direitos. 

De modo a enfrentar a problemática, o estudo se divide em 2 seções temáticas. 

Na primeira delas, intitulada A evolução do direito ambiental no brasil: do período 

colonial até a Constituição de 1988, apresenta-se a análise histórica dos instrumentos 

normativos brasileiros que versam sobre a proteção do meio ambiente. A partir da 

apresentação da evolução da legislação brasileira que abrange a matéria, a segunda 

seção, denominada o Direito Ambiental na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, abrange o problema metodológico da pesquisa, com a apresentação 

dos avanços da Constituição brasileira com relação à tutela do meio ambiente frente 

aos parâmetros estabelecidos pelo novo constitucionalismo latino-americano. 

A pesquisa foi realizada por meio da revisão bibliográfica de cunho qualitativo 

em várias obras clássicas que abordam direta e indiretamente o tema e a análise 

documental de instrumentos legais de proteção ambiental no ordenamento jurídico 

brasileiro e em países da América Latina. 

A abordagem do tema se justifica por sua relevância e atualidade, tendo em vista 

que o meio ambiente é um bem coletivo essencial que deve ser preservado não só como 

forma de se garantir a sobrevivência e bem-estar do homem. Outrossim, a preservação 

deve se dar também em decorrência do reconhecimento do valor intrínseco na 

natureza, concepção essa que em muito se afasta da lógica utilitarista e 

antropocêntrica adotada pelas sociedades ocidentais capitalistas. 

 

2 A EVOLUÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL: do período 

colonial até a Constituição de 1988 

 

Iniciar-se-á a discussão acerca da evolução da proteção ambiental no 

ordenamento jurídico brasileiro por meio da breve análise do período colonial como 

marco inicial do aparecimento de legislações no Brasil que versam sobre o meio 

ambiente. 
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De acordo com João Batista Drummond Câmara, “a evolução da política 

ambiental brasileira é um reflexo da evolução das políticas públicas no contexto 

internacional” (CÂMARA, 2013, p. 126).  Neste sentido, o autor suscita que, no Brasil, 

o uso dos recursos naturais sempre esteve atrelado a normas e instituições que 

objetivam reforçar o papel estatal de mandatário, por meio da adoção de sistemas de 

definição de titularidade jurídica de propriedade do Estado e de autorização para a 

utilização destes recursos, caracterizando estes sistemas, nas palavras do autor, como 

sistemas de comando e controle. (CÂMARA, 2013, p. 126). 

No período colonial, dois fatores originaram as primeiras leis de proteção 

ambiental no país: os incêndios de grandes proporções, os quais ocasionavam graves 

destruições ambientais; e o comércio clandestino, que derivava da notável 

biodiversidade de fauna e flora e em detrimento do alto valor de mercado da madeira 

no continente europeu em contraste com o vasto território litoral brasileiro. 

(MAGALHÃES, 2002, p. 24). Neste contexto, a Coroa Portuguesa criou políticas 

ambientais que objetivavam, em suma, conter estes dois fatores e, principalmente, 

fortalecer e consolidar sua influência e poder sobre sua colônia, garantindo 

exclusividade à Coroa da exploração dos recursos naturais brasileiros. (BORGES; 

REZENDE; PEREIRA, 2009, p. 451-452). 

Em suma, são quatro as políticas ambientais mais relevantes no período 

colonial: o Regimento do Pau-Brasil de 1605, a Carta Régia de 1800, a Proposta de 

Reflorestamento de 1802 e a criação do Jardim Botânico em 1808. As duas primeiras 

normas estão ligadas exatamente ao controle e consolidação da Coroa Portuguesa em 

território brasileiro: o Regimento do Pau-Brasil, em 1605, considerada como a 

primeira lei de proteção florestal do Brasil, exigia expressa autorização da Coroa para 

o corte das árvores Caesalphinia echinata (WAINER apud MAGALHÃES, 2002, p. 

27); e a Carta Régia de 1800, contendo determinações para que os latifundiários 

conservassem as espécies de fauna e flora de interesse da Coroa Portuguesa em uma 

faixa de dez léguas do litoral brasileiro. (RESENDE, 2006, p. 39). 

A proposta de Reflorestamento de 1802 veio a título de recomendação de José 

Bonifácio, doutor em Filosofia Natural pela Universidade de Coimbra e Intendente 

Geral das Minas, determinando a criação das primeiras legislações que versavam sobre 

a recuperação de áreas cuja vegetação havia sido alvo de exploração reiterada. 

(RESENDE, 2006, p. 40). 
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A criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro em 1808, nas palavras de 

Câmara: 

Algumas ações mais voltadas à proteção das florestas foram realizadas pelo Rei 

Dom João VI, imediatamente após sua vinda para o Brasil, em 1808. Uma delas 

foi a criação do Jardim Botânico, em 13 de junho daquele ano, no Rio de Janeiro, 

para a aclimatação de plantas tropicais e o cultivo de especiarias vindas da Índia. 

(CÂMARA, 2013, p. 127). 

 

Ainda que o objetivo da criação do Jardim Botânico fosse a aclimatação de 

plantas tropicais e o cultivo de especiarias provenientes da Índia, sua criação foi de 

extrema importância para o Direito Ambiental brasileiro pois foi o marco da primeira 

política ambiental de regulamentação de áreas protegidas. (RESENDE, 2006, p. 41).  

À época da proclamação da sua independência, vigia no Brasil a lei lusitana das 

Sesmarias, a qual tinha por finalidade promover o controle da Coroa sobre a utilização 

das terras, impondo pena de expropriação aos proprietários que não observassem as 

condições previstas na lei. Tal sistema “concentrava nas mãos dos senhores imensas 

extensões de terra” (RODRIGUES, 1988, p. 30), constituindo o que se denomina ainda 

hoje de latifúndios. Contudo, por questões políticas, ainda no ano de 1822, por meio 

da Resolução n.º 76, documento lavrado por José Bonifácio, suspendeu-se a concessão 

de sesmarias futuras até que se convocasse a Assembleia Geral, Constituinte e 

Legislativa. 

Conquanto o fim do sistema de sesmarias tenha buscado promover uma 

democratização do acesso à terra para todos aqueles que a pretendiam explorar, deu 

causa à degradação ambiental na medida em que os posseiros faziam uso do fogo para 

limpar a área a ser cultivada e provocou a destruição dos seus recursos naturais. 

(MEIRA, 2008, p. 13). Dessa forma, segundo crítica tecida por Nívia Pombo e Marina 

Monteiro Machado (2019, p. 42-43), José Bonifácio não logrou êxito na 

implementação dos projetos que pretendiam a suspensão do sistema das sesmarias. 

Isso porque, embora se visasse a coexistência de diferentes direitos de acesso à terra e 

o uso consciente dos seus recursos naturais em detrimento das largas possessões de 

terra que o sistema de sesmaria viabilizava, sua suspensão “acabou por cimentar a 

tradição da posse, ou seja, o costume virou regra, não contribuindo para a limitação 

das propriedades ou mesmo para fomentar a agricultura”. (POMBO; MACHADO, 
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2019, p. 42). Nesse mesmo sentido, Luiz Antônio Ferraro Júnior e Marcel Bursztyn 

observam que: 

 

No que se refere ao domínio de terras, houve um vazio constitucional entre 1822 e 

1850. Nesse período, coexistiram sesmarias e posses, o que levou à pressão dos 

latifundiários sobre os posseiros. Em áreas distantes ou de menor interesse do 

latifúndio, o vazio legal permitiu também a acomodação de usos costumeiros 

associados à posse da terra. (FERRARO JÚNIOR; BURSZTYN, 2010, p. 387). 

 

A regulamentação da aquisição de terras no Brasil durante o período imperial 

somente voltou a ser objeto de normatização em 1850, ou seja, após 30 anos de um 

vácuo legislativo, quando só então foi promulgada a Lei n.º 601 (BRASIL, 1850), 

conhecida como Lei de Terras. Referida lei, além de colocar fim ao sistema de 

apropriação e regulamentar questões de posse e aquisição de propriedade de terras, 

também trouxe inovações no sentido de prever a obrigação de reparação de danos 

causados por desmatamentos e incêndios em terras devolutas ou de terceiros. Assim 

dispunha o artigo 2º da Lei de Terras: 

 

Art. 2º Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias, e nelas derrubarem 

matos ou lhes puserem fogo, serão obrigados a despejo, com perda de benfeitorias, 

e de mais sofrerão a pena de dois a seis meses do prisão e multa de 100$, além da 

satisfação do dano causado. Esta pena, porém, não terá lugar nos atos possessórios 

entre heréus confinantes. (BRASIL, 1850) 

 

Não obstante as severas críticas que a literatura apresenta a respeito da política 

adotada por meio da Lei de Terras, importa ressaltar a previsão nela contida de 

responsabilização civil e penal para os agentes causadores de dano ao meio ambiente 

por meio de previsão de pena de prisão e multa, bem como o dever de reparação de 

tais danos. 

Com a proclamação da República em 1889 e posteriormente com a promulgação 

da primeira Constituição Republicana em 1891, a matéria ambiental foi introduzida no 

texto constitucional, ainda que de maneira extremamente incipiente e restrita. Isso 

porque, o constituinte limitou-se a citar o tema no inciso XXIX do artigo 34 (BRASIL, 

1891), para determinar que a competência para legislar sobre minas e terras seria da 
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União. Nota-se, pois, que naquele momento histórico ainda não havia um 

reconhecimento da importância do meio ambiente e da necessidade de sua 

preservação a ponto de ser matéria tratada pelo texto constitucional. 

A despeito da ausência de norma constitucional voltada à proteção do meio 

ambiente e dos recursos naturais, é possível afirmar que, ainda no período de sua 

vigência, já se possuía um entendimento da importância da preservação de recursos. 

Prova disso foi a publicação do Decreto nº 8.843 de 26 de julho de 1911, o qual teve 

por finalidade a criação da primeira reserva florestal do Brasil, que se localizava no 

antigo território do Acre. Em seu preâmbulo, referido decreto reconhece que a 

devastação desordenada das matas causa efeitos desastrosos em todo o país, tais como 

as alterações climáticas e o regime das águas, reconhecendo, assim, a necessidade de 

impedir a extensão de tais danos (BRASIL, 1911). 

Também durante a vigência da Constituição de 1891, por meio do Decreto nº 

4.421 de 28 de dezembro de 1921, foi criado o Serviço Florestal do Brasil no âmbito do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, o qual, segundo o disposto em seu 

artigo 1º, tinha por objetivo a conservação, beneficiamento, reconstrução, formação e 

aproveitamento das florestas. (BRASIL, 1921). Referido decreto teve o seu 

regulamento aprovado quase quatro anos depois, por meio do Decreto nº 17.042 de 16 

de setembro de 1925 (BRASIL, 1925), o qual tratou de maneira pormenorizada das 

incumbências do Serviço Florestal do Brasil, bem como sua estruturação e 

funcionamento. 

Vale apontar que referidos decretos trouxeram o regime dado às “florestas 

protetoras”, sendo estas compreendidas como as florestas que se destinam a: 

 

a) manter o equilíbrio das águas correntes naturais, rios, lagos, cachoeiras e 

quaisquer cursos d'água que se prestem à irrigação de terras agrícolas ou pastoris, 

bem como a outras aplicações úteis; b) impedir a formação de enxurradas ou 

erosões nas montanhas que envolverem vales habitáveis ou cultiváveis; c) auxiliar 

a defesa das fronteiras do modo julgado mais conveniente pelas autoridades 

militares; d) concorrer para a salubridade pública, pelo saneamento e purificação 

da atmosfera; e) proteger os sítios de beleza natural e dar asilo à fauna indígena 

(BRASIL, 1925, art. 18). 

 

Percebe-se,   assim,  o   reconhecimento  das  florestas   no  que  diz   respeito   à 
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proteção e preservação do meio ambiente, bem como das consequências que a 

degradação dessas florestas implicaria para tal meio. Contudo, não obstante tal 

reconhecimento tenha sido considerado no momento de promover a preservação das 

florestas protetoras, nota-se que seu valor passa a ser subestimado se confrontado com 

as vantagens econômicas advindas de sua exploração. Isso porque, segundo disposto 

no § 1º o artigo 4º do Decreto n.º 4.421/1921, o aproveitamento econômico dos 

produtos das florestas protetoras seria permitido, mediante a obrigação de replantio, 

quando constatado que tal exploração fosse de grande vantagem para a riqueza 

pública. (BRASIL, 1921). 

No ano de 1934, poucos meses antes da entrada em vigor da Constituição 

getulista (BRASIL, 1934a), foi aprovado no Brasil por meio do Decreto nº 23.793 o seu 

primeiro Código Florestal (BRASIL, 1934b). Referido diploma legal, logo em seu artigo 

primeiro, tratou de impor limites ao exercício do direito de propriedade, determinando 

que tal direito deveria ser exercido com as limitações que as leis em geral e àquele 

código estabeleciam. Isso porque, reconheceu-se que as florestas existentes no 

território nacional são bem de interesse comum de toda a sociedade, devendo 

prevalecer o interesse público sobre o interesse privado. 

Contudo, foi também por meio do Código Florestal de 1934 que mais uma vez o 

legislador infraconstitucional, ao reafirmar a importância das florestas protetoras para 

a preservação do meio ambiente, repetiu a ressalva anteriormente estabelecida no 

Decreto nº 4.421/1921 no que se refere à exploração da qual resulte grande vantagens 

econômicas para a fazenda pública, reafirmando assim a sobreposição do interesse 

econômico sobre a proteção ambiental. 

O ano de 1934 foi, ainda, marcado pela edição do Decreto nº 24.643 (BRASIL, 

1934c), o qual instituiu o Código das Águas. Da análise do texto normativo é possível 

inferir que o regramento tinha o intuito primeiro de regulamentar o uso das águas, 

estabelecendo aquelas que seriam públicas e aquelas de uso privativo. Um único artigo 

foi destinado a abordar a questão da poluição das águas, o que foi feito de maneira 

superficial. Nesse sentido, determinava o artigo 109 do referido decreto que “A 

ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não consome, com prejuízo 

de terceiros” (BRASIL, 1934c). 

Por outro lado, a edição do Decreto nº 24.645 de 10 de julho de 1934 (BRASIL, 

1934d), traz em seu texto uma preocupação com a proteção dos animais ao estabelecer 
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a medidas que devem ser tomadas para que tal proteção se efetive. Nesse sentido, 

percebe-se que foram elencadas diversas práticas que passaram a ser consideradas 

como maus tratos e que, uma vez observadas, quer em ambiente público ou até mesmo 

privado, ensejariam a aplicação de multa ao infrator. Por meio de tal norma, o Estado 

se encarregou pela tutela de todos os animais existentes no País, o que, ao menos na 

teoria, fez demonstrar uma preocupação com essa parcela do meio ambiente. 

Durante a vigência da Constituição de 1934, no ano de 1940, foi promulgado o 

Decreto-Lei nº 1.985, denominado Código de Minas (BRASIL, 1940), o qual tratou de 

maneira pormenorizada da atividade minerária, atividade essa de suma importância 

para o crescimento econômico de um país, sobretudo se levado em conta o período 

bélico em que o mundo se encontrava. O texto normativo não fez qualquer menção à 

necessidade de preservação ambiental, ainda que a atividade minerária seja 

potencialmente causadora de degradação do meio ambiente. 

O período da ditadura militar no Brasil (1964-1985) foi marcado por um intenso 

trabalho legislativo no que se refere às questões ambientais. É possível afirmar que 

houve um avanço no tocante à proteção ambiental em dado período, contudo, essa não 

foi uma preocupação primeira, uma vez que o que se buscava em primeiro plano era o 

desenvolvimento econômico do país, sendo os recursos ambientais essenciais para a 

estratégia de desenvolvimento que se buscava implementar. 

No ano de 1965 o então Código Florestal vigente de 1934 foi revogado por meio 

da Lei Federal nº 4.771 (BRASIL, 1965). Pela primeira vez, o texto normativo trouxe a 

previsão da delimitação de áreas de preservação permanente e reservas legais, 

buscando, assim, conferir proteção ao meio ambiente no âmbito das propriedades 

privadas. Não obstante a inovação trazida por tal lei, ela também não ficou imune a 

críticas. De acordo com as lições de Crisla Maciel Pott e Carina Costa Estrela: 

 

Como uma das primeiras políticas públicas do século XX referentes a meio 

ambiente, a Lei Federal 4.771 de 1965 alterou o código florestal brasileiro existente 

desde 1934, visando preservar os diferentes biomas, porém se mostrando 

incoerente por permitir o total desmatamento de florestas desde que fossem 

replantadas, mesmo que com espécies exóticas. (POTT; ESTRELA, 2017, p. 272). 

 

Ainda na década de 60, por meio do Decreto-Lei nº 227 de 28 de dezembro de 

1967, foi dada nova redação ao Código de Minas de 1940. Tal alteração foi motivada, 
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sobretudo, pela extinção do direito de preferência do proprietário do solo na 

exploração dos recursos minerários ali existentes e pela necessidade de 

implementação de medidas e instrumentos hábeis a estimular ao aproveitamento 

intensivo e extensivo dos recursos minerários do país, tal qual o disposto na 

considerações iniciais do referido Decreto-Lei (BRASIL, 1967). Mais uma vez, a norma 

reguladora da exploração mineral no Brasil silenciou a respeito da preservação 

ambiental.  

Em 1971 e 1974 foram aprovados os Planos de Desenvolvimento por meio das 

Leis nº 5.727 e Lei nº 6.151, dos quais decorreram diversas leis que tinham o intuito 

de dar efetividade àqueles planos, tais como o Decreto nº 73.030 de 30 de outubro de 

1973 que criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) no âmbito do 

Ministério do Interior; a  Lei nº 6.225, de 14 de julho de 1975 que trata da proteção do 

solo e combate à erosão; a Lei nº 6.803, de 2 de julho de 1980 a qual trata do 

zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição; a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 

1981, por meio da qual foram criadas as estações ecológicas e áreas de proteção 

ambiental e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 que criou a Política Nacional do 

Meio Ambiente, estabelecendo seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. 

Tal produção legislativa em matéria ambiental durante o período da ditadura 

militar, segundo as lições de Ana Paula Moreira da Silva e Regina Helena Rosa 

Sambuichi (2016, p. 203), se deve à pressão externa para que os países aderissem a 

uma agenda ambiental, uma vez que no cenário internacional, se vivenciava uma 

maior sensibilização no tocante às questões ambientais. 

A respeito da última lei citada, qual seja, a Lei nº 6.938/81, cabem dois 

apontamentos que se entendem relevantes. O primeiro diz respeito ao objetivo da 

criação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). De acordo com o disposto no 

artigo 2º, o que se busca com a referida política é a “preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida [...]” (BRASIL, 1981). Percebe-se 

que, ainda que de maneira incipiente e pouco aprofundada, reconheceu-se a 

importância da vida de forma genérica, não se limitando a proteção a um propósito 

antropocêntrico, o qual vem sendo adotado pela legislação ao longo da história. Dessa 

forma, a preservação que se busca não tem o fim tão somente na vida humana, mas 

sim em todos os seres vivos que se encontram no meio ambiente. 
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Em segundo lugar, chama-se a atenção para outro objetivo da PNMA que foi 

elencado no inciso I do artigo 4º da Lei nº 6.938/81. Segundo o que foi ali disposto, a 

PNMA visará “à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico” (BRASIL, 1981). 

Houve, portanto, uma preocupação formal no que hoje se denomina desenvolvimento 

sustentável, justamente por se entender que o desenvolvimento econômico de um país 

e, consequentemente, o seu enriquecimento, não pode ser perseguido às custas das 

suas riquezas ambientais. 

Nota-se, dessa maneira, que a discussão a respeito das questões ambientais 

foram sendo introduzidas nos textos normativos de maneira gradativa. Em um 

primeiro momento, o que se buscava era tão somente garantir a participação e o 

controle governamental nas atividades que de forma direta ou indireta faziam uso dos 

recursos naturais, tais como a regulamentação do uso das terras, águas e atividades 

minerárias. O foco era estimular e garantir os ganhos econômicos advindo da 

exploração dos recursos naturais e, até um passado recente, não se reconhecia a 

importância de se preservar o meio ambiente e promover um uso sustentável dos seus 

recursos. 

A falta de reconhecimento da importância do meio ambiente e a necessidade de 

preservação dos recursos naturais fica ainda mais evidente quando se faz uma análise 

sobre a tratativa do tema nas Constituições que vigoraram desde a proclamação da 

República. Os textos constitucionais não abordavam a matéria e, em sua maioria, 

limitavam-se a estabelecer as competências para legislar sobre ela. Uma vez que o 

constitucionalismo incorpora em cada momento histórico os valores e os elementos 

que são considerados essenciais para a realização do homem (ALMEIDA FILHO, 2016, 

p.107), conclui-se que a omissão apresentada nas constituições da república do Brasil 

quanto a preservação do meio ambiente denotam a falta de valoração que se dava a 

esse direito nos momentos históricos em que foram redigidas. 

Importa destacar que a produção legislativa de uma nação soberana, incluindo-

se o seu texto constitucional, está intrinsecamente relacionado ao momento histórico 

no qual está inserido. Assim, é possível afirmar o período pós-independência: 

 

[...] traduziu não só o jogo dos valores institucionais dominantes e as 

diversificações de um momento singular da organização político-social, como 

expressou a junção notória de algumas diretrizes, como o liberalismo econômico, 
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sem a intervenção do Estado, o dogma da livre iniciativa, a limitação do poder 

centralizador do governante, a concepção monista de Estado de Direito e a 

supremacia dos direitos individuais (WOLKMER, 2011, p.148) 

 

Da mesma maneira, foi por forte influência dos movimentos internacionais que 

já reconheciam o meio ambiente como um direito humano, que deveria ser objeto de 

preservação, que a Constituição Federal de 1988 previu, pela primeira vez, em um 

texto constitucional, a tratativa do meio ambiente sadio como um direito fundamental. 

 

3 O DIREITO AMBIENTAL NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

 

Não há dúvida de que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

representou um marco na proteção, ainda que simbólica, do meio ambiente, haja vista 

o seu artigo 225, principiológico e inovador, mencionado a expressão meio ambiente 

dezoito vezes em seu corpo, além de outros dispositivos constitucionais que tratam do 

assunto. Todavia, entende-se haver, ainda, um longo caminho a ser percorrido, seja na 

institucionalização de políticas públicas ambientais, seja na produção legislativa de 

institutos ambientais biocêntricos, principalmente, comparando-a com outras 

constituições latino-americanas, como as da Bolívia (2009) e do Equador (2008). 

Nesse sentido, a Constituição brasileira de 1988 se enquadra numa tendência 

mundial desenvolvida após a Convenção de 1972 de se inserir nos textos 

constitucionais elementos principiológicos de Direito Ambiental, surgindo as 

chamadas “Constituições verdes” (Estado Democrático Social de Direito Ambiental), a 

exemplo das Constituições de Portugal de 1976 e da Espanha de 1978.  

Antônio Herman Benjamin destacou os traços comuns entre os modelos 

constitucionais ambientais comparados, nos seguintes termos: 

 

a) adoção de uma compreensão sistêmica e legalmente autônoma do meio 

ambiente; 

b) compromisso ético de não empobrecer a Terra e a sua biodiversidade; 

c) estimulação da atualização do direito de propriedade para adequá-lo à proteção 

ambiental; 
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d) opção por processos decisórios abertos, transparentes, bem-informados e 

democráticos (devido processo ambiental); 

e) preocupação com a implementação das normas constitucionais ambientais, 

trazendo as constituições instrumentos de efetivação. (BENJAMIN, 2007, p. 

123).). 

 

O direito ao ambiente equilibrado, fim do Direito Ambiental, se caracteriza 

como interesse coletivo lato sensu, especificamente como interesse difuso, assim 

entendido aquele de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, conforme definição do parágrafo 

único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990). 

Constituído por elementos bióticos (seres vivos) e abióticos (fatores físicos ou 

químicos que contribuem com a manifestação da vida), o meio ambiente não teve sua 

conceituação jurídica definida pela Constituição de 1988. Considerada expressão 

redundante, países como Portugal e Itália utilizam apenas a palavra ambiente, 

situação semelhante à ocorrida na França, que utiliza o termo milieu, e na Alemanha, 

com o termo unwelt, e na Inglaterra, com environment. Apesar disso, a Constituição 

brasileira utiliza o termo meio ambiente, apesar de, como destacado, não ter definido 

seu significado. 

A definição legal de meio ambiente foi dada pela Lei n.º 6.938 de 1981, que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e cria o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente, nos seguintes termos: “conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas”. 

Desdobrando o conceito de meio ambiente, a doutrina e jurisprudência 

elaboraram quatro tipos de meio ambiente, os quais estão esparsos no texto 

constitucional: 1) meio ambiente natural; 2) meio ambiente artificial; 3) meio 

ambiente cultural e; 4) meio ambiente do trabalho, destacando, ainda, haver, 

doutrinariamente, o meio ambiente genético, que, na verdade, se insere no meio 

ambiente natural. O principiológico artigo 225 do texto constitucional, como também 

outros artigos constitucionais, englobam, seja de maneira expressa ou tácita, todos 

esses subtipos conceituais, prevendo institutos jurídicos a eles relacionados. 

Por meio ambiente natural entende-se o conjunto de recursos naturais 

encontrados na natureza, como a atmosfera, águas interiores, estuários, mar 
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territorial, solo, subsolo, fauna, flora, sendo denominado de meio ambiente físico. O 

meio ambiente artificial é o construído ou alterado pelo ser humano, constituído por 

edifícios urbanos, espaços públicos fechados, equipamentos comunitários. De acordo 

com Talden Farias, Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho e Geórgia Karênia R. M. 

M. Melo “o enfoque do direito ao meio ambiente artificial é realmente as cidades, que 

inclusive é o espaço onde habita atualmente a maior parte da população brasileira e 

mundial”. (FARIAS; COUTINHO; MELO, 2014, p. 31). 

Da análise do conceito de meio ambiente percebe-se a inclinação 

antropocêntrica de seu conceito legal, tratando a natureza como bem coletivo essencial 

que deve ser preservado como garantia de sobrevivência e bem-estar do homem, 

impondo-se, por conseguinte, o equilíbrio entre as atividades humanas e os processos 

ecológicos fundamentais. (THOMÉ, 2015). 

Não obstante a importância e o avanço que a incorporação do elemento 

ambiental no núcleo do texto constitucional significou, atualmente a abordagem 

antropocêntrica que lhe foi dada pela Constituição de 1988 já se mostra inadequada 

frente à discussão que vem sendo levantada por meio do movimento constitucionalista 

latino-americano. Isso porque, a América Latina foi originariamente ocupada por 

povos que possuíam (e ainda possuem) uma relação intrínseca com o meio ambiente, 

enxergando nele muito mais do que mera fonte de recursos necessários para a sua 

sobrevivência física. Para esses povos, a natureza é um ente sagrado que deve ser 

preservado em sua plenitude, sendo reconhecida pelo seu valor intrínseco e não um 

mero meio de se garantir vida digna ao ser humano. 

Esses povos originários, intimamente conectados à natureza (Mãe Terra, 

Pachamama), embora marginalizados durante o processo de civilização da América 

Latina, foram reconsiderados no novo constitucionalismo latino-americano com as 

Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009). Para os cidadãos desses países, 

a “Pachamama é entendida em sua dimensão cultural de Mãe-Terra” (ZAFFARONI, 

2010, p. 17), sendo considerada um sujeito de direitos. 

A imposição da cultura jurídica no período colonial e também no período pós-

independência fizeram com que a tradição legal europeia fosse internalizada, sem que 

os valores e as necessidades dos segmentos sociais majoritários das colônias fossem 

reproduzidos. (WOLKMER, 2011, p. 146-147). 
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No contexto do constitucionalismo latino-americano, entende-se que a 

Constituição brasileira de 1988, se insere no seu segundo ciclo de desenvolvimento 

(ciclo constitucional antropocêntrico), que define o direito à natureza, uma vez que o 

meio ambiente recebe tutela sistêmica e é considerado um direito fundamental de 

essencial importância. (SAMPAIO, 2016, p.87-88). Além disso, adotaram uma visão 

limitada e antropocêntrica da natureza ao promoverem sua proteção a fim de 

garantirem um meio ambiente equilibrado para o homem. Assim, “o meio ambiente 

continua desprovido de valor intrínseco. Não obstante, reconhece-se a necessidade de 

proteger o meio, posto que ele é essencial à sobrevivência do próprio ser humano” 

(THOMÉ; MENDES, 2019, p. 263). 

Adotando uma visão antropocêntrica, Agassiz Almeida Filho (2016, p.112-115) 

defende que o homem ocupa uma posição estratégica no processo de preservação do 

meio ambiente e, segundo o autor, a questão da preservação tem relevância na medida 

em que se pensa e planeja o futuro com base em qual tipo de vida humana se deseja 

ter. Isso porque, somente por meio da proteção do meio se pode evitar que a 

degradação ambiental impeça a continuidade da vida humana. 

Por outro lado, a esse modelo utilitarista de proteção ambiental, Ana Paula 

Cabral Balim, Luíza Rosso Mota e Maria Beatriz de Silva tecem a seguinte crítica: 

 

A perspectiva simplista que se pretende criticar é a perspectiva cartesiana que 

considera o meio ambiente como mero objeto, construída sob um modelo 

capitalista de produção que não percebe a natureza como algo além de mero 

recurso, insumo. Essa é ainda hoje a perspectiva dominante na sociedade, visto 

que, conforme exposto, por mais que a temática ambiental tenha sido inserida nas 

pautas de discussões políticas, jurídicas e sociais, seu interesse está deturpado pela 

busca de um desenvolvimento que permite a continuidade da exploração de 

maneira “sustentável”. (BALIM; MOTA; SILVA, 2014, p. 174). 

 

Como evolução do ciclo constitucional antropocêntrico, José Adércio Leite 

Sampaio (2016, p.90) apresenta um terceiro ciclo, o qual é denominado biocêntrico ou 

novo constitucionalismo latino-americano. Tal ciclo tem o seu foco no direito da 

natureza e decorre de movimentos de grupos sociais minoritários que passaram a 

reivindicar novos direitos, até então não reconhecidos. Nesse sentido, Zelma Tomaz 

Tolentino e Liziane Paixão Silva Oliveira (2015, p. 319) lecionam que “o novo 



 
 
 
 

Evelyn P. T. de Albuquerque; Paula S. de O. Amaral; Márcio Eduardo S. N. P. Morais  | 345 

constitucionalismo latino-americano se revela como um constitucionalismo 

transformador, com novos parâmetros andinos, em oposição aos parâmetros 

eurocêntricos do constitucionalismo". (TOLENTINO; OLIVEIRA, 2015, p. 319). 

Ademais, destacam: 

 

O certo é que a natureza, juntamente com o ser humano, constitui uma realidade 

indivisível. Diante de tal constatação, é necessária a proteção da vida humana e da 

natureza, mas é igualmente essencial a tutela do meio ambiente em si mesmo 

considerado, visto que a degradação ambiental é nociva ao ser humano e, também, 

afeta a vida da natureza e do meio ambiente (TOLENTINO; OLIVEIRA, 2015, 

p.324). 

 

Como destacado acima, exemplos emblemáticos do ciclo constitucional 

biocêntrico são a Constituição do Equador (2008) e a Constituição da Bolívia (2009), 

“as quais promovem, de maneira inovadora, uma completa mudança no paradigma 

antropocêntrico adotado pelas demais ordens constitucionais no mundo” (THOMÉ; 

MENDES, 2019, p. 259), o que “implica um novo paradigma no pensamento 

constitucional e nos demais ramos das ciências jurídicas, mas causa discussões e 

estranheza no campo teórico”. (TOLENTINO; OLIVEIRA, 2015, p. 321). 

Tal estranheza se deve ao fato de que tais constituições reconhecem a natureza 

como sujeito de direito, conforme se infere da redação dada ao artigo 10 da 

Constituição Equatoriana que, ao lado das pessoas e da coletividade, elenca a natureza 

como sujeito dos direitos que lhes são reconhecidos pela Constituição. Da mesma 

forma, os artigos 71 e 72 do referido texto constitucional estabelecem que a natureza, 

ou Pachamama, tem o direito a que se respeite integralmente sua existência, bem 

como à manutenção e à regeneração dos seus ciclos vitais, estruturas , funções e 

processos evolutivos. (EQUADOR, 2008).  

Dessa forma, um rio, por exemplo, pode ser considerado sujeito de direito no 

ordenamento jurídico equatoriano, o que em muito se afasta do padrão de sujeito 

destinatário de direitos incorporado a partir das revoluções industriais e moldados 

com base nos interesse da classe burguesa, a qual interessava garantir o direito 

absoluto de propriedade. (CAVEDON, 2013, p.205). 

Essas Constituições, sem sombra de dúvidas, estão num tempo histórico 

superior à Constituição de 1988, como também consideram as tradições culturais dos 



 
 
 
 
346 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

antepassados. Interessante observar que, o mesmo tipo de dominação à qual passaram 

os bolivianos e os equatorianos, passaram os brasileiros, que, do contrário, insistem, 

pelo menos em nível legislativo, em desconsiderar os povos tradicionais, o que 

confirma a hipótese da pesquisa, qual seja, a de que a abordagem antropocêntrica que 

foi dada ao meio ambiente no texto constitucional é inadequada diante do avanço da 

discussão do constitucionalismo latino-americano, haja vista sua incompletude.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso dos recursos naturais, no Brasil, sempre esteve atrelado a normas e 

instituições que representavam interesses externos. A história mostra a exploração de 

recursos naturais de maneira desenfreada, atendendo aos interesses da metrópole 

portuguesa. 

No período colonial as primeiras leis objetivavam evitar os incêndios e o 

comércio clandestino da fauna e flora. As políticas ambientais fortaleciam e 

consolidavam o poder de Portugal sobre a sua colônia em ultramar. Nesse sentido, as 

políticas ambientais mais relevantes no período colonial foram: o Regimento do Pau-

Brasil de 1605, a Carta Régia de 1800, a Proposta de Reflorestamento de 1802 e a 

criação do Jardim Botânico em 1808.  

Durante a proclamação da sua independência vigorava no Brasil a lei lusitana 

das Sesmarias, que objetivava promover o controle da Coroa sobre a utilização das 

terras, impondo pena de expropriação aos proprietários que não observassem as 

condições previstas na lei. O sistema das sesmarias foi suspenso ainda no ano de 1822, 

por meio da Resolução n.º 76, documento lavrado por José Bonifácio. 

Em que pese o sistema de sesmarias ter almejado a democratização do acesso à 

terra para todos aqueles que a pretendiam explorar, ele ocasionou degradação 

ambiental na medida em que os posseiros faziam uso do fogo para limpar a área a ser 

cultivada, provocando a destruição dos seus recursos naturais.  

A regulamentação da aquisição de terras no Brasil durante o período imperial 

somente voltou a ser objeto de normatização em 1850 por intermédio da Lei de Terras. 

A lei colocou fim ao sistema de apropriação e regulamentou questões de posse e 

aquisição de propriedade de terras, trazendo inovações, haja vista prever a obrigação 
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de reparação de danos causados por desmatamentos e incêndios em terras devolutas 

ou de terceiros. 

Durante o período Republicano no Brasil, que antecedeu a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, o que se pode observar é que a tutela do meio ambiente 

não se deu no âmbito das normas constitucionais. Os cinco textos constitucionais que 

vigeram à época silenciaram a respeito da matéria, limitando-se, em sua maioria, a 

estabelecer competências para legislar sobre questões que tangenciam a proteção do 

meio ambiente e seus recursos naturais. 

Dessa forma, durante referido período, foram editadas inúmeras normas que 

tratavam sobre questões ambientais e a utilização dos recursos naturais, tais como 

ocupação de terras, exploração minerária e uso das águas. Embora se possa observar 

algumas menções esparsas à preservação ambiental,  certo é que tais normas não se 

pautavam no princípio da conservação ambiental e da utilização sustentável dos 

recursos naturais. Pelo contrário, o fim último de tais normas era regulamentar as 

atividades econômicas exploratórias, sobretudo quando exercidas por particulares. 

Nesse contexto, entende-se que a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 representou um marco na proteção, ainda que simbólica, do meio 

ambiente. Todavia, ainda há um caminho considerável a ser percorrido, seja na 

institucionalização de políticas públicas ambientais, seja na produção legislativa de 

institutos ambientais biocêntricos, principalmente, se for comparada com outras 

constituições latino-americanas, como as da Bolívia (2009) e do Equador (2008). 

A Constituição brasileira de 1988 se situa numa tendência mundial 

desenvolvida após a Convenção de 1972 de se inserir nos textos constitucionais 

elementos principiológicos de Direito Ambiental. São as denominadas “Constituições 

verdes” (Estado Democrático Social de Direito Ambiental).  

A Constituição de 1988 não definiu o meio ambiente. Referida definição legal,  

no Brasil, foi dada pela Lei n.º 6.938 de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente e cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente.  

Analisando o conceito de meio ambiente, no ordenamento jurídico brasileiro, 

percebe-se a inclinação antropocêntrica de seu conceito legal, tratando a natureza 

como bem coletivo essencial que deve ser preservado como garantia de sobrevivência 

e bem-estar do ser humano. Essa abordagem antropocêntrica é inadequada diante das 

discussões travadas no novo constitucionalismo latino-americano. 
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Os povos originários, conectados à natureza (Mãe Terra, Pachamama), embora 

marginalizados durante o processo de civilização da América Latina, foram 

reconsiderados no novo constitucionalismo latino-americano com as Constituições do 

Equador (2008) e da Bolívia (2009). A Pachamama é entendida em sua dimensão 

cultural de Mãe-Terra. Essas Constituições se situam num tempo histórico superior à 

Constituição de 1988. Ademais, consideram as tradições culturais dos antepassados. 
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17. DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA: BUSCANDO UN 

CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL1 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424699.353-373  

 

Francisco Jiménez Bautista2 

 

«No podemos atrasar el reloj ni aminorar nuestra marcha hacia delante y, como ya 

volamos sin piloto y con instrumentos de control, es incluso demasiado tarde para 

preguntar dónde vamos». 

Igor Stravinski 

 

Este capítulo contiene unas reflexiones sobre la imposibilidad estructural de 

encontrar puntos de encuentro entre constitucionalismo y ambiente, o mejor aún, 

entre las leyes y la ecología. El principal problema es el contexto en el que vivimos de 

sectorialización de saberes y de acción administrativa y territorial. Como apoyo al 

desarrollo de estas ideas señalamos algunos problemas estructuralmente resultantes 

de la actual planificación y gestión de esos dos problemas: sectorialización del saber y 

administrativa y territorial. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La interacción entre el ser humano y el medio está mediatizada por las 

actividades de los políticos. Pero en el capitalismo, la política es un negocio sucio. 

Cuanto menos se preocupa pueblo por la política más se entregará en las manos de 

sucios negociantes. La política es necesaria si la retornamos al sentido original de la 

palabra: los asuntos de sociedad, del estado, los negocios, la polis. La sociedad 

sospecha que la naturaleza (el ambiente) es una realidad global de que los recursos 

naturales le pertenecen de la comunidad (Postel, 1993). 

 

                                                      
1 O presente artigo foi publicado na Revista Justiça do Direito na Universidade de Passo Fundo – UPF. 
2 Francisco Jiménez Bautista, Ph.D. en Humidades por la Universidad de Almería; Profesor Titular de 
Antropología Social; Fundador-Investigador del Instituto de la Paz y los Conflictos y Secretario del 
Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada, España. www.jimenezbautista.es; e-mail: 
fjbautis@ugr.es 

https://doi.org/10.36592/9786587424699.353-373
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 Las iniciativas están articuladas en instancias superiores que sólo le confieren 

valor monetario y no patrimonial. El poder está inscrito en el paisaje, en las formas del 

hábitat. Los conflictos ambientales son conflictos de ecología política. Hoy, la 

influencia de la política local es mínima. Y no hay que olvidar que la única posibilidad 

que tienen las comunidades indígenas y rurales es ante la productividad, la 

especulación y los grandes intereses empresariales consecuentes con la lógica del libre 

mercado , estaría en basarse en el principio de subsidiaridad, definido por Pío XI, en 

su Encíclica «Quadargésimo anno».  

La tesis central que defendemos en este capítulo es que existen unas formas de 

violencia que construyen un universo moral en el que tiene sentido las distintas formas 

de violencia para someter a la población y que son justificadas desde distintos ámbitos 

sociales. Por ello, señalamos el objetivo de analizar las distintas formas de violencia 

que generan formas de marginalidad. 

 Los investigadores e intelectuales de toda Iberoamérica no terminan por 

enfrentar los verdaderos conflictos que presenta dicho contexto. Presentan un 

auténtico problema de percepción. Estas personas que investigan, por ejemplo, desde 

el ámbito de la cultura se plantean estudiar: la resistencia indígena, epistemologías de 

significados, epistemologías comprometidas con los movimientos indígenas, mucha 

cultura, territorio e identidad, etc., de tal forma que pensar que las cosmovisiones de 

las minorías (indígenas) son las correctas y por tanto todos debemos de parecernos o 

hacer como los indígenas. 

 Estas percepciones se han  convertido en un movimiento académico romántico 

de la situación que vive Iberoamérica al dar un valor superior a las minorías: en este 

caso, a las comunidades indígenas. Hay que comenzar a cambiar nuestro foco de 

investigación para enfrentar las injusticias de toda la región. Por eso, no son las 

minorías indígenas las que están siendo subyugadas, sino el conjunto mayoritario de 

la sociedad. Miren el número de pobres y excluidos socialmente que existen en 

Iberoamérica,… y verán que es ahí, dónde debemos trabajar. Por eso es necesario 

plantear estos problemas desde una paz neutra (Bautista, 2011, 2014), Y, desde luego, 

contemplar estos problemas desde la interseccionalidad que contemplan los cruces de 

las cuestiones de género, etnia, clase, sexualidad, edad, diversidad funcional, 

procedencia, etc. 
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 Epistemologías del Sur o del Norte, del Este y del Oeste, idealismos palabreros 

que no responden a los problemas locales, nacionales o regionales, y menos aún a los 

problemas globales. Una epistemología de la cita intelectual que no tiene más sentido 

que a quién le gusta escuchar cómo cita a otros autores. Los pobres y los excluidos 

sociales existen. Esta debería ser nuestra mayor preocupación. Mi experiencia durante 

más de veinte años por América Latina observo una academia más alejada de la 

realidad o el loco que considera que su localismo es digno de ser estudiado. 

 Vivimos un mundo de desigualdades crecientes (mujeres, clases sociales, 

LGTBTT, minorías étnicas: indígenas y gitanos) que provocan un deterioro de los 

derechos humanos. Todo esto hace que la tensión se dispare, dando lugar a una 

situación de vulnerabilidad, de desinformación y de miedo. La amalgama de reclamos 

sociales se vuelve amplia, yendo desde mejores condiciones laborales hasta pensiones 

dignas y equitativas que puedan disminuir la brecha salarial y social arraigada en toda 

la población de Iberoamérica, una desigualdad que clama en todos los pueblos. 

 Por eso, antes de la pandemia y durante ella, todos los colectivos sociales 

(trabajadores, indígenas, estudiantes, campesinos, LGTBTT) salieron a la calle a 

finales de 2019 en Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, etc., en sus reivindicaciones 

pedían la eliminación de las causas de dicho malestar. No ha habido respuesta de la 

clase política, económica y cultural de toda Iberoamérica. 

 

2 LOS MITOS Y SU CONSTRUCCIÓN SOCIAL: LO INDÍGENA, COMO UN 

PENSAMIENTO DE LO INÚTIL 

 

Hoy todo el discurso (de)colonial constituye un esfuerzo por sobrevalorar las 

comunidades indígenas. En los últimos años de viajar por América Latina (desde el 

año 2000), especialmente por México, Colombia, Ecuador y Brasil,  he observado un 

discurso cada vez más radical por la defensa de las comunidades indígenas, por lo que 

lo considero una defensa correcta  de los grupos originarios. 

 El mito de lo indígena, debe de ser presentado desde un pensamiento de lo 

inútil. En lo indígena como acción y praxis es fundamental insistir y convencernos del 

valor de lo inútil. Esta idea de lo inútil nos conduce a un análisis que conduce al 

elemento básico de los conflictos: el poder, pues es éste el elemento subyacente, en 

mayor o menor grado, a cualquier situación de conflicto. Todos intentan prevalecer los 
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derechos que consideran tener y, en base a los cuales, han establecido su posición 

haciendo uso de sus recursos, en su contexto, en la naturaleza en los que están 

ubicados. Estos recursos naturales determinarán, en cierta manera, la efectividad 

respecto a la posición del poder en la resolución, gestión, transformación y 

neutralización de los conflictos, pudiendo ofrecer posiciones más o menos favorables, 

y dependiendo del tipo de conflicto que se esté desarrollando (conflictos entre 

personas, entre instituciones, entre grupos comunales, contra la naturaleza, etc.). El 

contexto social en el que se esté desenvolviendo el conflicto determinará, por tanto, el 

uso de unos recursos y medios específicos para su afrontamiento. 

 Ante este panorama, me llama la atención la gran cantidad de profesionales que 

no enfrentan el verdadero problema de América Latina: la pobreza y la exclusión 

social de una mayoría de su población, no solo de la población indígena. Por todo 

ello, la atención de intelectuales, investigadores, comunicólogos, etc., me llama 

poderosamente la atención la defensa de este modo de vida. Ver a este tipo de 

pseudointelectual, que con sus cómodos estilos de vida -sus ropajes, sus exquisiteces, 

vestidos todos de marca-, podríamos pensar que no están preparados para vivir dentro 

de una comunidad indígena. La antropología de fin de semana, el turismo de ONG, no 

resuelve los problemas en estos tiempos de pandemias. Tres frases mal copiadas e 

interpretadas de forma torticera, por ejemplo, no le hace justicia a la profundidad del 

complejo problema de la exclusión social y la pobreza.  Y desde luego, no parecen lo 

más correcto. Este romanticismo indigenista, pareciera que sería más propio del siglo 

XIX, dónde se reivindica la posibilidad de ser independiente. 

 Los políticos que tienen problemas en sus países se acuerdan de los 500 años 

que llegó Colón y suelen responsabilidad de sus problemas. A más de 200 años después 

de la Independencia de España, las comunidades indígenas han llevado una leve 

mejoría en sus condiciones sociales (económicas, políticas y culturales). La 

responsabilidad por esta precariedad de la población indígena no descansa en la 

España Colonial, sino en los políticos del día de hoy. No he visto a una comunidad 

científica tan apegados a la historia para justificar la indiferencia de sus políticos, 

intelectuales, etc., y demás personajes que insisten en justificar de forma tozuda las 

circunstancias de estas minorías. 

 El Banco Mundial ha realizado un estudio sobre la situación de la población 

indígena en América Latina. El estudio muestra que a pesar de los avances de la región 
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contra la pobreza, la vida de las comunidades indígenas aún se ven afectadas en gran 

medida por la exclusión económica, política y cultural (BANCO MUNDIAL, 2021). Lo 

que sucede es que no sabemos que los problemas principales de América Latina, 

pobreza y pobreza extrema representan a más del 50% de la población. Este es el 

problema (CEPAL, 2021). 

 Los pueblos originarios son dignos de ser respetados, por lo que se debe señalar 

de manera consistente sus condiciones de vida y las violaciones a sus derechos 

humanos. 

 

3 IMPOSIBILIDAD DE CAMBIAR LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 

PARA AMÉRICA LATINA 

 

En este apartado analizamos cómo se pueden manifestar las distintas formas de 

violencias (directas, estructurales, culturales/simbólicas e híbridas) (Bautista, 2019, 

2018a), y su relación con la producción de bienestar social, que debe ser comprendida 

en el contexto de la región de América Latina. 

Estos planteamientos no se suelen considerar a la hora de pensar las políticas 

sociales que ayuden a eliminar esas formas de agresión que llevan a la vulnerabilidad 

y crisis a la mayoría de la población. En esta reflexión se pretende visualizar dónde está 

el verdadero problema de la población y señalar el por qué las violencias y los conflictos 

se vuelven endémicos cómo si se tratará de una enfermedad y constituye un eje 

principal de las causas de desigualdad de la sociedad latinoamericana.  

 Vamos a realizar un análisis sobre distintos grupos de países y comparemos que 

puedan hacernos probar dichos planteamientos:  

 

- El primer grupo (llamémosle I, de izquierdas), grosso modo, podemos señalar, 

los siguientes países: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina.3 

                                                      
3  Si se sigue un orden cronológico, se encontrará que: a) Venezuela: febrero de 1999, asume la 
presidencia Hugo Chávez (MVR en alianza con Polo Patriótico, MAS, PCV, PP, y otros); b) Brasil: enero 
de 2003, asume la presidencia Lula da Silva (con el Partido de los Trabajadores) hasta diciembre de 
2010; c) Argentina: mayo de 2003, asume Néstor Kirchner la presidencia (Frente para la Victoria); d) 
Uruguay: marzo de 2005, asume Tabaré Vázquez la presidencia (Frente Amplio); e) Bolivia: enero de 
2006, asume Evo Morales la presidencia (Movimiento al Socialismo); f) Ecuador: enero de 2007, asume 
Rafael Correa la presidencia (Alianza País y PS-FA). 
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- El segundo grupo (llamémosle D, de derechas): México, El Salvador, 

Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Chile.  

 Analizando la primera década del siglo XXI de América Latina (1999-2012), con 

datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se 

detectaron avances sociales significativos, donde experimentaron una reducción de los 

niveles de pobreza y pobreza extrema y obtuvieron un mejor acceso a los servicios 

básicos.  

 Según un estudio del Banco Mundial, los pueblos indígenas no se beneficiaron 

en la misma medida que el resto de los latinoamericanos. El estudio señala que la 

combinación de crecimiento económico y buenas políticas sociales, la pobreza en los 

hogares indígenas disminuyó en países como Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, y 

en otros países como Ecuador, México y Nicaragua, la brecha educativa, se eliminó a 

los niños indígenas. 

 El informe del Banco Mundial, señala las comunidades indígenas continúan 

encontrando barreras estructurales que limitan su plena inclusión social (económica, 

política y cultural). Los pueblos indígenas representan el 8 por ciento de la población 

de la región, y constituyen un 14 por ciento de los pobres y el 17 por ciento de los 

extremadamente pobres de América Latina. A esto hay que añadir los datos 

disponibles en el último censo que muestran que en 2010 existían alrededor de 42 

millones de personas indígenas en América Latina, lo que representa casi el 8 por 

ciento de la población total. Países como México, Guatemala, Perú, y Bolivia tienen las 

poblaciones más grandes, con más del 80 por ciento del total de la región, es decir, 34 

millones (Banco Mundial, 2021). 

 

3.1 Se puede crecer distribuyendo 

 

 Con datos de la CEPAL, pretendemos ayudar a entender la imposibilidad de 

buscar espacios de paz en América Latina sin enfrentar los temas de pobreza, pobreza 

extrema y la vulnerabilidad. Para ello, intentamos visualizar el porcentaje de la 

participación de ingresos en una proporción de población del 10% del que recibe 

menos ingresos. En las Tablas I y II, observamos quienes componen el 10 por ciento 

menos remunerado de la población según la orientación de sus gobiernos. 
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Tabla I. Participación de los ingresos del 10% peor remunerado de la población4 

 

Grupo 

Izquierda 

199

9 

200

0 

200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

2 

Venezuel

a 

1,1  1,2 0,8 0,7 0,7 0,5 1,2   1,5   

Ecuador 0,6 0,9   0,9  0,9 1,2 1 1,1 1,2 1,4  

Bolivia 0,3 0,1 0,4 0,3  2,9   2,7  2,8  2,9 

Brasil 0,6  0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8   

Uruguay 1,7 1,6 1,7 1,8  1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9  

Argentina 1,1 1 0,7 0,9 0,8 1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,5  

 0,9 0,9 0,9 0,88 0,75 1,4 0,98 1,2 1,46 1,25 1,55 1,6  

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL. 

  

Tabla II. Participación de los ingresos del 10% peor remunerado de la población 

 

Grupo 

Derecha 

199

9 

200

0 

200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

México  1,6  1,8  1,7 1,2 2  1,8 1,9 2  

Costa Rica 1,2 1,2 0,9 1 1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 1,2  

Honduras 0,6  0,8 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,9 0,3 0,4   

El Salvador 0,5  0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 1,6 1,3 1,6 1   

Panamá   0,4 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7   1,3 1,1  

República 

Dominican

a 

 1,2 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8  

Colombia 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9  

Chile  1,3   1,4   1,6   1,5   

 0,7 1,1 0,7 0,9 0,8 1,0 0,9 1,3 1,2 1,3 1,2 1,5  

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL. 

 

 Se observa, en el Grupo I, que existe un intento de repartir los ingresos en la 

clase social menos favorecida; destacan los datos de Venezuela, Ecuador y en especial 

Bolivia, con un 2,9%, que es significativo cuando en 1999 poseían un 0,3% de los 

ingresos. Más equitativos son los datos de Brasil, Uruguay y Argentina, pero en el 

                                                      
4 Las cifras utilizadas se basan en la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL), datos de países 
concretos, Banco Mundial y otras instituciones. 
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fondo existe una tendencia a subir el nivel de ingresos a este porcentaje de población, 

siempre discriminada y marginada en la sociedad latinoamericana. 

 El Grupo D se puede comprobar cómo la tendencia de incrementar los ingresos 

a este porcentaje de población está más atenuada: en el caso de Colombia en una 

década ha pasado del 0,4 al 0,9%, no llegando a un efímero 1%. Estas diferencias se 

pueden constatar en sentido contrario, al comprobar los datos del porcentaje de 

población que está mejor remunerada en los distintos grupos de países. 

 

Tabla III. Participación de los ingresos del 10% mejor remunerado de la población 

 

GRUPO 

Izquierda 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Venezuela 36  35,3 36,2 35,1 34,7 36,3 33,2   31  

Ecuador 49 46   43,5 42,6 42,5 43,3 39,3 38,3 38,3  

Bolivia 42,4 48,8 45,1 47,1  44,3 43,3 45,4 43,3  41,4  

Brasil 47,4  47,7 46,8 46,3 45,4 45,5 44,7 43,8 43,3 42,9  

Uruguay  33,1 34,4 34,9 35,1 35,6 34,3 35,9 36,3 35,1 35,2 34,4 

Argentina 37 37,5 39,5 40,5 41,6 36,7 36,1 34,6 34,7 33,6 33,3 32,3 

 42,36 41,4 40,4 41,1 40,3 39,9 39,7 39,5 39,5 37,6 37,0 33,4 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL. 

 

Tabla IV. Participación de los ingresos del 10% mejor remunerado de la población 

 

GRUPO 

Derecha 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

México  41,4  39,4  35,6 40,2 38,3  38,7 37,5 37,5 

Costa Rica 35,9 34,6 38,8 38,9 37,4 36,8 35,8 37,9 38,7 38 39,5  

Honduras 41,8  41,2 44,7 45,7 45,3 46,7 44,1 43,8 47,7 42,4  

El Salvador 38,7  39,8 39 37,4 36,1 37,5 35,9 36,1 35,8 37  

Panamá   43,2 43,7 43,2 41,6 40,5 41,6   40,9 40,1 

República 

Dominicana 

 40,7 39,6 38,8 41,7 41,6 39,7 41,2 38,4 38,8 38,7 36,4 

Colombia 46,9 47 46,1 48,9 45,9 46,5 45 47,2 47,8 45,2 45 44,4 

Chile  45,3   45  42    42,8  

 40,8 41,8 41,5 41,9 42,3 40,5 40,9 40,9 41,0 40,7 40,4 39,6 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL. 
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 La tendencia del Grupo I, es la de reducir el porcentaje de ingresos al 10% de la 

población mejor remunerada, con lo que esto significa en la sociedad latinoamericana. 

Es reducir a los «criollos» su estatus social y económico que les viene desde la colonia 

y que no están dispuestos a ceder bajo ningún pretexto, incentivando en muchos casos 

la «limpieza social» con todo lo que ello significa. 

 En el Grupo D, el porcentaje de población está bien remunerada se puede 

observar la dificultad de reducir sus ingresos. No solamente no lo reducen, sino que en 

muchos casos lo suben. La capacidad de «latrocinio» no tiene medida, para este tipo 

de población burguesa que para señalar los problemas de América Latina, aún persiste 

en mirar hacia el legado español en sus discursos para evitar las responsabilidades de 

las poblaciones más excluidas. 

 - Primero, existe un mito que hay que romper, a saber: «Primero deberá crecer 

la torta para después distribuir». Es una de las falacias inculcadas por la burguesía, los 

políticos de derechas y las teorías acientíficas que surgen para respaldarlos en toda 

Latinoamérica sin excepción. En la actualidad el Grupo I ha demostrado en la práctica 

que se puede crecer distribuyendo, pues es en este Grupo de países con gobiernos 

progresistas donde más se incrementó el PIB entre 2005 y 2011 (33,8%). De acuerdo 

a los datos publicados por el Banco Mundial, en Argentina creció en un 51%, en Bolivia 

un 32%, en Brasil un 27%, en Ecuador un 28%, en Uruguay un 40% y en Venezuela un 

25%. 

 El Grupo D tuvo un crecimiento importante en estos años (31%), a pesar de que 

prácticamente sus frutos no fueron repartidos, generándose en muchos casos un nuevo 

proceso de concentración de riqueza. En Panamá, por ejemplo, creció casi en un 60% 

mientras que se incrementó la cantidad de pobres e indigentes; en México, aunque 

más leve, también hubo un crecimiento (13%), multiplicando e incrementando la 

pobreza extrema. Hemos de señalar que estos dos países sean los que más relación 

tienen con los EE. UU. y con su concepción del capitalismo más agresivo. 

 - Segundo, el Grupo I ha sacado de la pobreza a 55 millones de personas en toda 

Latinoamérica y de la pobreza extrema o indigencia a casi 20 millones de personas 

entre el 2005 y el 2012. Es decir, la caída del Grupo I ha reducido la pobreza casi a la 

mitad (50%) y la indigencia más de la mitad (51%) en esos siete años. Estos datos 

significan seres humanos que han mejorado su calidad de vida, y como se sabe, en su 

mayoría son población vulnerable, personas mayores, mujeres y niños/as. 
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 El Grupo D no ha realizado el mismo proceso. El total de pobres aumentó en 

unos 242.000 habitantes en esos siete años. Destaca México con más de 6,5 millones 

de pobres; Panamá, con 700.000 habitantes, etc. En el Grupo D, casi la mayoría de los 

países bajaron los niveles de pobreza: el caso de Colombia, con una tasa acumulada 

anual de -4,5%. En Chile la cantidad de pobres disminuyó a una tasa acumulativa anual 

del 4,3%, en Costa Rica del 2,4%, en la República Dominicana del 2%, en Honduras 

del 1,5% y en el Salvador del 0,6%. 

 - Tercero, cada día es más relevante la diferenciación explícita entre los dos 

bloques regionales que se han conformado en la región: Alianza del Pacífico (Grupo 

D), Chile, Perú, Colombia y México principalmente; y el Mercosur (Grupo I), 

Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay (los tres primeros representan el 98% del 

conjunto). Aunque la macroeconomía se hace más efectiva en el grupo Alianza del 

Pacífico y crecerá entre un 3% y el 4%, significativamente más que el Mercosur, que es 

difícil que superen el 1%, no responde a los esfuerzos de hacer políticas sociales, cuyo 

mito es sin crecimiento económico sostenible es difícil repartir. Lo que hemos 

observado en algunos países es que se crece económicamente y se crece en nivel de 

pobres y de indigentes, algo inaceptable para el sentido común. 

 

3.2 Alternativas y cuestionamiento 

 

 Ante los datos anteriores, algunos pueden atribuir estas diferencias en los 

aumentos desproporcionados en cantidad de pobres a pesar de aumentos en el 

crecimiento del PIB, a políticas indiferentemente de las ideologías políticas. Sin 

embargo, vemos a continuación algunos ejemplos de realizar políticas: 

 - Primer caso. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, envía al Congreso una 

iniciativa de reforma tributaria en Chile. Espera recaudar más ingresos para invertir 

en educación y salud (La Jornada, 1 de abril de 2014, p. 17). Es una reforma que busca 

equilibrar el aporte al país de los asalariados con los del empresariado, sector 

minoritario ampliamente favorecido en materia de impuestos desde la época de la 

dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). ¿Qué pretende la señora Bachelet? 

Recaudar unos 8.200 millones de dólares, equivalente al 3 por ciento del PIB, lo que 

se destinará a financiar la reforma educativa, el fortalecimiento de la salud pública, 
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mejorar las pensiones y avanzar en la reducción de la brutal desigualdad que existe en 

Chile, reconocida por todos los organismos internacionales. 

 - Segundo caso. ¿Qué hacer en México y sus nuevas actuaciones con la energía 

(petróleo y gas)? Se pretende modificar la Constitución para privatizar dichos sectores. 

Sería bueno añadir que dicho dinero se debería utilizar para educación, salud y 

pensiones, como lo acaba de realizar Brasil ante el fenómeno de la corrupción de la 

industria petrolera, es decir, petróleo = educación. En el caso de Colombia durante 

décadas ese dinero se daba en «regalías», de forma que era un dinero apto para ser 

robado por el político de turno. Este tipo de decisiones políticas es lo que permite 

mantener altas tasas de pobreza dentro de Colombia. 

 - Tercer caso. El gasto público social jugó un papel importantísimo en la mejora 

de la distribución en el Grupo I, dónde se incrementó aún más. En los países del Grupo 

D, entre 2004-2005 y 2008-2009 hubo crecimientos del 6%, que no se ha visto 

reflejado en la población, mientras que en el resto del mundo había una crisis 

financiera NOTABLE. No se quiso repartir la tarta, cuando se tenía. No se reparte 

nunca. Es la metáfora del engaño. 

 - Cuarto caso. Según fuentes del Banco Mundial, el Grupo I, en educación el 

gasto público entre el 2005 y 2011 se incrementó un 65% más que en los países del 

Grupo D, e igualmente en salud, que fue un 17% mayor. Con estos porcentajes tan 

elevados no se ha llegado a igualar el Grupo I con el Grupo D. La diferencia entre el 

sistema educativo y de salud en relación al gasto social aplicado en los países 

progresistas pudo basarse tanto en necesidades y costes diferentes, como en un largo 

proceso histórico que condujo a una mayor presencia privada en el sector de la salud 

que en el educativo. 

 - Quinto caso. Otros indicadores sociales marcan la misma tendencia. Por 

ejemplo, a) El gasto público en seguridad y asistencia social aumentó casi un 11% más 

entre 2005 y 2009 en los países del Grupo I; b) En vivienda, sin embargo, entre 2004 

y 2005, el gasto social fue mayor en el Grupo D, con una mejora circunstancial en los 

años 2008-2009, que vuelve a disminuir en 2010, siendo, en este último año, un 24% 

superior en los países del Grupo I; c) En educación, entre 2005 y 2010 en los países 

del Grupo I la población de 25-29 años que tiene entre 0 y 5 años de instrucción 

(analfabetos y Educación Primaria incompleta), y para las zonas urbanas y rurales 
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disminuyó en lo urbano: 15% y un 19% en las zonas rurales; en el Grupo D fue menor, 

un 9% en las urbanas y un 8% en la rural. 

 Estamos intentando visualizar los conflictos desde la complejidad. Todo se ha 

vuelto complejo para seguir a Edgar Morin. Sin embargo, para América Latina las 

cosas son tan sencillas que sería sólo decir: reparto de la riqueza para construir 

equidad, para construir paz. Pero para eso es necesario contar con algunas cosas: 

- Es necesario transformar conflictos para buscar la paz. Es necesario pensar en 

clave de Cartografía de paces, para eliminar otras formas de conflictos, que ya se 

presentan de forma híbrida. Son conflictos híbridos que hay que neutralizar, y difíciles 

de eliminar por presentarse de forma multifactorial y multicausal que nos obliga a 

neutralizar las posiciones de equilibrio en sociedades injustas: Colombia, México, 

Brasil, etc. Lo importante de esta percepción es que conflictos híbridos son negativos 

y positivos a la vez. Esto nos lleva a la concepción de neutralidad, pues nos capacita 

para adaptarnos a intereses, percepciones, valores y satisfacer necesidades básicas 

tanto propias como del otro, con el fin de entender las verdaderas motivaciones para 

nuestras acciones. Esto nos otorga la capacidad para superar el conflicto y el 

sufrimiento ocasionado en él a través del aprendizaje conseguido durante su proceso 

para fortalecer las relaciones personales: 

a)  Para esto no ayuda el pensamiento decolonial y las Epistemologías del Sur 

(Santos, 2017), en su justicia entre saberes y sus epistemicidios, constituye un 

enfrentamiento de saberes. Las Epistemologías no son del Sur, ni del Norte, del Este o 

del Oeste,… es conocimiento útil para resolver conflictos. Desde una óptica de paz 

neutra (Bautista, 2014) conviene ser más complementarios, por ejemplo, el aporte 

principal de España a Hispanoamérica fue el español, no vamos a hablar de logros 

científicos en tiempos de pandemia para aquellos que buscan saberes de chamanes y 

otro tipo de saberes. La ciencia es occidental y es útil. Vamos a utilizarla. Pero el 

español llevó a Hispanoamérica Grecia, Roma, Cervantes, Shakespeare, Molière, 

Goethe, Dante y todos los saberes que han construido a Europa Occidental. Todo esto 

se debe complementar y no se podría entender sin Fray Bartolomé de las Casas, el Inca 

Garcilaso de la Vega, sor Juana Inés de la Cruz. Ni, por supuesto sin Rubén Darío, 

Octavio Paz, Borges, Cortázar, Neruda, García Márquez y un largo etcétera de grandes 

escritores hispanoamericanos que han enriquecido el español. Desde España 



 
 
 
 

Francisco Jiménez Bautista | 365 

 
 
valoramos todos estos conocimientos, más que enfrentar y negar otro tipo de 

conocimiento. 

 La capacidad de enfrentar los conocimientos no deja de sorprenderme. Existe 

una hiper-fragmentación (del saber y la administración) que, sin duda, se traduce en 

una imposibilidad de mantener diálogos, conversaciones sanas que nos posibiliten dar 

pasos hacia lo complementario que suma. Se ha perdido la capacidad de escuchar, se 

ha perdido la capacidad de compartir espacios con diferentes y, por supuesto, de 

sostener debates con quienes disentimos. Fenómenos como el cambio climático, la 

gentrificación en las ciudades, la pobreza y sus consecuencias, el aumento de 

plataformas de plataformas de TV y series con contenidos hiper-personalizados 

tampoco ayudan a salir de esas cómodas burbujas en las que tenemos cerca, solo 

compartimos con nuestros iguales, los que piensan y actúan igual que nosotros. ¿Qué 

solución económica y política podemos encontrar? ¿Cómo pretender sanar nuestro 

malestar sin escucharnos? 

Es una denuncia a esta Cultura de la cancelación que, en un contexto donde el 

uso de las redes sociales como espacio de debate es masivo, no ha hecho sino ganar 

adeptos. Como señala Jiménez Bautista: 

 
«Creemos que la intolerancia hacia el debate crítico, el diálogo, la discusión 

constructiva y otras formas dialógicas de creación de conocimiento y conciencia 

crítica nunca deben ser aceptadas en la Universidad. Sin embargo, y 

desafortunadamente, cada vez adquiere más poder y legitimidad la tendencia en el 

contexto académico a sólo escuchar aquello que se quiere oír (actitud que, muy a 

pesar de los que la adoptan, es profundamente burguesa), […] asistir a clase e ir a 

conferencias a que refuercen las posiciones desde las que se parten, y en el 

momento en que se produce una ‘sorpresa’ la reacción es blindarse tajantemente 

contra lo nuevo, contra lo que hace chirriar los engranajes del pensamiento 

previamente construido» (Bautista, 2017, p. 26). 

 

 Como señala Tiziano Telleschi, «Lo opuesto al orden social sería la indiferencia 

o el aislamiento» (Telleschi, 2018), que intenta buscar puntos de encuentro. Nuestra 

forma de actuar, sería tratar de no evitar los encuentros solo porque quepa la 

posibilidad de que acabe suponiendo un desencuentro. Evitemos ser indiferentes, 

aislarnos y estaremos dando pasos hacia la paz, que nosotros llamamos paz neutra. 
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Esa paz que, sea desde la noción que mejor entendamos y que se ajusta con la realidad 

que vivimos. Demos forma a esos conflictos hasta que aprendamos a vivir en paz. 

 - Mi experiencia de andar a más de 20 años por las Américas, he observado que 

muchas profesores (en su mayoría), en los primeros años defendían a Rafael Correa a 

Lula da Silva (los he visto defenderlos y pasar los años para a criticarlos). La solución 

ha sido, por seguir con los ejemplos de Ecuador con Lenin Moreno o en Brasil con Jair 

Bolsonaro, cuando se sube de nivel económico (clase social) de la gente, la gente se 

vuelve conservadora. Nadie quiere pagar impuestos. Por todo ello, consideramos que 

antes de Educar para la paz, sería bueno realizar una Educación para pagar impuestos 

y responsabilidad social, en las escuelas y en la universidad se podría enseñar lo 

siguiente: a) ¿Para qué son los impuestos? b) ¿Quién paga los impuestos? c) ¿Qué 

impuestos hay? d) ¿Qué son las aduanas? e) ¿Quién recauda los impuestos y controla 

las aduanas? f) ¿Desde cuándo hay impuestos? 

 La clase pudiente -criollos- no quieren pagar impuestos. No están dispuestos a 

pagar esa factura que implica pagar en función de lo que se gana. Prefieren disfrutar y 

que sus hijos puedan viajar y estudiar. Es muy importante cuando se encuentra varias 

generaciones haciendo los mismos trabajos -ya sean de jueces, políticos, etc.- son 

estructuras sociales que perpetúan la injusticia.  

 Los impuestos construyen nuestro futuro. Hay que mirar hacia Europa del 

norte, dónde no pagar impuesto se considera más que un delito, se considera una falta 

de solidaridad y responsabilidad propia y con su país. Debemos aprender y 

respondernos: ¿Por qué me deberían importar los impuestos?  

 c) Los dos puntos anteriores, el pensamiento y el reparto equitativo de los gastos 

en función de la riqueza, son necesarios para dar respuesta a la desigualdad que ha 

provocado la pandemia, que nos sitúa a toda América Latina a inicios del año 2000, o 

sea un atraso de dos décadas. La CEPAL asegura que la pandemia ha provocado que 

aumente la pobreza en 30 millones de personas. Desde el 2002, la suma de la pobreza 

y la pobreza extrema se encuentra en el 57,6 por ciento; en la crisis financiera del 2008, 

bajó la suma de la pobreza y pobreza extrema un 42,6 por ciento comienza a notarse 

las políticas de izquierdas en América Latina. En 2014, el porcentaje sería 35,6 por 

ciento lo que viene a confirmar las políticas realizadas en toda América Latina. Aunque 

antes del Covid-19 se comenzaba un estancamiento del ascenso social, este virus ha 
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agudizado las desigualdades, subiendo la pobreza a un 33,7% y la pobreza extrema a 

un 12,5 por ciento, lo que nos suma 46,2 por ciento. Volvemos a la casilla de salida. 

 En los próximos meses veremos qué sucede en Ecuador, Perú, Chile, México y 

Argentina que están a la espera de elecciones en 2021. El caso de Brasil y Colombia en 

el 2022. En un horizonte próximo, si se reproduce un populismo de izquierdas en 

Ecuador, Bolivia y Venezuela, y se une México y Argentina, se podría vislumbrar otro 

panorma, en el cual potencialmente podría entrar Brasil. Por eso, las presidencias a 

Arce en Bolivia, Fernández en Argentina, López Obrador en México y un eventual 

triunfo de Arauz en Ecuador animan a resurgir un progresismo de izquierdas. Sin 

embargo, todo esto tiene sus riesgos políticos, que son incentivados por la pandemia: 

el desempleo, la desigualdad social, de género, la informalidad en el empleo, etc., 

además, hay que sumar el estado de ánimo de los ciudadanos de toda América Latina. 

Podemos encontrar un nuevo caldo de cultivo para que los movimientos sociales de 

2019 vuelvan a reproducirse a finales de 2021, con los jóvenes en Chile y Colombia; las 

comunidades indígenas, Bolivia y Ecuador. Un escenario que no invita a la paz. 

 

4 CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL 

 

Los factores que intervienen en lo ecológico son el ser humano, el hábitat y la 

cultura. Desde ahí, nos vamos a lo ambiental que se caracteriza por cómo afecta el ser 

humano mediante su cultura, su medio (hábitat) y su actuación que generan una crisis 

ambiental. Relacionando con los problemas planteados anteriormente, lo ambiental 

hace referencia al entorno con el que se relaciona los seres vivos y con su interacción. 

Lo ambiental se refiere a los conceptos relacionados con la Tierra y la racionalidad de 

sus elementos (fenómenos, problemas y conceptos ambientales), y, tercero, lo 

ambiental se utiliza en términos de transformación y neutralización social (política, 

económica y cultural). 

 Los fenómenos ambientales pueden ser el cambio climático, los problemas 

ambientales pueden ser la pérdida de biodiversidad y del hábitat, calentamiento 

global, etc., todos estos ejemplos de la humanidad necesitan una visión global (paz 

holística) de la Tierra en la que podemos trabajar como puede ser ‘La Carta de la Tierra’ 

promovida por las Naciones Unidas en el año 2000. En otro foco de los conflictos, 

según ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados), los principales problemas 
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de la humanidad son: a) La desigualdad que ha aumentado en casi todo el mundo, 

aunque con una velocidad diferente en cada zona planetaria; y, b) El calentamiento 

global que trata de elevación de la temperatura media de la Tierra y de los océanos, 

debida a la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, a la 

atmósfera. Nosotros pensamos que los dos principales problemas que enfrenta la 

sociedad son el calentamiento global y la superpoblación (Bautista, 2020). 

 Pensemos en una comunidad indígena, dónde una cultura animista concibe la 

naturaleza como la Madre (Gaia), un todo que le proporciona, donde viven todos los 

clanes y linajes ancestrales, y cada cosa es digna de respeto, podemos señalar que ¿su 

ecología no sería –mediante una interpretación etic-, que sería menos problemática 

con y para el ecosistema? Por el contrario, una sociedad capitalista, con un proceso de 

individualización de las conciencias, ¿no causaría esta individualización tanto social 

como ecológica, con el añadido de que las nuevas formas sagradas son el mercado y 

el Estado, una deformación de nuestras relaciones ecológicas? 

 Estas dualidades, nos plantean una hipótesis de que, muchos países de América 

Latina, han concebido y estructurado sus independencias (hace más de 200 años) al 

margen de los modelos sociológicos y antropológicos de sus propios países. Esto es 

debido a la adopción de los modelos europeos y a su americanización epidérmica, 

dónde los principios de libertad y democratización occidental, con anti-colonialismo 

que motivaron los movimientos de emancipación, así como las élites europeizadas que 

parecen no preocuparse por la sociedad civil en la que viven, de forma que han puesto 

a disposición de los países occidentales los recursos naturales para el mantenimiento 

de los privilegios de la clase dominante en la sociedad latinoamericana.  

 En todo esto, aparecen las leyes que indican qué es lo que está permitido, o no, 

a las personas (no indica lo que ha de ocurrir o no –afortunadamente-), como ha de 

ser el poder económico, político, militar, etc. Son leyes de diversos tipos, pero 

esencialmente son leyes que le interesan al modo de producción y están dictadas para 

que éste se perpetúe: regulan las relaciones económicas y sociales, entre las entidades 

de producción y consumo y entre ambas y las personas, formalizan lo que es y lo que 

no es infracción y, por tanto, los castigos a las infractores (hay muy pocos ricos en las 

cárceles), etc. Pero, por ejemplo, no regula la contaminación del ambiente (ésta última 

suele estar regulada sectorialmente y a escala microespacial). Como señala Milton 

Santos: 
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«El objeto específico de la geografía… es el espacio social. […] El espacio geográfico 

es la naturaleza modificada por el trabajo del hombre. La noción de naturaleza, y 

de ahí la del hombre, es ausente, o no es el centro, debe ceder el sitio a la de una 

construcción permanente de la naturaleza artificial o social, sinónimo de espacio 

humano» (Santos, 1980). 

 

 Las leyes y entre ellas las Constituciones deberían ser unos parámetros básicos 

del análisis del espacio geográfico: Geografía jurídica y Antropología jurídica como las 

formas de comprender la sociedad. Las producen los que tienen poder y las leyes 

resultan formalista, totalmente positivistas y su cumplimiento depende en última 

instancia de una persona o grupo de personas, que podrían tener una ética particular, 

pero que en cualquier caso siempre guardan las normas y las formas aparentes en su 

composición personal (entre estas normas tácitas suelen estar la de la defensa 

gremialista de las personas que guardan por el mantenimiento del sistema) y 

profesional. 

 Ver todas las leyes sin una planificación del futuro, sin comprender cómo 

funciona el concepto tiempo. Todas las metas, las leyes de cualquier forma de pensar 

el futuro nos debe situar en el futuro, estudios prospectivos que implica predicción 

(forescasting), es decir, hace predicciones sobre qué es probable que ocurre en el 

futuro, o, más concretamente, predecir los resultados de cursos de acción alternativos 

con el fin de elegir uno de ellos. No hacemos, ningún esfuerzo en pensar que pasará en 

el futuro. No estamos dispuestos a vivir con incertidumbre o riesgo. ¿Qué va a pasar 

con América Latina después de la pandemia? Planificar significa pensar el futuro. Por 

su parte, los estudios históricos pueden ser muy útiles para predecir tendencias 

futuras. ¿Qué sucederá en la tercera década del siglo XXI en América Latina? En 

política, economía, cultura, en definitiva a la mayoría de la población que hoy vive de 

forma desprotegida. 

 Debemos de trabajar por comprender para conocer toda América Latina. El 

todo es distinto a la suma de las partes y, por ello, su valoración es incorrecta mediante 

los métodos y las técnicas ideadas desde un montaje ideológico capitalista. Si el todo 

es distinto a la suma de las partes, y las distintas disciplinas estudian diferentes partes 

de la realidad, resulta necesaria alguna disciplina que estudie el todo de la realidad 

socioespacial. Esta disciplina holística e integradora consistirá en algo más que en la 

mera recogida y oposición del discurso de las disciplinas especializadas, requeriría 
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planteamientos, metas, objetivos y métodos diferentes. Pero ¿cuál es el problema? El 

problema radica en la especialización de la ciencia actual: los expertos están tan 

concentrados en su materia de estudio que pocos de ellos perciben el cuadro general. 

Por ejemplo, dicho problema se pone de relieve en la relación inicial de todos los 

climatólogos a la posibilidad de acumulación de dióxido de carbono; está consistió en 

examinar los efectos sobre la agricultura, en términos de sequía, inundaciones, etc., 

los efectos físicos con los que ellos estaban familiarizados.  

 Lo queremos señalar en este apartado, dada la naturaleza de muchos de los 

fenómenos, problemas y conceptos, frecuentemente es beneficioso huir de la tendencia 

a comenzar prematuramente las fases analíticas y emplear más de la mitad del tiempo 

a gastar mucho tiempo en aspectos conceptuales: paz neutra, paz gaia, paz 

vulnerable, etc. Sin embargo, la aplicación de las técnicas tiene lugar en un proceso 

horizontal. Cuando realmente tenemos problemas de tiempo, aún sigue siendo 

necesario pasar por la fase de la formulación de los problemas dada su importancia y 

la transcendencia en su resolución. ¿Cuáles son los problemas de América Latina? Eso 

es lo que enfrenta los intelectuales y universitarios de todo el continente.  

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

 1. Estos ejemplos sobre la sectorialización del saber y de la gestión 

administrativa de la naturaleza nos da a entender que el caso de Iberoamérica no es 

único, sino típico del espacio-tiempos donde la combinación del capitalismo con los 

conocimientos, legislaciones, administraciones, gestiones y planificación, es una 

realidad única, transescalar, transdisciplinar y transpersonal que nunca podrán llegar 

ni al conocimiento ni al manejo sensato de la realidad porque ésta es única y no encaja 

con la lógica de estos modos de producción, concepción, resolución, gestión, 

transformación y neutralización de los conflictos (Bautista, 2004).  

 2. La globalización de los conflictos y la violencia (directa, estructural, cultural 

y/o simbólica e híbrida) (Bautista, 2019) en un mundo en crisis y vulnerable, está 

provocando un resentimiento humano e intercultural de dimensiones importantes, 

creando formas de racismo, xenofobia, populismos, fascismos, etc., de consecuencias 

incalculables. Sin embargo, los datos que aportamos buscan una nueva forma de andar 

por Latinoamérica, que sólo puede ser lastrada por las nuevas formas de violencia. En 
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síntesis, una nueva forma de andar aparece por estos lugares del mundo y como dice 

la canción: «América despierta nuevamente», tiene muy poco sentido con los datos 

que hemos proporcionado en este capítulo. 

 3. Lo ambiental, lo rural en los países tardo-capitalistas ya no es rentable en sí 

mismo y, por tanto, es un residuo histórico a eliminar. Esencialmente, lo ambiental se 

contempla en la normativa jurídica y en la praxis económica, prácticamente sólo desde 

la óptica especulativa de mercado, reduciéndose a una función marginal de las zonas 

urbanas. Todo ello incluso incumpliéndose el propio espíritu de las leyes que 

pretenden salvaguardarlo como patrimonio cultural y ambiental. Pero ¿lo rural, lo 

ambiental debe ser realmente un residuo histórico a aniquilar al servicio de la cultura 

tecno-urbana? Y en ese caso ¿ha de pagar la factura el degradado habitante rural? 

Igualmente podríamos preguntarnos ¿es el ambiente un residuo de lo urbano que debe 

ser eliminado? Por ello, creemos que el propio sistema capitalista conlleva tales 

contradicciones que si no acabamos con él, él acabará con nosotros. 

 4. Nos parece muy peligroso la moda postmoderna del «vive y deja vivir». 

Creemos que todos somos responsables y tenemos derecho, obligación y necesidad 

vital de controlar y velar por las acciones propias y ajenas de los impactos colectivos 

porque tarde o temprano no sólo nos afectan a todos, sino al futuro de la propia 

humanidad. La pasividad consolida al sistema (capitalista). Las crisis, las 

vulnerabilidades actuales no parece lógico donde coexisten las funciones y saberes 

sectorializados, con unos líderes políticos, económicos y culturales (que deciden 

formalmente qué, cuándo, cómo y para qué planificar) que para llegar al poder no 

tuvieron que demostrar sabiduría sobre el espacio geográfico sino algo distinto. Tal 

como están las cosas, hoy es imposible planificar bien el espacio geográfico, en nuestro 

caso América Latina. Sobre todo en un contexto donde la escasez otorga al ser humano 

el poder de la alquimia. Pero eso no quiere decir que tengamos que dejar las cosas 

como están porque sí.  

 5. Por último, quisiera señalar, recuperando el Artículo 22 de la Constitución 

Colombiana que «La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento», que 

existe un principio de la inexcusabilidad del cumplimiento de las normas con el de la 

ignorancia de las mismas (sea económicas, políticas o fiscales), determinando una 

consecuencia generalizada en todos los ordenamientos civiles del mundo: la 

ignorancia de las leyes no excusa su incumplimiento. Muchas veces no entender esto 
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supone darse de bruces con la pared. Creemos que si no se tiene la capacidad y 

voluntad de entender los conflictos de Iberoamérica, difícilmente se tendrá la 

capacidad de explicarlos, que no sólo es entenderlo, sino que hay que comprenderlos 

para conocer y poder transformar y neutralizar los conflictos (Bautista, 2011). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as inúmeras finalidades do Estado, uma delas, muito em voga com o 

surgimento do Estado Social é a promoção do bem comum.  

Bem comum, visto como um conjunto de benefícios compartilhados pela 

sociedade, predominantemente, composto por direitos de segunda dimensão, exigem 

uma postura prestacional do Estado.  

Uma das principais fontes de custeio das referidas prestações é a tributação. Os 

recursos recolhidos da população, incidentes sobre bens, serviços, renda e 

propriedade, por meio de impostos, taxas e contribuições, transferem-se ao Estado que 

detendo o poder de gestão dos recursos, aplica-os nos serviços e programas 

especificados em orçamento público.  

Todavia, a tributação não se resume apenas a esta finalidade, atuando também 

na sua feição distributiva, que busca diminuir diferenças sociais e econômicas, com o 

intuito de promover igualdade e solidariedade social. E na sua função estabilizadora, 

de modo a intervir nos distúrbios do mercado. Tem-se a tributação como instrumento 

para direcionar condutas, é a chamada tributação indutora.  

Dentro dessa perspectiva, o problema de pesquisa visa questionar se existe a 

possibilidade de utilização da tributação como forma de buscar justiça social, 

sugerindo uma repartição justa entre os contribuintes, de acordo com o objetivo 
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consagrado pelo artigo 3º da constituição, qual seja, correção das desigualdades sociais 

e regionais, amparado na teoria de justiça e equidade idealizada por John Rawls.  

 A teoria da justiça como equidade de John Rawls, considera os indivíduos como 

iguais e livres, tendo a liberdade como princípio maior. Nesse esteio os indivíduos 

devem possuir liberdade e igualdade de oportunidades na sociedade, seria esta a 

finalidade última da justiça, como consideração dos Direitos Fundamentais.   

A priori, a hipótese apresentada, afirma que a tributação, unida a gestão 

eficiente e planejamento público, pode auxiliar e fomentar a efetivação da justiça social 

e equidade, promovendo a busca por igualdade na sociedade. 

O tema se justifica, pela sua relevância e pela necessidade do direito, buscar 

formas de compatibilizar os interesses em choque, arrecadação estatal, justiça social e 

desigualdades, para possibilitar a concretização dos objetivos expostos na Constituição 

Federal.   

Na fase da metodologia, será utilizado um tipo de pesquisa pura, pois a 

discussão se realizará no plano teórico. Quanto à natureza da vertente metodológica, 

adota-se uma investida qualitativa. Ao passo que, no que diz respeito ao mecanismo 

de abordagem utiliza-se o raciocínio dedutivo. Trata-se ainda de pesquisa exploratória, 

envolve levantamento bibliográfico com estudos de direito, como textos, leis e a 

própria Constituição Federal, com o fito de proporcionar fundamentos e argumentos 

consistentes sobre o tema proposto. 

Este artigo está dividido em seis tópicos, que se referem especificamente aos 

objetivos do estudo, onde o primeiro trata desta introdução e o último das 

considerações finais. O segundo trata do papel da justiça em Rawls, delineando seus 

conceitos básicos.   

O terceiro pretende trazer esclarecimentos sobre o objetivo constitucional de 

correção das desigualdades sociais e regionais. Já o quarto trata da função distributiva 

e estabilizadora do tributo, questionando se existe permissivo constitucional, para 

utilização da tributação indutora na hipótese delineada.  

O quinto capítulo relaciona os conceitos estudados durante todo o texto, 

tratando especificamente da aplicação, em um viés prático, da tributação nas políticas 

públicas de objetivação da justiça social e igualdade.   

Nesses termos, a proposta visa percorrer e expor o tema especificando todos os 

objetivos traçados, para ao final extrair conclusões relevantes.       
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2 O PAPEL DA JUSTIÇA EM RAWLS  

 

Rawls considera a sociedade como um sistema equitativo, onde os cidadãos, 

iguais e livres podem cooperar para a correção das injustiças sociais. Essa correção 

pode advir de uma deliberação política. Nesse sentido “[...] essa deliberação é 

pluralista, reconstrutiva de sentidos e não vinculada, a priori, a qualquer traição, mas 

ao acordo sobre princípios de justiça; é o caráter procedimental e construtivo de uma 

justiça como equidade” (LIMA, 2019). 

 Na referida deliberação referendam-se o conjunto de princípios, que aceitos 

consensualmente, regem o modo de vida da sociedade.   

 A teoria de justiça de Rawls é política, pois leva em consideração o contexto 

social (LIMA, 2019). 

 

Rawls dá um passo além do liberalismo clássico: ele recria a ideia de pessoa em função de 

uma definição política proveniente da razão pública, isto é, pensa na possibilidade de um 

acordo livre em torno das condições de justiça como igualdade enquanto necessárias à 

subsistência do próprio indivíduo. Sem igualdade constituída jurídica e politicamente não 

existe qualquer conceito de pessoa, que não é mais metafísico, mas é político. 

 

Esse acordo livre em torno das condições de justiça, reveste-a de uma feição 

política, tornando-se uma obrigação pública. Sendo os princípios da justiça 

determinados também para promoção do bem de seus membros, na busca de 

promover instituições sociais que satisfaçam a todos. Nesse contexto estima-se que o 

bem-estar da maioria depende de um esquema de cooperação de todos. 

 

A ideia de bem implica uma decisão da sociedade acerca das finalidades que 

atinjam um modo de vida considerado uma vida boa, e saber se isso será atingido 

para todos depende sempre de como se definem os papéis de cooperação social dos 

indivíduos. Se um indivíduo tem  como cooperar para o resto da vida com 

construções de uma finalidade pública, ou se o seu papel será circunscrito a 

elementos transitórios de instituições sociais, isso depende da decisão livre de cada 

um. (ZVIRBLIS, 2009). 

 

 Na publicação de uma teoria da justiça, Rawls estabelece as premissas 

supracitadas. Além disso, estuda analiticamente, sobre justiça. Na obra o autor 
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procura responder indagações, por exemplo, sobre o arranjo de instituições básicas em 

uma sociedade democrática, embora não trate explicitamente de temas como, não 

discriminação e correção de desigualdades, as lições e bases ali delineadas podem ser 

aplicadas quando do estudo da matéria. (DUTRA, 2020). 

 Rawls, propõe uma estrutura básica, que se materializa em uma teoria de 

justiça, devendo ser seguida por todos. Explica a justiça como equidade, estabelecendo 

uma concepção a ser aplicada na convivência cívica, como uma carta de condições 

fundamentais a associação humana, permite que os indivíduos, em sociedade, vivam 

de forma bem-ordenada, nutrindo o desejo geral de justiça, que limita a perseguição 

de outros fins, objetivos e propósitos díspares.  

 A discussão desse ponto e da existência de uma consciência de desejo geral de 

justiça perpassa, pela chamada teoria ideal.   

Acredita-se que a questão das desigualdades sociais e regionais, práticas 

injustas, discriminação etc, seriam problemas que surgiriam apenas na teoria não ideal 

e como Rawls estava discutindo e propondo uma posição original, materializada na 

deliberação política original, partindo do acordo livre das condições de justiça, não 

cabia, nesse momento a discussão. Nesse sentido, mesmo ausente uma previsão 

expressa, pode-se reconhecer que, é possível observar a teoria de Rawls com esse viés, 

porquanto injustiças sociais geralmente conectam-se com estruturas básicas 

especificas de alguns grupos, exigindo conhecimento sobre circunstâncias especificas, 

que o véu da ignorância, obscurece das partes ocupantes da posição original 

(SHIFFRIN, 2020). 

 Por outro lado, Rawls critica o utilitarismo, por estar voltado unicamente para 

a maximização da felicidade coletiva, sem questionar o modo como ela está distribuída, 

se a distribuição é justa ou injusta. Nesse contexto, propõe o equilíbrio reflexivo, como 

uma espécie de razão cooperativa, ou seja, a racionalidade pública precisa ser razoável, 

buscando igualdade e tolerância em paralelo à liberdade (ZVIRBLIS, 2009). 

 A teoria da justiça como equidade, liga-se a ideia de igualdade material, ou seja, 

igualdade que vai além do mero formalismo legal e perpassa ao campo material da vida 

pública, na medida que se apresenta como princípio ético fundamentador de ser o 

homem, um fim em si mesmo, cabendo, portanto, respeitá-lo, reconhecendo pelo 

único fato de sê-lo em sua individualidade, respeitando inclusive as diferenças 

existentes. 
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 Fato é que, nos escritos de Rawls, denota-se a importância primordial da 

liberdade, o que pode em primeiro momento afastar sua ideia da justiça social e 

aproxima-la do individualismo. Contudo, Rawls evolui do mero liberalismo clássico, 

dá um passo além, reconhecendo o fato do pluralismo razoável, que adota o princípio 

da diferença como elemento essencial do regime democrático, entrega fundamento à 

liberdade igual como justiça, justiça igualitária e justiça substancial (VIEIRA, 2006).  

 Nessa concepção a liberdade igual como justiça, reconhece a essencialidade e 

realidade das diferenças praticas existentes ente os indivíduos, portanto, não se pode 

conceber que a norma jurídica, inclusive a tributária, seja criada e aplicada levando em 

consideração uma igualdade meramente formal. 

Nesse aspecto, o professor Jailton Macena de Araújo (2011. p, 14) afirma que “o 

valor constitucional da justiça social está pautado na tentativa de se corrigirem as 

grandes distorções que ocorrem na sociedade, arrefecendo diferenças entre as classes 

que a constituem, favorecendo os mais vulneráveis.” 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, consciente da 

realidade de desigualdades sociais e regionais existentes, em harmonia com o fato do 

pluralismo razoável, incluiu no seu artigo 3º objetivos, desígnios, propósitos que se 

pretendem alcançar, alocando-os como normas programáticas.  

 

3 O OBJETIVO CONSTITUCIONAL DE CORREÇÃO DAS 

DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS 

 

O artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil elencou alguns 

objetivos a serem observados e levados em consideração pelo legislador 

infraconstitucional quando da criação das normas infraconstitucionais. 

Dentre os objetivos prescritos encontra-se a redução das desigualdades sociais 

e regionais. Este, além de objetivo constitucional, é princípio, fundado na dignidade 

da pessoa humana e, sobretudo, na isonomia (MARTINEZ, 2020).   

A constituição brasileira detém objetivos e expressões de caráter dirigente, com 

normas programáticas unidas a finalidades específicas para o futuro. Contudo, mesmo 

após trinta anos da promulgação da Carta Constitucional, os objetivos lá expressos 

ainda não foram concretizados na prática. O que exige  discussões e aplicações de ações 
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sólidas e palpáveis vinculando o legislador a agir de modo a efetivar o escopo previsto 

pelo constituinte originário (SCHOLZE, 2020). 

O Estado da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não é 

neutro. O constituinte, idealizou uma realidade constitucional nova, ainda inexistente, 

por meio dos objetivos constitucionais concebidos e a existência dessas normas, indica 

que, sua concretização deve ser buscada por medidas legais, cabendo ao legislador 

infraconstitucional o desenvolvimento e concretização de tais medidas (SCHOUERI, 

2005. p, 02).    

No âmbito tributário, existem princípios, que vedam aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de 

qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.  

O referido princípio de correção das desigualdades sociais encontra enorme 

relevo, inclusive excepciona a regra constitucional proibitiva de distinção na 

instituição de tributos entre os entes federativos, permitindo que políticas públicas e 

incentivos fiscais, sejam implementados para garantir o equilíbrio do desenvolvimento 

socioeconômico, diminuindo as desigualdades sociais e regionais.  

A previsão encontra-se no inciso I do artigo 151 da Lei Maior (BRASIL, 1988), 

verbis: 

Art. 151 - É vedado à União: 

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que 

implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a 

Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais 

destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as 

diferentes regiões do país.  

 

Diante do quadro supracitado, revela-se a possibilidade de utilizar o âmbito 

tributário e a instituição tributos, mesmo que não sejam uniformes em todo o território 

nacional, nas balizas delimitadas pelo ordenamento jurídico, como uma tentativa de 

alcançar os objetivos constitucionalmente traçados. 

Os objetivos como normas programáticas fazem parte do projeto de 

desenvolvimento esculpido no texto da Carta Constitucional, e para se chegar ao cabo 

desse projeto é necessário buscar a concretização do papel constitutivo das referidas 

normas, ou seja, as liberdades serem garantidas como fim primordial, devido tais 

liberdades serem papel instrumental na geração do principal meio do 
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desenvolvimento, e consequente estandarte da garantia aos direitos universais dos 

cidadãos (OLIVEIRA; GERMINARI; OLIVEIRA, 2021. P, 270).  

 

Diante dessa compreensão de realização equânime dos preceitos constitucionais, 

a legalidade passa pela evolução de conteúdo, de modo a impor subordinação ao 

que é colocado na lei e também àquilo que é descrito na Constituição Federal em 

seus princípios expressos ou implícitos – a lei é submetida à conformação 

constitucional, aos seus princípios que congregam para a promoção da pessoa 

humana em todos os seus aspectos. Em virtude dessa compreensão, entende-se 

que as normas jurídicas determinantes da redução das desigualdades regionais e 

sociais, da erradicação da pobreza, bem assim da realização do desenvolvimento 

deixam de ter o simples status de regra jurídica para compreender imensa carga 

valorativa, dotada de conteúdo positivo que exige do poder público atuação 

comprometida com a sua realização, para que se efetive o conteúdo jurídico do 

preceito isonômico. (ARAÚJO, 2011. p, 27) 

 

Nesse aspecto, a tributação, maior fonte de custeio do Estado, deixa de ser 

utilizada na sua feição meramente arrecadatória e passa a ser aplicada nas suas facetas 

extrafiscais de indução, que se revelam nas funções distributiva e estabilizadora e 

buscam concretizar os objetivos constitucionais. 

  

4 FUNÇÃO DISTRIBUTIVA E ESTABILIZADORA DO TRIBUTO  

 

Atualmente não subsiste a ideologia, segundo a qual a economia se auto-regula 

de maneira integral, atuando o Estado como seu mero vigilante. Desenvolveu-se e 

evoluiu-se para um modelo em que o Estado passou a desempenhar um papel ativo e 

permanente nas realizações inseridas no campo econômico, assumindo 

responsabilidades para a condução e funcionamento das próprias forças econômicas 

(SCHOUERI, 2005. P, 01). 

Em paralelo a atuação meramente econômica, o ente pode atuar 

especificamente na emancipação e efetivação de garantias e direitos voltadas à pessoa 

humana, que esteja sujeita a carências. Entende-se que: 

 

O Estado pode atuar nas relações socioeconômicas, par regular subsidiariamente 

a economia, mas de forma específica, intervir na emancipação da pessoa humana, 
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sujeita às carências, razão pela qual, invariavelmente, o direito (através da sua 

aplicação, em especial, pelas políticas públicas) deve adotar medidas para tentar 

suprir. (ARAÚJO, 2011. p,18).  

 

Esse fenômeno de modificação da maneira de pensar no estado e em suas 

formas de regulação econômica, encontra, no plano constitucional, uma primeira 

manifestação no México, em 1917 e, logo em seguida, na Alemanha, com o texto de 

Weimar. Viu-se paulatinamente estendido a outros textos constitucionais, alcançando 

o Brasil em 1934 e a partir daí deitando raízes mais profundas nos textos 

constitucionais subsequentes (SCHOUERI, 2005. p, 01). 

As funções Distributiva e Estabilizadora do tributo denotam sua feição 

extrafiscal, que nesse aspecto recebe a denominação de tributação indutora, 

funcionando como direcionadora de condutas, sendo comumente utilizada para 

proporcionar intervenções na economia e no mercado consumidor, através dos 

tributos chamados regulatórios de mercado. Para Bomfim (2015. p, 80), “a 

Constituição Brasileira adotou o chamado intervencionismo programado”. 

Tratando-se de extrafiscalidade, é correto afirmar tratar-se de gênero, que 

inclui todos os casos de tributação orientada para fins outros que não a captação de 

dinheiro para o erário, tais como a redistribuição de renda e da terra, a defesa da 

indústria nacional, a orientação para setores produtivos ou mais adequados ao 

interesse público, a promoção do desenvolvimento regional ou setorial etc. Incluí, 

nesse sentido, normas com função indutora e outras que também se movem por razões 

não fiscais (SCHOUERI, 2005. p, 32). 

A função Distributiva ganha revelo quando unida aos objetivos constitucionais, 

relacionando-se com a reaplicação e investimento dos recursos públicos, ocorre por 

exemplo, quando parte dos recursos arrecadados pelo poder público é destinado a 

programas sociais ou quando um grupo de pessoas sofre uma desoneração tributária 

(isenção ou não incidência), cite-se a tabela progressiva do Imposto de renda, onde a 

parcela da população considerada de baixa renda não realiza o pagamento e as faixas 

de alíquota são elevadas proporcionalmente a elevação da renda do individuo. 

Também é exemplo disso, a criação de uma Zona Franca, o polo surge como 

ferramenta extrafiscal de fomento, buscando um desenvolvimento do local, para elevar 

o número de empregos, trazendo um benefício social a população, e em paralelo 
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também possui uma função estabilizadora, pois tenta promover a estabilização 

econômica daquela região. 

A função Estabilizadora visa compensar desequilíbrios do mercado, 

minimizando os efeitos econômicos, seria uma forma do Estado absorver as 

externalidades de desequilíbrio.    

 

Função distributiva e redistributiva: Em um país em que sua constituição 

expressa como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a 

marginalização, a redução das desigualdades sociais  regionais, bem como a 

promoção do bem de todos, de origem raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de descriminação, a função distributiva ganha especial revelo. Com efeito, 

essa função relaciona-se com as políticas de distribuição de renda e por 

consequência com a busca pela realização daqueles objetivos fundamentais da 

república. Um exemplo é a concessão de bolsas assistenciais para as pessoas de 

baixa renda.  

Função estabilizadora: A função estabilizadora está ligada a busca de certos 

objetivos estratégicos, como o pleno emprego dos recursos econômicos, a 

estabilidade dos preços, o crescimento econômico, o desenvolvimento do setor 

produtivo etc. Cite-se o exemplo da redução do IPI sobre veículos com o fito de 

estimular o consumo, estabilizando o nível de emprego e promovendo o 

crescimento econômico do país. (grifo nosso). (DUARTE, 2019) 

 

Nabais (1998. p,244) afirma que a extrafiscalidade é exigência da própria 

constituição. E Ataliba (1968. p,151) a conceitua como “o emprego deliberado do 

instrumento tributário para finalidades não financeiras, mas regulatórias de 

comportamentos sociais, em matéria econômica, social e política.” 

 

5 APLICAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO NAS POLÍTICAS DE OBJETIVAÇÃO DA 

JUSTIÇA SOCIAL E IGUALDADE   

 

A priori, pode-se pensar que as medidas indutoras de alcance e fomento a 

isonomia podem ferir a perspectiva de igualdade. Ocorre que, há muito já se evoluiu 

na conceituação sobre este tema, passando da mera igualdade formal, para a busca de 
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sua aplicação prática, respeitando, inclusive, o fato do pluralismo e o reconhecimento 

das diferenças, teorias expostas em Rawls. 

Evidente que “a aplicação do princípio da igualdade (em âmbito tributário) 

exige se paute o legislador por certos parâmetros para diferenciar aqueles 

contribuintes que não se encontrem em situação equivalente” (SCHOUERI, 2005. p, 

06). 

Segundo Rawls a existência do pluralismo é decorrência da própria liberdade 

humana, normalmente exercida pelos cidadãos no bojo de uma sociedade 

democrática. Nesses termos, a justiça não pode estar meramente apoiada em uma 

teoria abrangente que busca unanimidade, pois esta, consequentemente, se contrapõe 

a outras teorias também abrangentes. Como visto, a justiça social, que precisa ser 

respeitada pela população, deve ser tida como uma concepção pública de justiça, e a 

justiça como equidade é baseada em ideias fundamentais políticas, ideias 

organizacionais básicas e não metafisicas.   

A justiça como equidade tem como objetivo regular o sistema político e 

econômico, influenciando os fundamentos que embasam as relações sociais. A ideia de 

partir da tradição política pública, enquadra-se na tentativa de respeitar o pluralismo 

(DANNER, 2020).  

Como já exposto acima, para Rawls, a teoria ideal é formada pelos princípios 

que regem a sociedade. Contudo, na teoria não ideal, lida-se com a injustiça prática, 

pois existem entraves para efetivação dos princípios de justiça.   

Não existe razão em classificar de forma abstrata, mesmo que no bojo de uma 

legislação, as liberdades básicas dos seres humanos, se não houver na prática, 

materialmente, a concretização razoável das mesmas. Mesmo que a teoria seja 

completa, é necessário um termo intermediário entra a teoria e a prática, permitindo 

a existência de um ponto de transição de uma para outra” (VALENTINI, 2009).   

Os direitos expressos nos textos legislativos precisam ser efetivados na 

realidade social. Não é a simples definição legal que será capaz de alterar a realidade, 

mas apenas a realização concreta de cada um dos preceitos consagrados no 

ordenamento jurídico que fará com que as carências sociais e econômicas sejam 

eliminadas e que sejam realizados de maneira plena os preceitos de solidariedade, 

justiça social e igualdade, bem como, o objetivo constitucional de correção das 

desigualdades sociais e regionais (ARAÚJO, 2011. p, 19).  
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A ideia de igualdade para Rawls é vinculada a democracia, com princípios de 

justiça, que precisam ser justificados de modo público, criticável, tendo ainda a justiça 

como equidade, como um procedimento razoável e distributivo de Direitos, na esfera 

da razão pública. 

No bojo da teoria não ideal, não se abandona a concepção especial de justiça 

como equidade. Obviamente no caso não ideal problemas como desigualdades 

econômicas, sociais, pobreza, ausência de liberdade, ausência de garantias básicas 

individuais tornam-se evidentes, situação que exige uma compreensão adequada e 

especial dos princípios. Dessa forma, existindo injustiças nos arranjos sociais, em 

razão de não se estar vivendo nos moldes da teoria ideal, deve ser aplicada uma 

concepção especial de justiça. Essa concepção especial, busca a maneira ideal de lidar 

com a injustiça (DUTRA, 2019).  

Nessa perspectiva, tomando como base o sistema constitucional brasileiro e a 

natureza dirigente da constituição, repleta de normas programáticas e objetivos a 

serem alcançados, diz-se que, medidas legislativas podem ser efetivadas para 

minimizar as desvantagens injustas presentes no estado de coisas não ideal. 

A defesa que o sistema tributário seja utilizado para buscar o alcance do objetivo 

constitucional de correção das desigualdades sociais e regionais, relaciona-se com a 

igualdade equitativa, de modo a trazer o maior benefício para os menos favorecidos. 

Essa igualdade equitativa se expressa na prática, nos exemplos acima citados, como 

criação de um ambiente fiscal de desoneração, tabela progressiva de impostos 

beneficiando os menos favorecidos financeiramente, redistribuição dos valores 

arrecadados a título de tributo e estímulos indutores ao sistema econômico, 

possibilitando o desenvolvimento.    

 

Em matéria tributária, assume importância o princípio referido (redução das 

desigualdades sociais e regionais) quando, por exemplo, excepcionando o princípio da 

uniformidade da tributação, de que trata o artigo 151 da Constituição Federal, admite a 

“concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento 

socioeconômico entre as diferentes regiões do país”. Destarte, conquanto a tributação 

uniforme seja requisito para a existência de um mercado único, e não obstante a 

importância deste mercado para o próprio constituinte, houve este por bem relativizá-lo, 

quando em confronto com seu desejo de redução das desigualdades sociais e regionais, 

tendo em vista sua finalidade de justiça social e dignidade humana. Assim é que normas 

tributárias indutoras que promovem regiões menos favorecidas [...] devem ser 
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compreendidas como forma de concretizar o princípio ora referido (SCHOUERI, 2005. p 

100).      

  

Não há contrariedade ao princípio da isonomia, com a criação de medidas 

tributárias de fomento, na busca de equalizar situações distintas na prática, ao revês, 

cumpre-se o citado preceito, tratando de forma distinta aqueles que se encontram em 

situações diferenciadas.  

 

As regras constitucionais da igualdade e não-discriminação não impedem que uma 

diferença de tratamento seja estabelecida entre certas categorias de pessoas, desde 

que o critério de distinção seja suscetível de justificação objetiva e razoável. A 

existência de tal justificação deve ser apreciada tendo em conta o objetivo e os 

efeitos da medida examinada, bem como a natureza dos princípios em causa; o 

princípio da igualdade é violado quando não há relação razoável de 

proporcionalidade entre os meios empregados e o objetivo visado. As mesmas 

regras impedem, por outro lado, que sejam tratados de maneira idêntica, sem que 

apareça uma justificativa razoável, categorias de pessoas que se encontrem em 

situações que, à vista da medida em consideração, sejam essencialmente 

diferentes. (SCHOUERI, 2005. p, 276).      

  

A não observância desses fatores implica criação de privilégios 

inconstitucionais, enquanto que, sua observação atenta, inclusive por meio de normas 

tributárias indutoras, direcionadas, cumpre os preceitos instituídos pelo constituinte 

originário.  

No entanto, vale ressaltar, os incentivos tributários, como a criação de uma 

Zona Franca, por exemplo, apesar de estimularem o desenvolvimento econômico do 

local, não devem restringir-se a apenas isso. Em paralelo precisam ser adotadas outras 

medidas de gestão e planejamento, para que a sociedade chegue cada vez mais perto 

do padrão ideal e consiga subsistir posteriormente, igualitariamente, sem utilização da 

medida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A  teoria  de  Rawls,  parte  da  premissa  de  uma  sociedade  igualitária, todos 
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possuindo a mesma expectativa de liberdade e bens primários, podendo todos 

desenvolver-se em suas potencialidades de vida. 

Contudo, se houverem direitos básicos desigualmente distribuídos por causa de 

características naturais do povo ou da região, essas desigualdades alcançarão posições 

relevantes, o que a priori, poderia em razão da liberdade existente, os levarem a 

conviver de modo harmônico. O que não impede a busca por aproximação das 

sociedades reais, de uma sociedade mais igualitária. 

A teoria da justiça como equidade, liga-se a ideia de igualdade material, ou seja, 

igualdade que vai além do mero formalismo legal e perpassa ao campo material da vida 

pública, na medida que se apresenta como princípio ético fundamentador de que o 

homem é um fim em si mesmo, cabendo, portanto, respeitá-lo, reconhecendo, 

inclusive as diferenças existentes. 

 Fato é que, nos escritos de Rawls, denota-se a importância primordial da 

liberdade, o que pode em primeiro momento afastar sua ideia da justiça social e 

aproxima-la do individualismo. Contudo, o fato do pluralismo razoável, que reconhece 

o princípio da diferença como elemento essencial do regime democrático, entrega 

fundamento à liberdade igual como justiça, justiça igualitária e justiça substancial. 

Na busca pelo cumprimento dos objetivos fundamentais da república, a 

tributação, maior fonte de custeio do Estado, deixa de ser utilizada na sua feição 

meramente arrecadatória e passa a ser aplicada nas suas facetas extrafiscais de 

indução e fomento, que se revelam nas funções distributiva e estabilizadora.  

Dessa forma, é possível aplicar normas tributárias indutoras para alcance dos 

objetivos constitucionais, desde que, sua criação atenda aos requisitos de 

razoabilidade, fundamentação e nexo.  

Haverá na criação das referidas normas o reconhecimento do pluralismo como 

inerente a vida humana. É possível aplicar os princípios de igualdade substancial e 

capacidade contributiva buscando compatibiliza-los as normas tributárias indutoras. 

O artigo 170 da Constituição Federal, declara ser fim da Ordem Econômica 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Ou seja, 

demonstra ser possível que os preceitos de Ordem Econômica, Tributação, Mercado e 

Justiça convivam harmonicamente.  

Ademais, a ordem social afirma expressamente, serem seus preceitos, a 

constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, erradicadas a pobreza e a 
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marginalização e reduzidas as desigualdades sociais e regionais, tudo a partir do 

princípio fundamental da república, inserido no inciso III do artigo 1º do texto 

constitucional, a dignidade da pessoa humana.  

Nessa perspectiva, o estudo confirmou a hipótese inicial, a tributação, unida a 

gestão eficiente e planejamento público, pode auxiliar e fomentar a efetivação da 

justiça social e equidade, promovendo a busca por igualdade na sociedade. 

  Não há contrariedade ao princípio da isonomia, com a criação de medidas 

tributárias de fomento, na busca de equalizar situações distintas na prática, ao revês, 

cumpre-se o citado preceito, tratando de forma distinta aqueles que se encontram em 

situações diferenciadas. No entanto, vale ressaltar, os incentivos tributários, como a 

criação de uma Zona Franca, por exemplo, apesar de estimularem o desenvolvimento 

econômico do local, não devem restringir-se a apenas isso.  

Em paralelo precisam ser adotadas outras medidas práticas de efetivação dos 

princípios constitucionais, para que a sociedade chegue cada vez mais perto do padrão 

ideal.  

 

Referências 

 

ARAÚJO, Jailton Macena de. POLÍTICAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO: 
IMPACTOS DA ATUAÇÃO ESTATAL NO DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO DA POPULAÇÃO CARENTE BRASILEIRA – análise do 
Programa Bolsa Família. Dissertação (mestrado acadêmico em Direito). Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, Universidade Federal da Paraíba, UFPB. João 
Pessoa, 2011. 
 
ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1968.  
 
BOMFIM, Diego. Extrafiscalidade: Identificação, Fundamentação, 
Limitação e Controle. 1 ed. São Paulo. Noeses, 2015.  
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Senado Federal, Brasília, DF., 2015. 
 
DANNER, Leno Francisco. O Fato do Pluralismo em Rawls: sobre a 
Fundamentação da Sociedade Política. Disponível em: 
https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/revistaestudosfilosoficos /art12-
rev5.pdf. Acesso em: 13 de dezembro de 2020.   
 
DUARTE, Francisco Leite. Direito Tributário: teoria e prática. 3 ed. Ver., atual. 
E ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.  



 
 
 
 

Fabiana Pereira Carneiro Cassiano; Newton de Oliveira Lima | 389 
 

DUTRA, Franklin Vinícios Marques. Ações Afirmativas e a Teoria da Justiça de 
John Rawls. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Belo Horizonte, 2019. Disponível em: 
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS -
BBXGBA/1/franklin_marques_dutra_ 
__a__es_afirmativas_e_a_teoria_da_justi_a_de _john 
__rawls__disserta__o_de_mestrado_.pdf. Acesso em: 10 de dezembro de 2020.    
 
LIMA, Newton Oliveira de. 10 lições sobre Rawls. 1 ed. Editora Vozes. 2019. 
 
MARTINEZ, Anna Luiza Buchalla. A evolução do princípio da igualdade e sua 
aplicação sob a ótica material na Constituição Federal. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/20924/a-evolucao-do-principio-da-igualdade-e-sua-
aplicacao-sob-a-otica-material-na-constituicao-federal/2. Acesso em: 13 de dezembro 
de 2020.   
 
NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Contributo 
para a compreensão constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: 
Almedina, 1998. 
 
OLIVEIRA, Bruno Bastos de; GERMINARI, Jefferson Patrick; OLIVEIRA, Maria das 
Graças Macena Dias de. Tributação e desenvolvimento sob a perspectiva da 
criação da zona franca do semiárido nordestino. Revista Jurídica Luso-
Brasileira (RJLB). Ano 7 (2021). Centro de Investigação de Direito Privado da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (CIDP). P.267-294. 
 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias indutoras e Intervenção 
Econômica. 1ª Ed. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2005. 
 
SCHOLZE, Victor. Emprego da teoria da constituição dirigente adequada à 
realidade brasileira. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/30277/emprego-
da-teoria-da-constituicao-dirigente-adequada-a-realidade-brasileira. Acesso em: 13 
de dezembro de 2020.  
 
SHIFFRIN, Seana Valentine. (2004). Race, Labor, And the Fair Equality of 
Opportunity Principle. Fordham L. Rev, Fordham L. Rev., 72. Disponível em: 
http://www.mit.edu/~shaslang/mprg/ ShiffrinRLFEOP.pdf. Acesso em: 10 de 
dezembro de 2020.  
 
VALENTINI, Laura (2009) apud  DUTRA, Franklin Vinícios Marques. Ações 
Afirmativas e a Teoria da Justiça de John Rawls. Dissertação (Mestrado). 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Belo Horizonte, 2019. Disponível em: 
https://reposi torio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOSBBXGBA/1/franklin_marques_ 
dutra___a__es_ 
afirmativas_e_a_teoria_da_justi_a_de_john__rawls__disserta__o_de 
_mestrado_.pdf. Acesso em: 10 de dezembro de 2020.  
 
VIEIRA, Paulo Romério Lima Vieira. Considerações sobre à teoria da justiça de 
John Rawls. Monografia (Pós-Graduação). Pontifícia Universidade Católica. São 



 
 
 
 
390 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

Paulo, 2006. Disponível em: https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/6888/1/ 
PauloVieira.pdf. Acesso em: 10 de dezembro de 2020. 
 
ZVIRBLIS. Alberto Antonio. John Rawls: Uma teoria da justiça e o 
liberalismo. Tese (Doutorado). São Paulo, 2009. Disponível em: 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/ handle/11827/1/Alberto%20 
Antonio%20Zvirblis.pdf. Acesso em: 09 de dezembro de 2020.  
 



 

19. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE E O DEVER DO ESTADO 

EM FORNECÊ-LO 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424699.391-412  

 

Giovanna Cavagnolli1 

Cleide Calgaro2 

Agostinho Oli Koppe Pereira3 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Estado é possuidor do dever constitucional de garantir a saúde universal e de 

igual tratamento a todos os cidadãos. Assim, dispõem os princípios norteadores do 

Sistema Único de Saúde, dispostos no art. 7º da Lei 8.080/1990. O direito à saúde é, 

com certeza, um dos mais importantes de todos aqueles assegurados pela Constituição 

Federal pois, além de garantir a integridade física do indivíduo, acolhe dentro do seu 

âmbito o bem-estar psicológico e social, ademais de estar diretamente conectado com 

o direito à vida. 

Nesse contexto, a saúde é direito fundamental e social, que é dever e obrigação 

dos Entes Públicos (União, Estados e Municípios), os quais devem fornecê-la universal 

e igualitariamente a toda a população. Entretanto, o Sistema Público de Saúde é 

fortemente criticado pela demora e dificuldades para distribuir tratamentos e 

medicamentos. O baixo orçamento das verbas dentre outras dificuldades sociais, 

acabam prejudicando muitos cidadãos. A má gestão de recursos e distribuição de 

remédios afetam diretamente a sociedade e a Administração Pública. 
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Destarte, a obrigação de fornecer o acesso universal à saúde é solidária entre a 

União, Estados e Municípios/Distrito Federal de acordo com a Constituição de 1988. 

Dessa maneira, qualquer cidadão que necessitar dos serviços, pode acionar qualquer, 

ou mais que um dos entes federativos para garantir tratamento disponibilizado pelo 

sistema de saúde pública. 

Evidentemente, a falta de medicamentos indispensáveis à saúde, traz como 

consequência a necessidade de interferência Judicial, situação em que, o cidadão 

impetra tanto na esfera comum quanto na federal, dependendo do ente a ser acionado, 

com a Ação de Obrigação de Fazer, a fim de que o fármaco seja disponibilizado para o 

tratamento. A interferência do Poder Judiciário é uma maneira de garantir que o 

fármaco em falta seja disponibilizado ao cidadão. 

A forma de pesquisa para a realização deste trabalho, será bibliográfica, através 

de livros e artigos escritos por profissionais da área pública de saúde e do direito 

sanitário, bem como dados disponibilizados pelo governo. O método de abordagem 

utilizado será analítico, visto que será efetuada uma análise da Legislação Brasileira, 

qual consta a CF/88 e as Lei regentes do Sistema Público de Saúde, assim como as 

outras Doutrinas correspondentes, extraindo a aplicação das mesmas e os efeitos 

trazidos para a sociedade. 

O procedimento será comparativo, qual seja, os dados e referências 

disponibilizados serão contrapostos com os institutos utilizados para o embasamento. 

Assim, serão apontadas medidas utilizadas por outros Estados brasileiros, além do Rio 

Grande do Sul, e as possibilidades da criação de medidas para otimizar o 

gerenciamento da distribuição de medicamentos.  

O capítulo trata do direito fundamental à saúde sob a luz da Constituição 

Federal, com o objetivo de demonstrar a instituição do Sistema Único de Saúde no 

Brasil, abordando fatos históricos, analisando a legislação, princípios norteadores e, 

ainda, mostrando o impacto que possui na sociedade, e administrativamente nos Entes 

Federativos. A partir disso, será abordada a questão do fornecimento de medicamentos 

e tratamentos, e sua problemática. Além disso, tratará da organização e competências 

dos três poderes regentes do Sistema de Saúde Pública. 

Inicialmente, será realizada uma retrospectiva, que relembrará o Movimento da 

Reforma Sanitária, a qual possuiu o objetivo de instaurar um Sistema de Saúde Pública 

eficiente que atingisse todos os brasileiros na sua integralidade, garantindo a saúde 
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física, psicológica e o bem estar da população. Assim, surgiu o Sistema Único de Saúde, 

regido pela Lei 8.080/90, Lei Orgânica da Saúde, que norteia, nos incisos do seu art. 

7º, os princípios que deverão ser obedecidos para que a obrigação de fornecer serviço 

de saúde pública seja devidamente cumprida.  

Consequentemente, a obrigação em fornecer serviço de saúde pública aos 

cidadãos é do Estado. Os Entes Federativos têm o dever em prestar atenção às 

necessidades fisiológicas da população. Contudo, há uma problemática no que 

concerne ao fornecimento de medicamentos e tratamentos, que será abordada neste 

trabalho monográfico. 

Ainda, será exposto a organização dos poderes regentes do Sistema de Saúde 

Pública: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A solidariedade entre os Entes, 

assim como a competência comum determinada pelo art. 23, inciso II da Constituição 

Federal (1988), e o seu impacto direto na sociedade, e a funcionalidade e 

financiamento das Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais, em conjunto com o 

Ministério da Saúde, para distribuição de medicamentos. Similarmente, será 

evidenciada a tese do Tema 793 do STF e a PSV nº 4, proposta pela Defensoria Pública 

da União, e quais os efeitos que ambas as decisões produziram para o Sistema Público 

de Saúde, e para a população. 

 

2 SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, é a lei fundamental e suprema que 

rege o Sistema Jurídico Brasileiro. Desta forma, possui um marco na história de 

desenvolvimento e crescimento da sociedade, e dos direitos sociais e fundamentais.  

Segundo Alexy (2015, p. 51): “Sempre que alguém tem um direito fundamental, há uma 

norma que garante esse direito”.  

Nesse norte, o direito social e fundamental à saúde, que surgiu a partir do 

Movimento da Reforma Sanitária (MRS), instituído na CF/88 com o propósito de 

inserir a saúde pública como um direito fundamental, que deverá ser garantido por 

meio da interação dos três Entes Federativos: União, Estado, Distrito Federal e 

Municípios (CONASS, 2015 p.19). Da mesma forma, para que isso fosse possível, foi 

essencial, segundo Yamaguchi, Borges e Orsatto (2017, p.49), suprir “necessidades 

primárias dos indivíduos para sua sobrevivência”, e dessa forma, promover um direito 
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com valor social, criando um dever Estatal, com “a finalidade primordial de estruturar 

os meios para obtenção das necessidades do homem”. 

Consequentemente, diante da necessidade de implantação de um sistema que 

suprisse as necessidades humanas, houve a criação do Sistema Único de Saúde. Além 

disso, é importante salientar que no regime anterior ao texto da Constituição Federal 

de 1988, o acesso à saúde pública era restrito aos trabalhadores que estavam no 

mercado formal: 

 

Como lembra Marta Arretche, a política de saúde do regime militar possuía um 

caráter híbrido: uma esfera, a da saúde pública, era composta do Ministério da 

Saúde e das Secretarias e Órgãos de Saúde de Estados e Municípios, cuja atribuição 

era a de formular ações de saúde pública, de caráter eminentemente preventivo, 

dirigidos à sociedade em geral sem a necessidade de contraprestação. Já́ a 

segunda esfera, a de assistência médica, se baseava no sistema de seguro-saúde 

(INPS), no qual o acesso era restrito aos segurados (Jorge 2017, p. 314). 

 

O direito do cidadão à saúde tem previsão legal no artigo 6º da CF/88 (BRASIL, 

1988) o qual é carregado como um direito social. No artigo 196 do mesmo dispositivo 

legal, o direito ao acesso à saúde pública é disposto como um dever do Estado mediante 

políticas sociais e econômicas, devendo garantir o acesso universal e igualitário a ações 

e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

Nesse ínterim, após a saúde ser reconhecida como um direito fundamental, fora 

instituída em 19 de setembro de 1990, a Lei 8.080, conhecida como a Lei Orgânica da 

Saúde, regente do Sistema Único de Saúde (SUS), trazendo a necessidade de um 

atendimento eficiente à população: 

 

Pode-se afirmar, assim, que a Constituição de 1988 foi um marco na história da 

saúde pública brasileira ao definir, como já mencionado, a saúde como “direito de 

todos e dever do Estado”. A implantação do SUS foi realizada de forma gradual: 

primeiro veio o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), com a 

universalização do atendimento; depois a incorporação do Inamps ao Ministério 

da Saúde, com o Decreto n. 99.060/1990 e, por fim, a Lei Orgânica da Saúde, n. 

8.080/1990, que fundou e operacionalizou o SUS, dispondo sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e outras providências. No seu artigo 
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2º, ratifica a saúde como um direito fundamental do ser humano e a incumbência 

do Estado de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. (SIMON, 

2015 p.09) 

 

Proporcionalmente, o CONASS, (2015, p. 18/19) nos traz que o Sistema Único 

de Saúde – SUS, é fundamentado na Constituição Federal no Título VII, capítulo II, 

seção II, que tem como tema a Seguridade Social 4 . Nesse contexto, diversas leis 

complementares e ordinárias regulamentaram o Sistema de Saúde Pública Brasileiro, 

inclusive, a Lei 8.080/90, que trouxe condições para promoção, proteção e 

recuperação da saúde pública, organizando seu funcionamento e os serviços ali 

correspondentes.  

Além disso, também houve a criação da Lei 8.142/90, que foi importante, pois 

evidenciou a presença da comunidade na gestão do SUS, bem como sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros da área da saúde, e, ainda, 

a Lei Complementar nº 141/2012, que regulou o §3º do art. 198 da Constituição 

Federal Brasileira, e suscitou os valores a serem operados pelos Entes Federativos nas 

ações e serviços de saúde Pública, impondo parâmetros na divisão dos recursos 

utilizados pela saúde, assim como sua fiscalização e controle das despesas em todas as 

esferas governamentais.  

A Lei nº 8.080/1990 (BRASIL, 1990) traz no texto do seu artigo 7º os princípios 

que regem o Sistema Único de Saúde, dentre eles, o Princípio da Universalidade, que 

diz respeito ao cumprimento do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, levando-

se em conta que a saúde é um “direito de todos e dever do Estado”. A Universalidade é 

o princípio que traz o dever da Administração Pública de garantir o acesso da 

população aos serviços públicos de saúde, e de outros direitos fundamentais e sociais 

oriundos de políticas públicas, sendo ele, decorrente do princípio da Isonomia5, que 

busca igualdade no tratamento do cidadão (PANAZZOLO, 2019, p. 24).  Para a autora, 

o Princípio da Universalidade “assegura um tratamento não discriminatório e 

                                                      
4 Essa seção traz em seus textos acerca dos direitos e deveres do estado, assim como da população, bem 
como os procedimentos a serem adotados para melhor organização do sistema. Ainda, traz acerca do 
financiamento, e a participação de entes e empresas privativos, ou de capital estrangeiro para 
assistência à saúde pública (CONASS, 2015, p.18).  
5 O princípio da Isonomia ou da Igualdade, é citado no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 
1988, sendo uma regalia para que o Ente Federativo tenha uma conduta direta e imparcial diante da 
população, o que, desobriga os Entes da Administração Pública, julgadores e legisladores de 
subjetivismos, sentimentos e arbitrariedades entre os atendidos (PANAZZOLO, 2019, p.24). 
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igualitário a todos, considerando que a objetivação do serviço público está diretamente 

ligada à garantia da dignidade de todos os cidadãos”. 

Ademais, o Princípio da Universalidade, ao tratar do direito fundamental à 

saúde, se relaciona com muitos outros princípios importantes. Para a doutrinadora 

PANAZZOLO (2019, p. 28), ele é interligado com os princípios da Democracia, da 

Legalidade, da Dignidade da Pessoa Humana, da Moralidade, da Impessoalidade, 

entre outros também importantes, e completa que, “a universalidade material do 

serviço público de saúde é um princípio constitucional implícito, até mesmo porque 

não se encontrará na Constituição Federal uma oposição à universalização material 

dos serviços públicos”. 

Nesse âmbito, o princípio da Isonomia, diante do seu aspecto formal em 

analogia com a saúde pública, traz o conceito de uma igualdade que deve ser 

interpretada de uma forma diferente: 

 

A isonomia que está diretamente ligada ao fenômeno da judicialização da saúde 

pode ser abordada sob dois aspectos, formal e material. O formal, é de suma 

importância para o tema abordado, trata-se de uma igualdade perante a lei e deve 

ser interpretada como um impedimento à legislação de privilégios de classes. 

Destarte, a judicialização também faz com que o Estado preferencie pacientes em 

situações questionáveis atestadas por médicos. E o grande mal: passando na frente 

de outros que aguardam há mais tempo, mais graves e com expectativa de 

melhores resultados. (LIMA et al. 2019, p.11) 

 

Dessa forma, Nélson Nery Júnior (1999 p. 42), citado pela Associação Nacional 

dos Analistas Judiciários da União, em artigo publicado, traz uma reflexão acerca do 

princípio da Isonomia, ponderando que o princípio alude, de forma mais realista 

tratando, “igualmente os iguais, e desigualmente os desiguais”. Além disso, cita o caput 

do art. 5º e o inciso I da Constituição Federal de 1988 relacionando-o com o art. 139, 

inciso I do Código de Processo Civil, o qual trata de uma “recepção integral em face do 

novo texto constitucional”, ou seja, tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, na sua exata medida de desigualdade.  

De outro ponto, o Princípio da Integralidade, compõe todas as necessidades 

psicológicas, sociais e biológicas do cidadão, trazendo não somente a cura física, mas 

também proteção e reabilitação para o mesmo. Além disso, para a OMS – Organização 
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Mundial da Saúde (2016), possui como definição de saúde “um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades”. 

Por sua vez, a saúde na sua integralidade trata-se de um “direito social, inerente à 

condição de cidadania, que deve ser assegurado sem distinção de raça, de religião, 

ideologia política ou condição socioeconômica, a saúde é assim apresentada como um 

valor coletivo”.  

Igualmente, a Lei nº 8.080/1990 estabelece que a saúde é um direito 

fundamental do ser humano, isto é, a saúde é um direito fundamental que está inerente 

ao cidadão, devendo a Administração pública suprir as exigências necessárias para 

exercer o melhor desempenho ao atender o usuário, garantindo, dessa forma, que a 

obrigação do Estado estará sendo exercida corretamente. A saúde consiste na fusão 

das políticas econômicas e sociais que tenham como objetivo à redução de doenças e 

enfermidades, assim como de outros agravos, possibilitando as condições que 

assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, 

proteção e recuperação do cidadão (CONASS, 2015, p. 32). 

Nesse contexto, Guerra (1990, p. 10) salienta que o SUS é formado pelo 

“conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das 

funções mantidas pelo poder público” e que, para sua eficiência é necessária a 

participação dos Entes Federativos, criando-se, assim, um direito fundamental e 

social: 

Antes de sua instituição, as políticas de promoção da saúde e prevenção das 

doenças eram realizadas quase que com exclusividade executadas pelo Ministério 

da Saúde, e a assistência médica era oferecida (de maneira não universal) pelo 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), 

autarquia subordinada ao Ministério da Previdência e Assistência Social. [...] O 

SUS representa a mais importante instituição jurídica do Direito Sanitário 

brasileiro, integrando e organizando todas as outras que fazem parte do universo 

sanitário no país. (SILVA 2015, pp.06/07) 

 

Além disso, para a eficiência da gestão do SUS, é necessária a participação dos 

Entes Federativos, os quais são denominados gestores, sendo que estes possuem 

diversas competências, como por exemplo, as Secretarias Municipais de Saúde, as 

quais têm como obrigação “programar, executar e avaliar as ações de promoção, 



 
 
 
 
398 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

proteção e recuperação da saúde”, ou seja, é a partir delas que será feito o contato 

direto com o cidadão que necessita utilizar da saúde pública. As Secretarias Estaduais 

são encarregadas pelo planejamento e controle da execução das ações de saúde que 

não couberem às Secretarias Municipais, e, ainda, o Ministério da Saúde tem a 

responsabilidade “pela formulação, coordenação e controle da política nacional de 

saúde. Tem importantes funções no planejamento, financiamento, cooperação técnica 

o controle do SUS”, conforme aduz Guerra (1990, p. 06/07). 

Nesse contexto, a saúde pública surgiu com um propósito de trazer à vida do 

cidadão mais qualidade, criando um serviço acessível a todos e possibilitando que se 

possa usufruir daquilo que lhes fosse disposto, com o intuito de garantir saúde física, 

mental e social à população. Dessa maneira, ela impacta diretamente em todos aqueles 

que utilizam dos seus serviços, tendo uma conexão com a economia brasileira, que 

influencia também, na administração dos Entes Públicos.  

 

3 O IMPACTO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE NA SOCIEDADE 

 

É inegável que, no contexto atual exista uma deficiência quanto ao dever do 

Estado no fornecimento de saúde pública à população. Com isso, Ciarlini (2013, p. 32), 

traz o questionamento do valor econômico de um direito, e o quanto depende de uma 

destinação estratégica de recursos públicos pertinentes para que seja possível a 

efetivação dessa prerrogativa. Nessa seara, Ciarlini (2013, p. 32), explica, citando J. J. 

Gomes Canotilho: 

 

Os direitos econômicos, sociais e culturais e respectiva proteção andam 

estreitamente associados a um conjunto de condições econômicas, sociais e 

culturais que a moderna doutrina dos direitos fundamentais designa por 

pressupostos de direitos fundamentais. Considera-se pressupostos de direitos 

fundamentais a multiplicidade de factores capacidade econômica do Estado, clima 

espiritual da sociedade, estilo de vida, distribuição de bens, nível de ensino, 

desenvolvimento econômico, criatividade cultural, convenções sociais, ética 

filosófica ou religiosa que condicionam, de forma positiva e negativa, a existência 

e proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais. Esses pressupostos são 

pressupostos de todos os direitos fundamentais. (CIARLINI 2013, p. 32) 

 



 
 
 
 

Giovanna Cavagnolli; Cleide Calgaro; Agostinho Oli Koppe Pereira | 399 
 

Dessa maneira, (GEBRAN NETO, 2014, p. 09) salienta que “cada pretensão 

implica em um ônus financeiro e sobrecarga da infraestrutura existente”6. Consoante 

a isso, os recursos públicos se auto interferem, assim como podem afetar todos os 

demais direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, como educação e 

segurança, considerando que todos são obrigação e devem ser fornecidos pelo Estado.  

“Os investimentos e o custeio do SUS são feitos com recursos das três esferas de 

governo federal, estadual e municipal”, (GUERRA, 1990, p. 8): os quais provém do 

orçamento da Seguridade Social, a qual financia além do Sistema de Saúde, a 

Previdência e a Assistência Social: 

Ainda, para alguns especialistas em gestão de saúde, é necessário um maior 

número de verbas e melhor administração de recursos,7 e, além disso, a participação 

pública no total desses gastos não é suficiente.  

Destarte, desde a criação do SUS, o sistema vem sofrendo um regime crônico de 

insuficiência financeira. Segundo os dados trazidos pelo CONASS, (2015, p. 88) sobre 

as crises do financiamento da saúde pública8, e a busca de novas fontes, “a vinculação 

de recursos para o SUS já constava da proposta da Comissão Nacional de Reforma 

Sanitária (CNRS) e pretendia vincular a saúde recursos equivalentes a 10% do PIB”. 

Essa vinculação não surgiu com a Constituição de 1988, mas sim, 12 anos após, pela 

Emenda Constitucional nº 29/2000, que estabeleceu a vinculação constitucional de 

receitas da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, sendo 

regulamentada e mantida pela Lei Complementar 141/2012. 

Conforme os dados presentes no artigo disponibilizado pelo Conselho Nacional 

de Secretarias de Saúde (CONASS, 2015, p. 91), o gasto em serviços de saúde pública 

no ano de 2000, foi estimado em cerca de R$ 34 bilhões de reais. Já no ano de 2013, 

estimou-se gasto o valor de R$ 83 bilhões de reais, e, segundo o Portal da 

                                                      
6 Como afirmado acima, a dualidade entre público e privado é uma das causas da Judicialização, porque 
muitos buscam o acesso e/ou padrão de atendimento que nem sempre é acessível a todos. E estas 
demandas na área de saúde impactam sobremaneira as políticas públicas de saúde, a organização do 
sistema e, de um modo ainda mais firme, as finanças do Estado. Cada pretensão implica em ônus 
financeiro e sobrecarga da infraestrutura existente. 
7 É o que destaca Carlos Vital, presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM): — Nos últimos oito 
anos, tivemos 34 mil leitos fechados no país. Do orçamento da saúde, que já não é suficiente, deixaram 
de ser utilizados R$ 174 bilhões [desde 2003]. É mais que o orçamento de um ano. Então falta 
orçamento adequado, falta infraestrutura. E falta competência administrativa para se utilizar bem o 
pouco de que se dispõe. 
8 O subfinanciamento do setor de saúde pública possui influência em outros grupos sociais de interesse 
direto ou indireto. Eles estão envolvidos no processo de construção do SUS, como um fator que inibe o 
cumprimento das resoluções prescritas na constituição sobre a Universalidade do acesso ao SUS. 
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Transparência – Controladoria Geral da União, no ano de 2019 foi investido R$ 114,18 

bilhões de reais no Sistema Público de Saúde. Panazzolo (2019, p. 28) cita José Afonso 

Silva, no que tange aos recursos financeiros para o sucesso do Sistema de Saúde 

Pública brasileiro: 

 

Seguindo nesta linha, José Afonso da Silva entende que a saúde tem dois lados 

aparentes: um direito para os administrados e um dever para a administração 

pública, o qual deve ser cumprido através da execução de políticas sociais e 

econômicas e que tem como fim a diminuição do risco de doença e de outras 

ofensas à saúde. Sendo assim, saúde é um direito que, para ser implementado 

pelos entes públicos, demanda recursos financeiros. (PANAZZOLO 2019, p. 28) 

 

O presidente da Associação Médica Brasileira, afirma que nenhum país que 

propôs a fazer um Sistema Único de saúde, possui um financiamento por parte do 

governo menor do que de 65%, e, em vista disso, o maior problema é a falta de custeio 

adequado (SENADO FEDERAL, 2019). Igualmente, a demanda cresce 

excessivamente, provocada por mudanças sociais como envelhecimento, aumento de 

acidentes de trânsito, violência, desemprego, e inclusive, a crise econômica o que, 

consequentemente, fez com que quase 3 milhões de pessoas abandonassem os planos 

de saúde particulares, e recorressem, à rede pública.  

Dentre os maiores desafios do Sistema Único de Saúde, de acordo com o Senado 

Federal (2019), estão, por exemplo, a obesidade, em que 51% da população está acima 

do peso, a hipertensão, na qual 23,6% da população sofre de pressão alta, o tratamento 

do câncer, visto que em 43% dos casos de câncer no Brasil, os tratamentos são iniciados 

fora do prazo necessário, o alcoolismo, onde 16,3% da população sofre de problemas 

com abuso de álcool e a baixa média de leitos, na qual a estimativa é que haja apenas 

2,13 leitos para cada mil habitantes. Além disso, nos últimos anos, cerca de 30 mil 

leitos foram fechados no Brasil. Nesse ínterim, completa em nova posição: 

 

Conforme o Ministério da Saúde, o SUS é um dos maiores e mais complexos 

sistemas de saúde pública do mundo, que atende das demandas mais simples às 

mais complexas. Engloba a atenção básica, de média e alta complexidade, os 

serviços de urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das 

vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e a assistência farmacêutica. 

(SENADO FEDERAL, 2019) 
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 Entretanto, apesar das dificuldades enfrentadas em todos estes anos do SUS, 

ainda, é possível averiguar resultados que se mostram positivos no cenário social desde 

sua criação, até os dias atuais, como a redução da mortalidade infantil, que, de acordo 

com o IBGE, nos anos 1980 era de 82,8 mortes a cada mil nascimentos, enquanto em 

2015, esse número baixou para 13,3 na mesma proporção, ou seja, decaiu cerca de 70%. 

Os índices apresentam o Brasil como uma referência no quesito de sistema de saúde 

pública, segundo dados do CONASS, (2015 p. 19), que citam Armando Baggio, ex-

diretor do Hospital Universitário de Brasília: 

 

Hoje os brasileiros também envelhecem com mais qualidade e morrem mais tarde. 

Nos anos 1980, a expectativa de vida era de 69 anos.  Em 2018, de 76 anos. 

Segundo especialistas, esses méritos são do SUS, reconhecido internacionalmente 

como modelo de sistema de saúde, segundo o pesquisador Luiz Augusto Facchini, 

coordenador da Rede de Pesquisas em Atenção Primária à Saúde e integrante da 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva. (CONASS 2019, p. 19) 

 

 O Sistema único de Saúde não visa lucro9 e coloca em seu centro a vida das 

pessoas, e tenta trazer a essência daquilo que traz a Constituição Federal quanto direito 

à saúde, assim como direito à vida, exercendo os princípios traçados na Lei Orgânica 

da Saúde. Visa a redução de doenças e da mortalidade, a cura de patologias, 

enfermidades e padecimentos. O ex-presidente do SUS, Ronald dos Santos trouxe que 

“Atualmente a Estratégia Saúde da Família do SUS cobre mais de 130 milhões de 

brasileiros com cerca de 40 mil equipes de Saúde da Família organizadas em todo o 

território nacional” (SENADO FEDERAL, 2019).  

É visível que, para manter um Sistema de Saúde Pública com eficiência, é 

necessário, além de um custeio de verbas adequado, estrutura e administração. Desde 

sua criação, o SUS enfrentou diversos problemas, e apesar de um orçamento altíssimo 

para arcar com as necessidades do povo brasileiro, muitos leitos foram fechados, e 

diversas vezes, o atendimento não chega a muitas pessoas que necessitam. Entretanto, 

também é notório o quanto a implantação de um Sistema de Saúde Pública mudou a 

                                                      
9 Para o Conselho Nacional de Saúde, o diferencial do SUS é que ele não visa ao lucro, mas sim à redução 
da mortalidade e à cura de doenças, explica o ex-presidente da entidade Ronald dos Santos. 
— O diferencial do SUS é que ele coloca no centro da atividade a vida das pessoas, e não o negócio. O 
centro do sistema é fazer com que as pessoas não sofram, vivam mais e melhor. É o centro do que o 
Brasil colocou em sua Constituição — conclui Santos. (SENADO FEDERAL, 2019) 
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qualidade de vida dos brasileiros, diminuindo diversas doenças, e aumentando a 

mortalidade. É um Sistema que procura trazer a essência daquilo que traz a 

Constituição Federal como direito à saúde, assim como direito à vida.  

 

4 COMPETÊNCIAS DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS QUANTO AO 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS 

 

Tendo em vista o que foi disposto até o presente, é necessária a união dos Entes 

Federativos para que se efetive o fornecimento do cuidado à saúde universal, integral 

e igualitária. Ademais, a saúde é um direito do cidadão, e é obrigação e dever do Estado 

em fornecê-lo. A Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu art. 23, inciso II, 

determina que é competência comum entre a União, os Estados, os Municípios e o 

Distrito Federal “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência”, isto é, há o Federalismo Cooperativo, que 

possibilita a integração dos esforços para atingir objetivos em comuns. De outra sorte, 

é necessária a organização das prerrogativas desse sistema, a fim de que não se 

prejudique a prestação do serviço (SILVA, 2015, p. 3).  

Destarte, a organização de coordenação do SUS foi traçada por meio dos entes 

federativos, de forma que cada um possa contribuir conforme as demandas, de acordo 

com sua capacidade financeira e com as prioridades pactuadas nas instâncias de 

gestão. Assim, conforme aduzem os autores Naundorf e Carli (2019, p. 12) acerca da 

solidariedade dos Entes Administrativos no contexto de saúde pública: 

 

A solidariedade, enquanto norte constitucional e de organização do Estado e de 

suas políticas públicas, refere-se a um sentido de cooperação mútua entre pessoas 

ou entes; identidade; interdependência de sentimentos e ideias. Distingue-se, 

portanto, do conceito jurídico de obrigações solidárias, disposto no artigo 264 do 

Código Civil Brasileiro, que se refere à concorrência de mais de um devedor ou 

obrigado à determinada prestação, que não pode (e não deve) ser utilizado no 

âmbito da saúde, sob pena da total desorganização do SUS. (NAUNDORF; CARLI, 

2019 p. 12) 

 

1 Nesse norte, para que o cidadão possa ter acesso aos medicamentos e 

tratamentos, primeiramente, o mesmo deve ser atendido por um médico habilitado 
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pelo Sistema Único de Saúde, cumprindo com todos os procedimentos básicos e 

precisos a fim de que seja esclarecida a doença e o tratamento essencial. Assim que 

estiver disponível a receita assinada pelo médico e com o medicamento descrito, o 

paciente deverá conferir se o medicamento consta na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) disponibilizados pelo SUS e, ainda, a qual 

Componente da Assistência Farmacêutica (básicos, especializados ou estratégicos) ele 

pertence.  

2 A Competência Municipal compreende os componentes básicos, e, conforme 

os dados da Secretaria de Saúde Estadual do Rio Grande do Sul, são “aqueles 

relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da atenção 

primária”. A responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento dos itens à 

população fica a cargo do ente municipal.  

3 O financiamento dos componentes básicos é de responsabilidade dos três 

Entes Federativos. Dessa forma, os insumos dividem-se em Componentes da 

Assistência Farmacêutica, que poderá ser consultado junto ao site da SES/RS 

(Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul), e lá serão informados quais são 

os procedimentos para a solicitação do mesmo, documentos e exames que são 

necessários, e onde retirar o remédio (RIO GRANDE DO SUL, 2020). 

4 Os componentes especializados, de acordo com a Secretaria da Saúde do Rio 

Grande do Sul, (2020), visam garantir o acesso para o tratamento de doenças mais 

raras, ou seja, que não possuem alta predominância. Possuem uso crônico prolongado, 

alto custo e, ainda, possuem caráter de tratamento de doenças traçadas 

nos “Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, publicados pelo Ministério 

da Saúde - MS 10 ”. Estes são de responsabilidade de aquisição e distribuição das 

Secretarias Estaduais de saúde, e, posteriormente serão dispensados pelas Secretarias 

Municipais, sendo que, para sua aquisição, é necessário um Processo Administrativo 

junto à Secretaria Municipal da cidade em que habita o cidadão (RIO GRANDE DO 

SUL, 2020). 

5 Há ainda, o Componente Estratégico, que trata de um conjunto de 

medicamentos os quais têm como objetivo debelar doenças presentes nos programas 

específicos do Ministério da Saúde, e possuem controle para o tratamento através de 

                                                      
10 São documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, por 
exemplo: Doença do Alzheimer e de Parkinson (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 
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protocolos e normas específicas, isto é, são estabelecidas e de responsabilidade do 

Ministério da Saúde, que os financia e depois os repassa às Secretarias Estaduais e 

Municipais (RIO GRANDE DO SUL, 2020). Como um exemplo, a Secretaria de Saúde 

do Distrito Federal, traz um conceito simples acerca dos medicamentos do 

Componente Estratégico: 

 

6 Segundo o Ministério da Saúde, são considerados como estratégicos todos os 

medicamentos utilizados para tratamento das doenças de perfil endêmico, cujo 

controle e tratamento tenham protocolo e normas estabelecidas e que possuam 

impacto socioeconômico. São doenças que atingem ou colocam em risco as 

coletividades e que seu tratamento é uma importante estratégia para o controle 

epidemiológico. (SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, 2020) 

7  

 

Além disso, em parceria com o Mistério da Saúde, a Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal possui programas para a cura e controle das doenças com tratamentos 

considerados do componente estratégico. Um exemplo, é da DST/AIDS, na qual foi 

desenvolvida uma forma de disponibilizar medicamentos estratégicos para os 

pacientes infectados, e também para aqueles que estão expostos ao vírus. No caso, é 

disposto profilaxia 11  como uma maneira de controlar a transmissão da doença 

(SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, 2020). 

Paralelo a isso, vê-se que, o Ente Federativo hierarquicamente maior, financia 

o menor, tornando assim, efetiva a distribuição dos medicamentos necessários à 

população. Entretanto, há grande falta de medicamentos nos postos municipais de 

todo o Brasil 12 , o que torna inviável o recebimento dos mesmos pelo cidadão, 

obrigando-o, muitas vezes, a recorrer ao Poder Judiciário para obter tratamento 

                                                      
11 De acordo com o Ministério da Saúde, a Profilaxia Pós-Exposição de Risco é uma medida de prevenção 
à infecção pelo HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST), que consiste 
no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir essas infecções. Deve ser utilizada após 
qualquer situação em que exista risco de contágio, tais como: Violência sexual, relação sexual 
desprotegida, ou acidente ocupacional, com instrumentos perfurocortantes ou contato direto com 
material biológico (BRASIL, 2020). 
12  Um breve exemplo, matéria do Jornal Pioneiro, 2020 datada em 14/03/2020. “Pacientes que 
dependem das farmácias instaladas junto ao Centro Especializado em Saúde (CES) de Caxias do Sul 
para ter acesso a medicamentos enfrentam dificuldades para conseguir pelo menos oito deles. [...] 
Conforme a Secretaria da Saúde, o principal motivo para a falta dos remédios é a dificuldade para obter 
fornecedoras. Dos oito medicamentos fornecidos pelo município, cinco tiveram licitações fracassadas”. 



 
 
 
 

Giovanna Cavagnolli; Cleide Calgaro; Agostinho Oli Koppe Pereira | 405 
 

necessário. A Especialista em Gestão da Promoção e Assistência à saúde, manifestou, 

em seu artigo, em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde: 

 

Para garantir de forma universal os direitos fundamentais, especificamente a 

saúde, devem-se buscar meios para exigir o cumprimento por parte do Estado 

desse desafio, sendo imperativo que o descumprimento das políticas públicas, 

previstas legalmente, oportunize a intervenção do Poder Judiciário na 

implementação dessas ações na área da saúde. (SIMON, 2015, p. 07) 

 

Sendo assim, qualquer cidadão que necessitar de serviços de saúde pública 

poderá acionar por meio judicial qualquer um dos Entes Federativos. Santos (2010, p. 

14) traz que, a solidariedade no sentido jurídico está ligada à responsabilidade do Ente 

Público com o pedido judicial, e a consequente legitimidade para figurar em um dos 

polos da ação judicial, ou seja, não caberá a alegação de ilegitimidade passiva por parte 

de nenhum Ente Federativo. 

A Proposta de Súmula Vinculante (PSV) nº 4 apresentada pelo Chefe da 

Defensoria Pública da União no ano de 2015 propõe que a responsabilidade seja 

solidária dos Entes Federativos, no que concerne ao fornecimento de medicamentos e 

tratamentos médicos à pessoa carente, se comprovada a necessidade do fármaco ou da 

intervenção médica13, assim retratada pelo CONASS (2015, p. 16). 

Dessa forma, conforme os autores Naundorf e Carli (2019, p. 13), o princípio da 

solidariedade “tem sido invocado recorrentemente pelo Poder Judiciário”. Em muitas 

decisões proferidas, a obrigação solidária é alegada para impor responsabilidades de 

forma ambígua em relação ao direito à saúde, sem considerar suas diferenças 

demográficas, sociais, econômicas e culturais: 

 

Mesmo que um município tenha apenas cinco mil habitantes e sua renda advir 

quase que totalmente do fundo de participação dos municípios, as 

responsabilidades imputadas a ele poderiam ser do mesmo grau às que se impõe à 

União. Nessa esteira, os municípios, de modo especial, passaram a se organizar em 

instituições e abrir o campo de debate, demonstrando que, em muitos casos, uma 

condenação judicial para atendimento de um paciente individual poderia 

                                                      
13 “Responsabilidade solidária dos Entes Federativos no que concerne ao fornecimento de medicamento 
e tratamento médico ao carente, comprovada a necessidade do fármaco ou da intervenção médica, 
restando afastada, por outro lado, a alegação de ilegitimidade passiva corriqueira por parte das Pessoas 
Jurídicas de Direito Público” (CONASS, 2015 p. 17) 
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consumir o orçamento de uma coletividade inteira. (NAUNDORF; CARLI 2019, p. 

13) 

 

A partir desse pensamento, é possível questionar acerca da individualidade e da 

coletividade. A jurista Panazzolo (2019, p. 53), traz que o chamamento do Poder 

Judiciário para deliberar questões judiciais voltadas para a saúde, passou a ser 

recorrente. Assim, a autora aborda a saúde pública como um direito social 

fundamental de efetividade progressiva, que se esculpe a partir da interpretação do 

art. 196 da Constituição Federal, sendo ele “difuso por excelência”. Da mesma forma, 

“mesmo que consista ser requerido como direito homogêneo (individual), por isso é 

que sua tutela deve ser garantida através de instrumentos processuais destinados a 

efetivar os direitos prestacionais diante da inatividade do Poder Público” 

(PANAZZOLO 2019, p. 53). 

Finalmente, os autores Naundorf e Carli (2019, p. 13) perfazem que, a 

solidariedade, no sistema de saúde pública, deve dar-se no sistema, e não entre entes. 

Nesse sentido, a administração pública, igual e inteiramente, deve garantir os mesmos 

direitos a todo e qualquer cidadão.  

O Tema 793 do STF (Recurso Ordinário - RE 855178) discutiu à luz dos artigos 

2º e 198 da Constituição Federal de 1988, sobre haver, ou não, “responsabilidade 

solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização 

do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento 

médico adequado aos necessitados”. O Recurso foi aprovado em 23 de maio de 2019 

por maioria dos votos, na qual foi alegada a tese que determinou a obrigação entre os 

Entes ser solidárias, e que, compete a autoridade judicial determinar de quem é seu 

cumprimento, consoante as regras de repartição de competências. Veja-se a ementa da 

decisão: 

Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro 

Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, 

por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema  793): "Os entes da 

federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente 

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante  dos critérios 

constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade 

judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de  

competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro," 



 
 
 
 

Giovanna Cavagnolli; Cleide Calgaro; Agostinho Oli Koppe Pereira | 407 
 

nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o 

Ministro Marco Aurélio,  que  não  fixava  tese.  Presidência do Ministro Dias 

Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (STF FIXA TESE DE REPERCUSSÃO E REAFIRMA 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ENTES FEDERADOS NA ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE, 2019) 

 

Conclui-se, assim, que há um entendimento de solidariedade, a partir do 

princípio da integralidade, de um sistema organizado a partir da união das ações e 

serviços, de todos os entes em uma região, integrados em redes de atenção à saúde. 

Portanto, a solidariedade, conserva o sistema, garantindo a “hierarquização do nível 

de complexidade do SUS”, e a “equidade nas relações federativas e o acesso universal”. 

Essa forma de organização, conforme trazem os autores Naundorf e Carli (2019, p.13), 

torna o sistema vantajoso, onde o ente com um maior poder econômico solidariza-se 

com aquele de menor poder econômico, e dessa maneira, garante à população 

residente naquele território, serviços de maior complexidade diante da incapacitação 

financeira presente. 

Nesse contexto, é entendível que o Sistema Único de Saúde foi criado com o 

objetivo de atender as necessidades de todos os cidadãos brasileiros, de acordo com o 

que lhes fosse primordial, e sem discriminação ou distinção por qualquer que fosse. 

Contudo, é possível averiguar que o sistema enfrenta dificuldades econômicas e 

administrativas. A organização das secretarias e competências é, teoricamente 

engenhosa e benevolente ao cidadão.  

Entretanto, há situações recorrentes em nosso país que não permitem a 

funcionalidade do serviço. É muito fácil alegar, como há em diversas plataformas 

digitais, seja redes sociais, jornais, ou sites da internet, que o Sistema de Saúde Pública 

do Brasil é ruim, que não atende às expectativas dos cidadãos, quando, na verdade, o 

grande problema é muito mais complexo do que apenas “falta de atendimento” ou 

verbas irrisórias. Não está ligado também, apenas à organização do SUS, mas sim, à 

administração, condução e gerenciamento. 

A falta de alguns serviços e o primordial uso da população, faz com que haja a 

necessidade de haver intervenção do Poder Judiciário, e muitas vezes, como última 

opção, pois nem sempre é possível arcar com o valor do tratamento sem o auxílio do 

governo, para garantir o tratamento necessário. Nesse contexto, há uma grande 

discussão acerca da interferência judicial, como afeta econômica e 
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administrativamente os Entes Públicos, e também o cidadão, que afinal, é o maior 

objetivo do Sistema Único de Saúde: o cuidado e atendimento às necessidades da 

população.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho pretendeu-se apresentar uma análise sobre a distribuição 

de medicamentos pelo sistema de saúde pública brasileiro e como a judicialização 

influencia dentro da administração pública e na população. Teve como objetivo 

apontar com detalhes, e de todos os ângulos possíveis o Sistema de Saúde brasileiro, 

trazendo pontos de vista do indivíduo, da sociedade, e principalmente da 

administração pública, pois além de ser o principal pilar, é fortemente atingido com as 

consequências, abarcando-as para a coletividade. 

O Sistema de Saúde Pública no Brasil foi um marco importante na história, pois, 

junto com outros direitos fundamentais incluídos na Constituição Federal, trouxe um 

novo conceito de qualidade de vida para a população. O Sistema Único de Saúde, um 

dos mais completos sistemas de saúde pública do mundo, é considerado padrão em 

diversos países por abranger universal, integral e igualitariamente todos os cidadãos. 

Além disso, foi possível alavancar as condições de saúde, diminuindo a transmissão de 

doenças que antes de sua implantação não era possível. 

As dificuldades financeiras do SUS impactam diretamente na condução e 

aplicação dos seus serviços. A cada ano as demandas e usuários aumentam, em virtude 

de desemprego, violência e a crise econômica por exemplo, e consequentemente, 

trazem novos desafios. 

Para que haja o cumprimento adequado das obrigações, impostas pela 

Constituição, de acesso à saúde, é dever solidário dos entes públicos, União, Estados e 

Municípios/Distrito Federal fornecê-los. No tocante à distribuição de medicamentos e 

insumos de saúde, cada Ente estatal tem uma função diferente, em que, 

hierarquicamente, o maior financia o menor. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Giovanna Cavagnolli; Cleide Calgaro; Agostinho Oli Koppe Pereira | 409 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais (Theorie der 
Grundrechte). 5. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015. 673 p.51. Tradução de 
Virgílio Afonso da Silva. 
 
ASSIS, Gilmar de. MEDIAÇÃO SANITÁRIA: DIREITO, SAÚDE E 
CIDADANIA. Brasil: Conass, 2015. Disponível em: 
http://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/colecao2015/CONASS-
DIREITO_A_SAUDE-ART_14B.pdf. Acesso em: 02 maio 2020. 
 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ANALISTAS JUDICIÁRIOS DA UNIÃO. Analista 
Judiciário. Princípio Constitucional da Igualdade. 2011. Publicado em 
JusBrasil. Disponível em: 
https://anajus.jusbrasil.com.br/noticias/2803750/principio-constitucional-da-
igualdade. Acesso em: 22 mar. 2020. 
 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários da Saúde - CONASS. Conselho Nacional de 
Secretários da Saúde - CONASS. Direito à Saúde: O direito Sanitário na Legislação 
Brasileira. Brasília: CONASS, 2015. 158 p.  
 
BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. 
(Comp.). Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
20 ago. 2019. 
 
BRASIL. Lei do Sistema Público de Saúde, nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências... Lei 8.080/90. Brasil, BR, 19 set. 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 01 out. 2019. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 657718. Relator: 
Ministro Marco Aurélio. Julgado Mérito de Tema Com Repercussão Geral. 
Brasil. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4143144>. Acesso em: 08 
out. 2019. 
BRASIL, portal da transparência. 
http://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/10-saude?ano=2020, acesso 
17/03/2021 as 11h:41min. 
 
BORGES, Gustavo; FONSECA, Anna Freitas. ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. In: YAMAGUCHI, Cristina Keiko et 
al. Judicialização da Saúde no Brasil: uma abordagem interdisciplinar. Uma 
abordagem interdisciplinar. Brasil: Deviant, 2017. p. 117-124. 
 
BUCCI, Maria Paula Dallari; DUARTE, Clarice Seixas. Judicialização da Saúde: A 
visão do Poder Executivo. São Paulo: Saraiva Jur, 2017. 553 p. 



 
 
 
 
410 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

CONASS - CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE (Brasil). A 
gestão do SUS. Brasília: CONASS, 2015. Disponível em: 
conass.org.br/biblioteca/pdf/A-GESTAO-DO-SUS.pdf. Acesso em: 16 mar. 2020. 
 
GEBRAN NETO, João Pedro. Direito à Saúde: Direito Constitucional à Saúde e suas 
molduras jurídicas e fáticas. 2014. 28. Desembargador Federal, Brasil, 2014. 
Disponível em: <https://www.conass.org.br/consensus/wp-
content/uploads/2015/04/Artigo-direito-a-saude.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2019. 
 
GUERRA, Alceni. Ministro de Estado da Saúde. ABC do SUS - Doutrinas e 
Princípios. Brasília: Ministério da Saúde - Secretaria Nacional de Assistência à 
Saúde, 1990. 10 p. Disponível em: 
<http://www.pbh.gov.br/smsa/bibliografia/abc_do_sus_doutrinas_e_principios.pd
f>. Acesso em: 21 ago. 2019. 
 
JORGE, Ighor Rafael de. Novas formas de enfrentamento da judicialização da saúde: 
A audiência pública n. 4 e as medidas adotadas nos estados do Rio de Janeiro e de São 
Paulo. In: BUCCI, Maria Paula Dallari; DUARTE, Clarisse Seixas. Judicialização da 
Saúde: a visão do poder executivo. Saraiva, 2017. p. 313-344. 
 
JORNAL PIONEIRO: Oito medicamentos estão em falta na Farmácia 
Especializada de Caxias do Sul. Caxias do Sul - Rs, 13 mar. 2020. Disponível em: 
http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2020/03/oito-medicamentos-estao-
em-falta-na-farmacia-especializada-de-caxias-do-sul-12193231.html. Acesso em: 01 
abr. 2020. 
 
LIMA, Itayanne Marques et al. O Princípio da Isonomia na Judicialização da 
Saúde. Porto Velho/RO: 2019. 17 p. Disponível em: 
https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigo-
o_principio_da_isonomia_na_judicializacao_da_saude.pdf. Acesso em: 22 mar. 
2020. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE (ed.). Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
- PCDT: Protocolos e Diretrizes. Disponível em: 
https://www.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes. Acesso em: 01 abr. 2020. 
 
Ministério da Saúde RENAME. Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais: Brasília: 2020. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020
.pdf. Acesso em: 31 mar. 2020. 
 
NAUNDORF, Bruno; CARLI, Patrícia de. A aplicação do princípio da 
solidariedade na judicialização da saúde a partir dos princípios do SUS, 
da fixação de entendimento pelo STF e da trajetória do Rio Grande do 
Sul. Brasília: Cadernos Ibero-americanos de Direito Sanitário, 2019. Disponível em: 
https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/549/61. 
Acesso em: 28 mar. 2020. 
 
OMS - Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial da Saúde - Oms. Direito 
a saúde, Cobertura Universal e integralidade possível: Encontro 



 
 
 
 

Giovanna Cavagnolli; Cleide Calgaro; Agostinho Oli Koppe Pereira | 411 
 

Internacional. 2016. Disponível em: 
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/acompanhe/eventos/hotsites/2016/e
ncontro_internacional_saude/documentos/textos_referencia/00_palavra_dos_org
anizadores.pdf. Acesso em: 22 mar. 2020. 
 
PANAZZOLO, Marina. Judicialização da Saúde: Propostas de enfrentamento e 
seus benefícios. Porto Alegre: Editoria Fi, 2019. 82 p. Disponível em: 
<https://docs.wixstatic.com/ugd/48d206_0c6a2e6a1f144e41b9515099292b421d.pd
f>. Acesso em: 12 out. 2019. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Governo do Rio Grande do Sul. Governo. Governo 
estabelece parceria e lança projeto SER Saúde para reduzir judicialização. 
2020. Texto por Marília Bissigo/Ascom SES e Suzy Scarton. Disponível em: 
https://estado.rs.gov.br/governo-estabelece-parceria-e-lanca-projeto-ser-saude-
para-reduzir-judicializacao. Acesso em: 27 maio 2020. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Secretário Estadual da 
Saúde. MEDICAMENTOS. Como ter acesso aos medicamentos do 
SUS. Disponível em: <https://saude.rs.gov.br/medicamentos>. Acesso em: 31 mar. 
2020. 
 
SANTOS, Alethele de Oliveira. A abordagem de temas jurídicos na audiência 
pública da saúde no Supremo Tribunal Federal. Monografia (requisito parcial 
para obtenção de título em Especialização em Direito Sanitário). Fiocruz, 2010, 474 p. 
Disponível em: 
<https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/50/95
>. Acesso em: 24 de ago. 2019. 
 
SENADO FEDERAL: Na saúde, governo deve enfrentar desafio de financiar 
o SUS. Braília: Senado Federal, 25 jan. 2019. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/25/na-saude-governo-
deve-enfrentar-desafio-de-financiar-o-sus>. Acesso em: 22 ago. 2019. 
 
STF FIXA TESE DE REPERCUSSÃO E REAFIRMA RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DE ENTES FEDERADOS NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Supremo 
Tribunal Federal - Notícias STF. 23 maio 2019. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981&caixa
Busca=N. Acesso em: 28 mar. 2020. 
 
SILVA, Marina Fernanda de Carlos Flores da. A Importância de delimitação de 
atribuições a fim de garantir maior efetividade na prestação de serviços 
definidos como de Competência Comum. Para entender a gestão do SUS. 
Brasília: CONASS, 2015. 6 p. Disponível em: 
http://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/colecao2015/CONASS-
DIREITO_A_SAUDE-ART_24.pdf. Acesso em: 27 mar. 20020. 
 
SIMON, Letícia Coelho. Desafio: Concretização do Direito à Saúde Pública no 
Brasil: Regulamentação - Contexto Evolutivo. 2015. 9 f. , Conselho Nacional de 
Secretários da Saúde - Conass, Brasil, 2015. Disponível em: 



 
 
 
 
412 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

<https://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/colecao2015/CONASS-
DIREITO_A_SAUDE-ART_31.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2019. 
 
YAMAGUCHI, Cristina Keiko; BORGES, Gustavo; ORSATTO, Silvio. Judicialização 
da saúde no Brasil: uma abordagem interdisciplinar. Erechim: Deviant Ltda, 
2017. 243 p. Disponível em: <https://www.editoradeviant.com.br/wp-
content/uploads/woocommerce_uploads/2017/10/Judicializacao-da-saude-no-
Brasil-Uma-abordagem-interdisciplinar.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2019. 
 



 

20. A IMPORTÂNCIA DO TELETRABALHO NAS ESTRUTURAS 

ORGANIZACIONAIS NO CENÁRIO PÓS-PANDÊMICO 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424699.413-427  

 

Guilherme Bettiato Bortolotto1  

Natasha Giacomet2 

1 Introdução 

 

A primeira legislação a tratar do trabalho remoto foi a Lei n.º 12.551/2011, que 

disciplina que o trabalho executado no domicílio ou realizado a distância não se 

distingue daquele realizado no estabelecimento do empregador. 

Entretanto, somente com o advento da reforma trabalhista Lei n.º 13.467/2017 

que de fato o teletrabalho foi inserido na CLT pelos artigos 75-A ao 75-E.  

Naquele momento nascia uma nova forma de contrato de trabalho, mais flexível 

geograficamente, na qual o empregado tem a possibilidade de trabalhar 

preferencialmente fora das dependências da empresa, em sua residência ou até mesmo 

em outro lugar que assim entender.  

Inicialmente tal forma de contratação foi utilizada para empregados das áreas 

de tecnologia de informação (TI), por meio do trabalho remoto, espécie de 

teletrabalho, mas aos poucos os empregadores passaram a ampliar o uso de tal 

modalidade em outras áreas e para determinados setores, especialmente nas áreas 

administrativas.  

Entretanto, foi em razão da pandemia, oriunda do novo Coronavírus, que o 

teletrabalho passou a ganhar destaque e maior relevância no mundo jurídico, sendo 

inclusive uma das formas mais adequadas e seguras de trabalho diante da proliferação 

do vírus no Brasil.  

Não fosse isso, graças aos diversos sistemas, plataformas, aplicativos e outras 

ferramentas de inteligência artificial foi possível manter  a  execução  de  grande  parte 
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das atividades profissionais a distância, sobretudo as intelectuais. 

Nesse contexto, o Governo Federal editou a Medida Provisória 927/20, a qual 

trouxe flexibilização de direitos trabalhistas visando adaptação das relações de 

emprego frente as drásticas consequências pandêmicas, dentre elas uma 

regulamentação específica acerca do teletrabalho. Entretanto, a MP 927 não foi 

convertida em lei e as regras que disciplinam o teletrabalho caducaram, passando a 

valer o disposto na própria CLT.  

Longe do fim da pandemia, em setembro do corrente ano, o Ministério Público 

do Trabalho emitiu nota técnica de nº. 17/2020, a fim de trazer proteção aos 

trabalhadores e trabalhadoras quando em atividades de teletrabalho, passando a 

dispor algumas diretrizes, de forma orientativa, visto que não possui força de lei.  

Diante do cenário atual, e, visando que a sociedade, como um todo, terá que 

encontrar uma “nova normalidade” pós pandemia, se percebe como tendência que 

diversas áreas passem a utilizar tal modalidade de contratação, não só durante a 

pandemia, mas também que isso passe a ser uma forma usual de contratação daqui 

por diante.  

No estudo Tendências de Marketing e Tecnologia 20203, o Professor André 

Miceli (2020), menciona que a adoção emergencial do home office por diversas 

empresas como medida para reduzir o contágio do coronavírus deve provocar uma 

mudança nas culturas organizacionais.  Segundo Miceli (2020) a modalidade é um 

caminho sem volta. 

Contudo, será necessário regulamentar alguns pontos do teletrabalho que serão 

discutidos nesta transição do trabalho remoto emergencial para o teletrabalho (home 

office) definitivo, eis que tal forma contratual possui algumas particularidades que 

devem ser observadas, a fim de evitar prejuízos para ambos os lados, primando a saúde 

(ergonomia e fatores psicossociais) e segurança dos trabalhadores.  

Diante do exposto, a pandemia fez com que esses mecanismos tecnológicos, 

caracterizadores da chamada 4ª Revolução Industrial, fossem rapidamente 

incorporados ao nosso dia a dia. O teletrabalho, que antes era apenas uma alternativa, 

                                                      
3 Conforme MICELI, André. Tendências de Marketing e Tecnologia 2020. TEC Institute 
Infobase Interativa. Disponível em: < 
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c112666e506f/TEC_relatorio_tendencias_de_marketing_e_tecnologia_coronavirus_2020.pdf
>. Acesso em: 05 de maio de 2020. 
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já se consolida como modalidade de trabalho eficaz, com vantagens tanto para o 

empregador quanto para o empregado. 

O método utilizado para a pesquisa foi o analítico, sendo que foram analisadas 

a legislação trabalhista antes e durante a pandemia do covid-19, fazendo uma reflexão 

acerca da nova tendência de contratos de trabalho e, especialmente o novo ambiente 

de trabalho que passa a surgir.  

Pelo exposto, denota-se que a modalidade de contratação no formato 

teletrabalho deverá se manter na sociedade atual, todavia precisará ser melhor 

regulamentado para garantir direitos aos trabalhadores e oferecer segurança jurídica 

as empresas.  

 

2 Histórico do Teletrabalho 

 

Liberdade, segurança jurídica e simplificação, estes foram os três princípios que 

inspiraram a nova redação da legislação trabalhista brasileira, promulgada através da 

Lei nº. 13.467 de 13 de julho de 2017, também conhecida como Reforma Trabalhista. 

Nos termos de Melek (2017, p. 16) o Direito do Trabalho não é um fim em si 

mesmo. O Direito laboral possui correlação com a macroeconomia, a tecnologia, o 

meio ambiente, a relevante questão social da dignidade da pessoa, tanto do 

empregado, quanto do empregador, da valorização social do trabalho e da livre 

iniciativa.  

A CLT de 1943 foi uma revolução para a época, trouxe proteções necessárias ao 

trabalhador, mediava a relação entre o capital e o trabalho de forma a harmonizá-los, 

visando garantir mínimas condições de saúde e segurança no trabalho, entretanto, o 

Brasil da atualidade se mostrava bem diferente daquele de 1943, fato que motivou os 

legisladores a modernizarem as leis trabalhistas. 

A reforma trabalhista nasceu em julho de 2017 e alterou mais de 200 

dispositivos da CLT e outras leis pertinentes. Por meio dela o País buscou realizar 

grande esforço para modernizar sua legislação laboral, instituir novos modelos de 

contratos, novas possibilidades, criar mais oportunidades para empregados e 

empregadores, visando atender as necessidades contemporâneas nas relações de 

emprego e trabalho, trazendo para o atual cenário, mais liberdade, eficiência, 

segurança jurídica e simplificação. 
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Desta forma, frente a dinamização do mercado, e no intuito de atender as novas 

demandas de labor, a reforma trabalhista regulamentou uma nova forma de prestação 

de trabalho: Teletrabalho. 

O teletrabalho, pode ser considerado fruto do avanço nas tecnologias de 

comunicação, tendo sido instituído pela Lei nº. 13.467/2017, e está regulamentado no 

artigo 75-A e seguintes da CLT. 

Antes da reforma trabalhista, o teletrabalho passou a ter amparo expresso na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) a partir da Lei nº. 12.551/2011, a qual 

estabeleceu que não existe distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do 

empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde 

que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. 

Conforme explanação de Barros (2014, p. 94) a modalidade de teletrabalho vem 

crescendo no Brasil e no mundo, inserida em um contexto de transformações no 

mundo laboral, principalmente após a década de 90. 

Antes da reforma trabalhista não havia previsão na lei para que os 

colaboradores pudessem trabalhar em casa. Com o advento da Lei nº. 13.467/2017, a 

legislação passou a regular o trabalho à distância, também conhecido como home 

office, dando segurança jurídica às partes. Desta forma, o avanço da tecnologia criou a 

possibilidade real dos colaboradores trabalharem fora das dependências da empresa, 

escritório e ou indústria. 

Nos termos de Melek (2017, p. 77) a norma que disciplinou o teletrabalho foi 

inspirada nas regras que já existiam à época na administração pública federal a 

exemplo do regulamento do Ministério Público, que atua como fiscal da lei.  

No Poder judiciário pode-se elencar a Resolução nº. 227 de 15 de junho de 2016, 

do Conselho Nacional de Justiça, a qual regulamentou o teletrabalho no âmbito do 

Poder Judiciário e deu outras providências. Nos termos da resolução do CNJ, o 

teletrabalho visa os atingir os seguintes objetivos: 

 

Art. 3º São objetivos do teletrabalho: 

I – aumentar a produtividade e a qualidade de trabalho dos servidores; 

II – promover mecanismos para atrair servidores, motivá-los e comprometê-

los com os objetivos da instituição; 

III – economizar tempo e reduzir custo de deslocamento dos servidores até 

o local de trabalho; 
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IV – contribuir para a melhoria de programas socioambientais, com a 

diminuição de poluentes e a redução no consumo de água, esgoto, energia 

elétrica, papel e de outros bens e serviços disponibilizados nos órgãos do 

Poder Judiciário; 

V – ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de 

deslocamento; 

VI – aumentar a qualidade de vida dos servidores; 

VII – promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da 

eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade; 

VIII – estimular o desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a 

inovação; 

IX – respeitar a diversidade dos servidores; 

X – considerar a multiplicidade das tarefas, dos contextos de produção e das 

condições de trabalho para a concepção e implemento de mecanismos de 

avaliação e alocação de recursos. (CNJ, Resolução nº 227, 2016). 

 

Dentre tais objetivos elencados pelo CNJ, pode se interpretar que tais itens são 

todas vantagens oriundas da utilização da modalidade de teletrabalho que também se 

aplicam para o setor privado, tais como aumento de produtividade e a qualidade de 

trabalho; economia de tempo e redução de custo de deslocamento dos empregados até 

o local de trabalho; contribuição para a melhoria de programas socioambientais, com 

a diminuição de poluentes e a redução no consumo de água, esgoto, energia elétrica, 

papel e de outros bens e serviços disponibilizados nas empresas; ampliação da 

possibilidade de trabalho aos trabalhadores com dificuldade de deslocamento; dentre 

outros itens. 

Em contrapartida, o controle da jornada de trabalho, o direito à desconexão e a 

responsabilidade dos custos com os equipamentos necessários ao teletrabalho são 

alguns dos pontos que devem ser discutidos nesta transição do trabalho remoto 

emergencial para o home office definitivo. 

Nas seções seguintes, serão analisadas as interpretações da utilização do 

teletrabalho na atual conjuntura. 

 

3 Nota técnica do MPT 

 

A  Lei  nº. 13.467/2017 mais conhecida como reforma trabalhista  disciplinou  o 
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teletrabalho nos artigos 75-A ao 75-E, trazendo alguns regramentos específicos nesta 

modalidade de contratação.  

Entretanto, esta modalidade de contratação muito embora prevista desde 2017 

na CLT ainda era pouco utilizada e enfrentava certo preconceito, especialmente, por 

parte dos empregadores. Mas com o agravamento da pandemia os empregadores 

viram esta alternativa como a melhor forma de manter os contratos ativos e evitar o 

contato e contágio dos seus colaboradores.  

Nesse sentido, o teletrabalho passou de alternativa para a nova tendência de 

contratação no mercado de trabalho e com isso o Ministério Público do Trabalho 

(MPT) emitiu uma nota técnica, em setembro do corrente ano, disciplinando 17 

diretrizes sobre o teletrabalho, a fim de auxiliar e prevenir riscos aos trabalhadores. 

Entre as recomendações estão:  

 

 Adoção de mecanismos de controle da jornada de trabalho; 

 Direito à desconexão: Devem ser adotados modelos de "etiqueta digital" 

para orientar a equipe quanto à especificação de horários para atendimento 

virtual da demanda, assegurando os repousos legais e o direito à desconexão, 

bem como medidas que evitem a intimidação sistemática (bullying) no 

ambiente de trabalho; 

 Tecnologia: apoio tecnológico, orientação técnica e capacitação 

aos trabalhadores; 

 A adoção de parâmetros de ergonomia que garantam o bem-estar físico 

(mobiliário) e cognitivo (design das plataformas de trabalho online) do 

trabalhador; 

 Reembolso dos custos e bens necessários ao cumprimento desses 

parâmetros;  

 Respeito à privacidade e ao direito de imagem dos empregados. (MPT, 

2020)4 

 

Outra questão de relevância se refere as responsabilidades decorrente da culpa 

'in vigilando' que permanecem com a empresa, que deve entender que, mesmo à 

                                                      
4 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – MPT. Nota Técnica nº 17/2020 Nota Técnica 
para a atuação do Ministério Público do Trabalho para a proteção da saúde e de mais direitos 
fundamentais das trabalhadoras e dos trabalhadores em trabalho remoto ou homeoffice. 
Disponível em: < https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-tecnica-n-17-sobre-trabalho-remoto-gt-
covid-19-e-gt-nanotecnologia-2.pdf>. Acesso 10 de dezembro de 2020. 
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distância, ela pode ser responsabilizada por conta de fatos que sejam decorrentes da 

sua falta de vigilância sobre aquilo que está sendo feito pelo seu empregado5. 

Um dos pontos mais discutidos e que precisará ser revisto é o ponto das horas 

extras eis que por meio do artigo 62, III da CLT os trabalhadores nesta modalidade 

estão excluídos do controle de jornada e por esta razão não recebem horas extras, 

adicional noturno, o que ainda gera grande polêmica.   

Entretanto, de acordo com alguns precedentes do TST, se houver meio de 

controle patronal da jornada, é possível reconhecer os adicionais. 

Pelo exposto, e, com o crescente números de contratos na modalidade 

teletrabalho, mesmo diante da nota técnica Ministério Público do Trabalho, a qual não 

tem força de lei, caberá ao Poder Legislativo regulamentar determinados pontos, a fim 

de evitar insegurança jurídica aos novos contratos de teletrabalho no pós pandemia.  

 

4 Novos direitos estabelecidos nas Convenções Coletivas  

 

Já se percebe que a contratação na modalidade de teletrabalho se manterá de 

forma frequente tanto nas grandes como pequenas empresas do Brasil, ou seja, este 

formato ganhou relevância com a pandemia da Covid- 19, e passará a ser usualmente 

utilizado.  

Entretanto, será necessário regulamentar o teletrabalho pós pandemia, eis que 

a regulamentação prevista na CLT traz algumas lacunas que deverão ser preenchidas, 

a fim de trazer segurança para ambas as partes, tanto empregados como 

empregadores.  

Assim, e, considerando que as Convenções Coletivas, após o advento da 

Reforma Trabalhista, ganharam cada vez mais importância, algumas categorias, 

diante de uma legislação mais segura e abrangente, decidiram redigir em suas próprias 

CCT´s cláusulas específicas voltadas ao teletrabalho.  

Nesse viés, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a 

quantidade relativa de negociações que tratam do trabalho remoto cresceu quase sete 

vezes neste ano, saindo de 2,9%, em 2019, para 15,9%, em 2020. Isso fez com que o 

total de acordos e convenções coletivas que têm cláusulas sobre o home office saltasse 

                                                      
5 Ver em: MPT emite nota técnica com 17 recomendações para o home office. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2020-out-06/mpt-emite-nota-tecnica-17-recomendacoes-home-
office. Acesso em: 14.12.2020.  
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de 884, no ano passado, para 2,9 mil, entre janeiro e outubro deste ano. E a expectativa 

da Fipe é que esse número cresça para quase 6 mil até o fim do ano, já que muitos 

acordos ocorrem entre novembro e dezembro (CORREIO BRAZILIENSE, 2020)6 

Outro motivo para que os sindicatos tenham se mobilizado para ajustarem 

regras específicas acerca do tema foi porque, face a ausência de uma legislação 

específica e que abranja todas as peculiaridades que o teletrabalho exige, é que o 

problema já está sendo litigiado. Senão vejamos, o número de processos relacionados 

ao tema “teletrabalho ou home office” saiu de 55, no primeiro semestre de 2019, para 

203, no mesmo período deste ano, no Tribunal Superior de Trabalho (TST) (CORREIO 

BRAZILIENSE, 2020)7. 

Portanto, ao que tudo indica, é que para os próximos anos a propensão é de 

inúmeras Convenções Coletivas regulamentarão o tema, sendo que dependendo de 

cada categoria as disposições podem apresentar diversidade. Todavia, fato é que a 

modalidade de teletrabalho é definitiva e não volta, muitos trabalhadores deverão 

aderir suas rotinas a esta “nova” modalidade. 

 

5 Teletrabalho como tendência pós pandemia da Covid-19  

 

O Brasil e o mundo continuam atravessando um momento crítico jamais antes 

vivenciado, eis que mesmo com o início da vacinação em alguns países do globo, como 

Estados Unidos e Inglaterra, fato é que possivelmente iniciaremos o ano de 2021 com 

restrições e afastamento social.  

Logo, a modalidade de teletrabalho, a que tudo indica, deverá não só ser 

mantida como permanecerá nas pequenas e grandes empresas do país. Por isso, o 

assunto entrou nas negociações coletivas e tem sido alvo de diversos projetos de lei no 

Congresso Nacional. A percepção é que o trabalho remoto tem suas vantagens, mas foi 

implementado de forma emergencial, sendo necessário regulamentar regras seguras 

para o futuro, considerando que existem 28 propostas em tramitação no Legislativo. 

                                                      
6 Ver em: Home Office entra nas negociações coletivas e vira pauta no Congresso. 
Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/12/4893410-home-
office-entra-nas-negociacoes-coletivas-e-vira-pauta-no-congresso.html. Acesso em: 
14/12/2020.   
7 Ver em: Home Office entra nas negociações coletivas e vira pauta no Congresso. 
Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/12/4893410-home-
office-entra-nas-negociacoes-coletivas-e-vira-pauta-no-congresso.html. Acesso em: 
14/12/2020.   

https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/12/4893410-home-office-entra-nas-negociacoes-coletivas-e-vira-pauta-no-congresso.html
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/12/4893410-home-office-entra-nas-negociacoes-coletivas-e-vira-pauta-no-congresso.html
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/12/4893410-home-office-entra-nas-negociacoes-coletivas-e-vira-pauta-no-congresso.html
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/12/4893410-home-office-entra-nas-negociacoes-coletivas-e-vira-pauta-no-congresso.html
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A Pesquisa Home Office Brasil 2018, realizada pela SAP Consultoria em 

Recursos Humanos, com a parceria da SOBRATT – Sociedade Brasileira De 

Teletrabalho e Teleatividades 8 , apontou que 45% das empresas participantes da 

pesquisa praticavam home office, sendo que 15% estavam avaliando a implantação. 

Das Empresas que possuíam a política de home office, 25% haviam implementado a 

menos de um ano, o que se mostrou uma nova visão de gestão para permitir maior 

flexibilização na jornada de trabalho, diminuir a mobilidade urbana e melhorar a 

qualidade de vida dos colaboradores. (SOBRATT, 2018). 

Com a pandemia muitas empresas passaram a utilizar o teletrabalho (home 

office) como ferramenta oficial para o desenvolvimento das suas atividades. Conforme 

estudo disponibilizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2020)9, a pandemia do 

novo coronavírus deve fazer com que o teletrabalho cresça 30% após a estabilização 

dos casos e a retomada das atividades empresariais.  

Frente a tudo que está ocorrendo, o mundo de trabalho que conhecíamos, antes 

do coronavírus, já pode ser tratado como passado. O coronavírus mudou o mundo para 

sempre. Empresas vão falir, as relações humanas vão mudar, o modelo de trabalho 

nunca mais será o mesmo e oportunidades vão nascer. (MICELI, 2020, p. 7). 

Diante do cenário atual, e, com base de que a sociedade como um todo terá que 

encontrar uma “nova normalidade” pós pandemia, se percebe como tendência que 

diversas áreas passem a utilizar o teletrabalho, não só durante a pandemia, mas 

também que isso passe a ser uma forma usual de trabalho daqui por diante.  

E isso tanto é verdade que de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 7,6 milhões de brasileiros continuavam trabalhando de forma 

remota em outubro, sobretudo por conta do distanciamento social exigido pela 

pandemia. No entanto, já se sabe que esse número tem a possibilidade de mais que 

dobrar nos próximos anos, pois uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) já constatou que 22,7% das profissões brasileiras podem ser exercidas 

de forma remota, o que elevaria para 20 milhões o contingente de trabalhadores em 

home office no país. E muitas empresas já se deram conta dessa possibilidade, tanto 

                                                      
8  Verificar em: SOCIEDADE BRASILEIRA DE TELETRABALHO. Disponível em: 
<http://www.sobratt.org.br/site2015/wp-content/uploads/2018/12/PESQUISA-SAP-
REDUZIDA.pdf>. Acesso em: 05.05.2020. 
9 Ver em: UOL. Home office deve crescer 30% no país após coronavírus, diz professor 
da FGV. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/empregos-e-
carreiras/noticias/redacao/2020/04/06/home-office-coronavirus.htm.>. Acesso em: 
03.05.2020. 
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que 79% das companhias ouvidas pela consultoria Cushman & Wakefield afirmaram 

que pretendem instituir o teletrabalho de maneira definitiva (CORREIO 

BRAZILIENSE, 2020)10. 

Assim, se percebe que tal modalidade de contratação já havia sido 

regulamentada, mas ainda era pouco utilizada, e com a pandemia trouxe insegurança 

jurídica, especialmente com relação ao controle da jornada de trabalho, direito à 

desconexão e a responsabilidade dos custos com os equipamentos necessários ao 

teletrabalho são alguns dos pontos que serão discutidos nesta transição do trabalho 

remoto emergencial para o home office definitivo.  

Assim, e para diminuir estes riscos e trazer certa segurança, o MPT elaborou a 

nota técnica. No 17/2020 que trouxe diretrizes a serem adotadas, visando atender a 

nova era contratual e principalmente aderindo a etiqueta digital em que se oriente toda 

a equipe em relação ao atendimento virtual, assegurando direito à desconexão. (MPT, 

2020)11 

Neste sentido, de acordo com a nota técnica do IPEA “Potencial de Teletrabalho 

na pandemia: um retrato no Brasil e no mundo”, o Brasil, pelas características de seu 

mercado de trabalho, possui, na média, potencial de teletrabalho de cerca de 22,7%, o 

que corresponde a 20,8 milhões de pessoas. O Distrito Federal apresenta o maior 

potencial percentual de teletrabalho (31,6%, 450 mil pessoas), enquanto o Piauí, o 

menor (15,6%, 192 mil pessoas). (IBGE, 2020)12 

Nesse cenário, e, considerando que o trabalhador passe muitas horas não mais 

confinado na sede da empresa, mas sim na própria casa trabalhando e sem controle de 

jornada, caso não haja um corte, ou seja, a desconexão ao trabalho por parte destes 

trabalhadores, as doenças psicossociais crescerão, o que deverá ser muito analisado 

tanto pelos empregados como empregadores. 

                                                      
10 Ver em: Home Office entra nas negociações coletivas e vira pauta no Congresso. 
Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/12/4893410-home-office-entra-nas-
negociacoes-coletivas-e-vira-pauta-no-congresso.html. Acesso em: 14/12/2020.   
11 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – MPT. Nota Técnica nº 17/2020 Nota Técnica 
para a atuação do Ministério Público do Trabalho para a proteção da saúde e de mais direitos 
fundamentais das trabalhadoras e dos trabalhadores em trabalho remoto ou homeoffice. 
Disponível em: < https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-tecnica-n-17-sobre-trabalho-remoto-gt-
covid-19-e-gt-nanotecnologia-2.pdf>. Acesso 10 de dezembro de 2020. 
12 Ver em: Fonte PNAD Covid-19/ IBGE; PNAD Contínua/ IBGE. Elaboração: Os autores. Acesso 
em: 17.12.2020.  
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E isso tanto é verdade que 68% desses funcionários revelaram ao Linkedin que 

estão trabalhando mais horas que o normal em casa. E mais de 40% deles admitem ter 

tido problemas de saúde mental, como estresse e ansiedade, além de dificuldades para 

distinguir a vida pessoal da profissional, nesse período, segundo a consultoria Oracle. 

(CORREIO BRAZILIENSE, 2020).13  

Por estas razões a regulamentação acerca do tema se faz necessária, eis que o 

teletrabalho disciplinado na CLT não atende o dinamismo da sociedade que virá no 

pós-pandemia.  

Entretanto, é importante salientar a necessidade de regramento específico 

acerca do regime de teletrabalho, eis que as regras inseridas na CLT apresentam 

lacunas, é preciso incluir os riscos inerentes ao teletrabalho nos programas de saúde; 

estabelecer mecanismos de controle de jornada, ou jornada flexível, por demanda, por 

exemplo, pautar os custos de internet, equipamentos, ergonomia, e sobretudo 

respeitar o direito à desconexão e aos horários de descanso, já que o teletrabalho 

realizado dentro do domicílio do empregado, desperta a necessidade de se ampliar o 

meio ambiente do trabalho, eis que a casa do trabalhador passa a ser tal ambiente, o 

qual inclusive deve estar adequado às regras de saúde e segurança legalmente 

estabelecidas. 

 

Considerações finais 

 

Como se pode verificar ao longo do trabalho, a crise global desencadeada pela 

COVID-19 provocou e continua trazendo mudanças profundas no mercado de trabalho 

e em consequência nos ambientes e organizações empresariais. 

Com isso a rotina de milhões de colaboradores foi alterada. Muitos foram 

demitidos, outros tiveram contratos suspensos, ou até mesmo reduziram a jornada 

laboral, porém outros tantos permanecem em atividade, entretanto não mais nas 

dependências das empresas, mas sim dentro do aconchego do próprio lar. 

Muito embora, o teletrabalho já estivesse disciplinado na lei trabalhista e já 

tivesse começado a ser utilizado por muitas empresas, especialmente nas áreas de 

                                                      
13 Ver em: Home Office entra nas negociações coletivas e vira pauta no Congresso. 
Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/12/4893410-home-office-entra-nas-
negociacoes-coletivas-e-vira-pauta-no-congresso.html. Acesso em: 14/12/2020.   
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tecnologia da informação, com a pandemia, muitas empresas de outros setores 

também passaram a enxergar tal modalidade como uma solução para continuidade 

das atividades empresariais. 

Ao passo que a pandemia terminar e a rotina volte a nova “normalidade”, muitas 

empresas enxergarão no teletrabalho, não somente a solução para continuidade das 

atividades, mas também como futuro e nova realidade na forma de prestar serviços. 

Frente a este novo cenário, as empresas precisarão repensar suas estruturas, 

seus processos internos, seus custos e verificar novas formas para otimizar as relações 

internas, e com isso e, a fim de auxiliar os empresários o MPT trouxe em setembro do 

presente ano a nota técnica 17/2020, a fim de orientar este tipo de contratação ou 

alteração contratual.   

Ao se analisar o mercado como um todo, é possível perceber que muitos 

trabalhadores preferem possuir bem-estar e autonomia, em detrimento de trabalhar 

turnos inteiros fechados dentro dos estabelecimentos das empresas. Muitos negócios 

já preferem adotar práticas que estimulem o bem-estar e a autonomia do funcionário, 

em detrimento de um regime mais fechado. 

Conforme constatado pelo professor Miceli (2020, p. 54), no pós-crise, o home 

office poderá ser a ferramenta para auxiliar na adequação de parte das empresas a uma 

nova realidade econômica. Quando a pandemia for superada, encontraremos um novo 

“normal”, com maior incentivo ao home office. Dessa forma, o teletrabalho poderá ser 

visto como um diferencial, um meio termo entre as necessidades das empresas e as 

pretensões dos empregados. 

De antemão é possível pensar que com a adoção as empresas possam conseguir 

redução de custos com estrutura, energia elétrica, água, internet, deslocamento de 

funcionários, bem como os trabalhadores poderão ter mais autonomia, liberdade, 

responsabilidade, e não necessitarão passar horas do dia em deslocamento terrestre 

até a empresa, possuindo mais tempo para ele e sua família, gerando maior sensação 

de bem-estar além de utilizarem mais a criatividade.  

Entretanto, outros fatores devem ser revistos e tratados com particularidades, 

eis que o teletrabalho traz alguns pontos como o fator ergonômico (mobiliário, braços, 

coluna, pescoço iluminação, repouso ocular, entre outros) que merece atenção, a fim 

de evitar problemas futuros as ambas as partes.  
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Nesse cenário, e diante da falta de regulamentação os sindicatos passaram a 

negociar em suas Convenções Coletivas matérias desta ordem, ou seja, inúmeras 

categorias passaram a disciplinar regras no tocante ao teletrabalho, face a insegurança 

apresentada com os dispositivos da CLT.  

Assim, o teletrabalho passa a ser o protagonista na forma de contratação dentro 

das estruturas e ambientes de trabalho. Entretanto, junto ao bônus, sempre vem o 

ônus. E assim as empresas e os trabalhadores precisarão buscar equilíbrio nesta nova 

relação de trabalho. Será preciso inovar na reestruturação das empresas, com a adoção 

de mais tecnologia e melhor aproveitamento dos empregadores, através de capacitação 

e um olhar mais atento para as necessidades individuais, proporcionando a todos os 

envolvidos mais tempo para trabalhar e viver com qualidade.   
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INTRODUÇÃO 

 

Entre os anos de 2003 e 2016, o Rio Grande do Sul foi afetado por 873 eventos 

hidrológicos associados à abundância de água (inundações, enxurradas e 

alagamentos). Esses episódios costumam trazer diversas repercussões negativas às 

populações e ao meio ambiente, a exemplo de perdas materiais e humanas e do 

desequilíbrio da qualidade ambiental. Dependendo da magnitude dos desastres e da 

vulnerabilidade das populações atingidas, o princípio da dignidade humana – pilar do 

Estado Socioambiental de Direito e fio condutor dos direitos fundamentais, sociais e 

do direito à sadia qualidade de vida – é frontalmente atingido, gerando consequências 

ao indivíduo, à coletividade e deveres ao Estado. 

Muitos desses eventos são ocasionados pela ingerência do homem no ambiente 

natural, mas também são decorrentes da ineficácia de políticas públicas e da 

ineficiência da administração. A partir de então, cada vez mais, o Poder Judiciário tem 

sido chamado para dirimir conflitos entre munícipes e gestores públicos, como forma 

de suprir as funções do Poder Executivo e viabilizar o acesso às garantias fundamentais 

preconizadas pela Constituição Federal. 

Assim, pretende-se, com este estudo, proceder à análise da jurisprudência 

emanada do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul em contendas que 

versem sobre a ocorrência de desastres hidrológicos, trazendo elementos que 

                                                      
1  Mestre em Qualidade Ambiental. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Qualidade 
Ambiental da Universidade Feevale. Especialista em Direito Previdenciário. Advogado. E-mail: 
dradriano@hotmail.com 
2 Doutora e Mestre em Qualidade Ambiental. Advogada. Docente do Curso de Direito da Universidade 
Feevale. E-mail: valeriakb@feevale.br 
3 Pós-Doutora e Doutora em Direito pela UNISINOS. Docente e Pesquisadora no Programa de Pós- 
Graduação em Qualidade Ambiental e do Curso de Direito da Universidade Feevale. Líder do Grupo de 
Pesquisa CNPq/Feevale: Direito e Desenvolvimento. E-mail: haide@feevale.br 

https://doi.org/10.36592/9786587424699.429-449


 
 
 
 
430 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

fundamentem, cada vez mais, a judicialização desses eventos como forma de garantir 

a efetividade das políticas públicas e o acesso ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Tal abordagem se justifica em decorrência do crescente movimento em direção 

à judicialização dos desastres hidrológicos como tendência à proteção dos atributos 

intrínsecos ao princípio da dignidade da pessoa humana, lastreada na hipótese de que 

o Poder Judiciário tem atuado de maneira substancial para suprir as falhas do Poder 

Executivo na implementação de políticas públicas de proteção às vítimas desses 

eventos. O método ora empregado é o dedutivo, apoiado no procedimento técnico das 

pesquisas bibliográfica, documental e jurisprudencial. 

 

1 A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO FRENTE 

AOS EFEITOS DOS DESASTRES HIDROLÓGICOS 

 

Desastre hidrológico é definido como uma alteração violenta, aguda e 

prejudicial tanto na qualidade da água da terra quanto na distribuição ou no 

movimento da água em terra, abaixo da superfície ou na atmosfera (SCUDERI, et al., 

2019, p. 68). Trata-se de eventos causados por desvios da água do seu ciclo normal 

e/ou o transbordamento de corpos d'água (CRED, 2009, p. 16). Uma das principais 

bases de dados internacionais sobre desastres, o Emergency Events Database (EM-

DAT), classifica os desastres hidrológicos em: (i) enchentes/inundações (costeira; 

ribeirinha; desgelo); (ii) deslizamentos (avalanche de terra, neve, detritos, fluxo de 

lama, queda de rocha); (iii) ação das ondas dos oceanos que se evidencia pelo forte 

movimento daquelas sobre si mesmas, maremoto e tsunami (EM-DAT, 2021). 

No Brasil, os desastres hidrológicos recebem uma classificação de acordo com a 

Tabela da COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres), que consta 

no Anexo I da Instrução Normativa nº 1/2012 (BRASIL, 2012a), e são representados 
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pelas inundações4, pelas enxurradas5 e pelos alagamentos6. As inundações bruscas são 

aquelas que mais causam mortes no Brasil, seguidas de movimentos de massa. 

Zambrano (2017, p. 8) professa que “[...] a magnitude e frequência das inundações 

ocorrem em função da intensidade e distribuição da precipitação, da taxa de infiltração 

da água no solo, do grau de saturação do solo e das características geomorfológicas da 

bacia de drenagem”. 

As principais causas para a ocorrência de fenômenos hidrológicos estão 

atreladas ao crescimento da ocupação em áreas propensas à ocorrência de desastres, 

ao mau gerenciamento dos recursos hídricos, ao “[...] mau planejamento no 

ordenamento da ocupação territorial por parte dos órgãos governamentais”, a áreas 

urbanas intensificadas por alterações antrópicas, como, por exemplo, a retificação e o 

assoreamento dos cursos da água, a impermeabilização do solo, a obstrução de bueiros 

por lixo, a retirada da cobertura vegetal, a redução da capacidade de infiltração pela 

influência da urbanização, bem como a obras de desassoreamento e de canalização, 

entre outras (ZAMBRANO, 2017, p. 6-11). 

De acordo com as informações obtidas por meio do Sistema S2ID, 

disponibilizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (BRASIL, 2020), entre 

2003 e 2016, o estado do Rio Grande do Sul foi afetado por 873 eventos hidrológicos, 

dentre eles, 220 inundações, 645 enxurradas e oito alagamentos. O município de São 

Sebastião do Caí foi onde ocorreu o maior número de inundações; as enxurradas 

prevaleceram na cidade de Casca; e São José do Norte foi a localidade mais afetada 

pelos alagamentos. Um dos casos recentes e emblemáticos ocorreu no dia 05/01/2017, 

no município de Rolante, oportunidade em que um grande volume de chuva inundou 

parte da cidade, deixando um total de sete mil pessoas afetadas. 

Esses desastres costumam trazer inúmeras repercussões negativas às 

populações e ao meio ambiente, reverberando seus efeitos no tempo e no espaço. Além 

de danos humanos, os desastres hidrológicos causam implicações negativas à 

                                                      
4 Por inundação, entende-se uma situação em que a vazão de um corpo hídrico supera a capacidade de 
descarga do canal fluvial extravasando para áreas marginais (LIN, 2016, p. 141), avenidas e ruas, 
residências e edificações (CASSOL; BOHNER, 2012, p. 649). 
5 A enxurrada é o escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte ocasionado em 
eventos chuvosos intensos ou extremos. Geralmente, nessas ocasiões, não há tempo hábil para que os 
moradores tomem os devidos procedimentos para que se protejam ou salvem os seus bens (SANTANA, 
2017, p. 22).  
6 O alagamento é definido por Lin (2016, p. 877) como um acúmulo momentâneo de águas em leito das 
ruas e no perímetro urbano provocado por forte precipitação pluviométrica e por deficiência no sistema 
de drenagem urbana. 
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sociedade, merecendo destaque a destruição de fontes de renda, propriedades, casas e 

construções; interrupção de estradas; interrupção do fornecimento de serviços 

básicos; interrupção do funcionamento de serviços de saúde, escolas, comércio; 

comprometimento das atividades agrícolas e pecuárias; perdas de bens pessoais e de 

valor sentimental, entre outras (MINERVINO; DUARTE, 2016, p. 686; MILARÉ, 

2015, p. 432). Quanto a isso, Pozzer, Cohen e Costa (2014, p. 51) argumentam que: 

 

O olhar econômico sobre os desastres hidrológicos evidencia como consequências 

a estagnação e a mudança do cenário socioeconômico da região atingida, o 

aumento do desemprego, a redução da receita dos impostos, o aumento do custo 

de vida, a falta de habitação, o agravamento das condições de vida da população, o 

aumento da dívida social, a intensificação das desigualdades regionais e as 

migrações internas, além do aumento dos bolsões e cinturões de extrema pobreza 

nos centros urbanos. 

 

Como mencionado, esses eventos trazem consigo consequências fáticas que, sob 

o ponto de vista do Direito, produzem efeitos jurídicos, criando, modificando e 

extinguindo direitos e obrigações. Portanto, desastres são fatos jurídicos; são 

acontecimentos que, de forma direta ou indireta, acarretam efeitos jurídicos 

(VENOSA, 2016, p. 326). 

Nesse diapasão, Coutinho (2016, p. 916) sinaliza ser premente a necessidade de 

adoção e implementação de instrumentos para auxiliar no enfrentamento desses 

problemas, tudo para que se possa reduzir as perdas humanas e materiais em 

decorrência dos desastres hidrológicos. Para o autor, a proteção contra os desastres a 

partir da força das águas envolve a adoção de várias ações e políticas públicas7 a serem 

implementadas pelo Estado, sendo responsabilidade do administrador público agir em 

diversas áreas, com o apoio de toda a sociedade, a fim de que se possa proteger o 

cidadão contra os efeitos dessas catástrofes. Logo, o investimento público e privado na 

prevenção e na redução de riscos de desastres hidrológicos, por meio de medidas 

estruturais e não estruturais, é fundamental para salvar vidas, prevenir e reduzir 

                                                      
7 Pode-se entender como políticas públicas as “ações empreendidas ou não pelos governos que deveriam 
estabelecer condições de equidade no convívio social, tendo por objetivo dar condições para que todos 
possam atingir uma melhoria da qualidade de vida compatível com a dignidade humana” (DIAS; 
MATOS, 2012, p. 12). 
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perdas e garantir a eficaz recuperação e reabilitação do sistema (UNISDR, 2015, p. 15; 

CARVALHO, 2015, p. 53; LIN; 2016, p. 238). 

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece várias políticas públicas tendentes 

a refrear a ocorrência de desastres. Nessa senda, Lei nº 12.608/2012 (BRASIL, 2012a), 

que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, além de tratar sobre as 

competências, a estrutura e a criação de sistema de informações e monitoramento de 

desastres, repercutiu sobre as demais legislações esparsas, estabelecendo um diálogo 

com políticas setoriais e tendo como principal objetivo reduzir o risco de desastres. 

 

 

Figura 1 – Reflexos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

 

 

            Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Embora se conceba o Direito dos Desastres como um ramo autônomo 8  do 

Direito (CARVALHO, 2019, p. 1), não se pode olvidar que, para efeitos de se reduzir os 

impactos decorrentes dos desastres hídricos, por exemplo, necessária se faz a sua 

interrelação com um vasto aparato legal preexistente, a exemplo do Direito Ambiental9 

e das demais leis esparsas integrantes do arcabouço legal, tais como aquelas que 

receberam reflexos a partir da edição da PNPDEC. 

Contudo, Santos (2012, p. 34-6) aponta a ineficácia e a insuficiência das formas 

de proteção da população em relação às consequências dos desastres hidrológicos, o 

                                                      
8 “Sob o ponto de vista normativo, a autonomia e unidade deste ramo é caracterizada por um sistema 
normativo específico, centrado nas leis 12.340/2010 e 12.608/2012, bem como no Decreto 7.257/2010” 
(CARVALHO, 2019, p. 1). 
9  Farber (2019, p. 42) lembra que, ao passo que o “Direito Ambiental tende a se concentrar em 
problemas ambientais específicos, o Direito dos Desastres, ao seu turno, concentra-se, necessariamente, 
em circunstâncias e sistemas sociais mais amplos”. No entanto, em que pese a haver uma diferenciação 
entre ambos os ramos do Direito, Carvalho (2015, p. 35 a 37) entende que o “futuro do Direito 
Ambiental, num contexto de mudanças climáticas, apresenta-se ligado intimamente com o Direito dos 
Desastres”. 
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que evidencia um problema de gestão no atendimento governamental às vítimas 

desses eventos. Assumpção et al. (2017, p. 42) ainda referem a existência de várias 

tentativas legais de minorar a questão das inundações e dos desastres correlatos, 

equacionando problemas e estabelecendo diretrizes, e advogam sobre a necessidade 

de que as propostas sejam trabalhadas de forma integrada e sistêmica, pois se está 

 

diante de um problema complexo e que sua solução depende da articulação das 

diferentes políticas públicas. A prevenção da ocorrência de desastres com 

inundações somente acontecerá quando a política de planejamento urbano estiver 

integrada com as demais políticas, como a de saneamento ambiental, a de recursos 

hídricos e a de defesa civil, e quando houver a efetiva participação popular, 

exercendo o seu direito ao controle social. (ASSUMPÇÃO et al., 2017, p. 42). 

 

Assim, para suprir tais lacunas, Damacena (2012, p. 115) acredita que o Poder 

Judiciário pode e deve, com o apoio da técnica científica, auxiliar na definição de 

critérios legislativos e sanar possíveis omissões em relação à proteção contra os efeitos 

dos desastres hidrológicos. Contribuindo com essa discussão, Burckhart (2015, p. 224) 

afirma que as perturbações decorrentes dos desastres dão ensejo a movimentos 

sociais, num processo conhecido como “judicialização da política”, em que as pautas e 

reivindicações que historicamente foram frutos de lutas políticas são transferidas para 

outra instância: a instância judiciária. 

Entende-se que, nessas situações, nas quais se tem o abrandamento dos direitos 

fundamentais a partir de políticas sociais incompletas, atrair-se-ia, inclusive, o 

princípio da vedação ao retrocesso socioambiental, o qual visa à proteção dos direitos 

fundamentais ao meio ambiente equilibrado, à saúde e à vida, devendo ser ele aplicado 

pelo Poder Judiciário sempre que a atuação do administrador público e do legislador 

infraconstitucional tenha como escopo a supressão ou a redução do âmbito de proteção 

dos direitos já existentes (THOMÉ, 2013, p. 89). Além disso, importa frisar que, nessa 

mesma perspectiva e como decorrência específica dos deveres de proteção, incumbe 

ao Estado prestar contas aos seus cidadãos a respeito da adequação e da suficiência 

das medidas adotadas para a tutela ecológica, visto que, a depender das circunstâncias, 

também nesse caso cabível vem a ser a intervenção judicial (SARLET; 

FENSTERSEIFER, 2012, p. 129). 
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Em assim sendo, levando-se em consideração a necessidade de aprimoramento 

das instituições e dos métodos para garantia dos direitos erigidos constitucionalmente 

é que o Poder Judiciário entra em cena como o guardião da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), já que o Executivo se mostra ineficiente, e o Legislativo, inerte em 

relação às rotinas previstas pelo ciclo dos desastres – prevenção, mitigação, resposta, 

compensação e reconstrução (BURCKHART, 2015, p. 228). A judicialização dos 

eventos extremos, conforme apontam Maciel e Koerner (2002, p. 117), refere-se à 

pragmatização dos direitos fundamentais e à superação do modelo da separação dos 

poderes do Estado, que leva à ampliação dos poderes de intervenção dos Tribunais na 

política. 

Romeu Thomé, ao abordar sobre o tema, assevera que 

 

A clara determinação constitucional no sentido da implementação do princípio do 

desenvolvimento sustentável vincula o legislador e o administrador público, no 

sentido de que a esses passa a ser vedada a possibilidade de elaboração de políticas 

públicas que reduzam os níveis de proteção ambiental já consolidados no 

ordenamento jurídico pátrio. Configurado tal recuo, estaríamos diante de um 

retrocesso eficacial (empírico ou de resultados), verificado quando há redução nos 

indicadores de políticas públicas de promoção jusfundamental. [...] O controle 

judicial das políticas públicas – sociais, econômicas e ambientais – pode ocorrer 

tanto no âmbito administrativo quando na esfera legislativa, e decorre da inserção 

da proteção do meio ambiente no bojo das Constituições contemporâneas 

(THOMÉ, 2013, p. 124-5). 

 

Portanto, a partir de tais ponderações, evidencia-se a inarredável função do 

Poder Judiciário em atuar no controle das omissões perpetradas pelo Poder Público 

na implementação de políticas que assegurem a incolumidade dos direitos 

fundamentais em face da ocorrência de catástrofes hidrológicas, desígnio esse advindo 

das disposições constitucionais, sem que isso represente ofensa ao princípio da 

repartição dos poderes (BRASIL, 2012b). A partir disso, exsurge a garantia de uma 

progressiva melhora na atuação estatal de gestão de desastres, resultando na 

construção de cidades resilientes e, consequentemente, na elevação da qualidade de 

vida da população. 
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2 A RELAÇÃO ENTRE OS DESASTRES HIDROLÓGICOS E AS GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS VINCULADAS AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é “[...] a base fundamental para a 

existência do estado democrático de direito”, tendo como objetivo fundante “[...] 

defender o direito à vida de forma ampla e irrestrita”. Compreende uma “[...] 

diversidade de direitos e deveres que devem ser respeitados pelo Estado e pela 

coletividade, a fim de que não existam atitudes degradantes e desumanas capazes de 

suprimir as condições mínimas à existência humanamente digna e saudável”. 

Dignidade humana também está associada ao conteúdo expresso no conceito de 

qualidade de vida e no princípio do mínimo existencial ecológico capaz de assegurar 

uma vida saudável, como preconizado no artigo 225 da Constituição Federal de 1988 

(SOUZA; SANOMIYA, 2017, p. 396-397). 

O caput do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), ao 

proclamar deveres fundamentais de proteção do ambiente para as presentes e futuras 

gerações, “[...] torna imperativa a preservação da qualidade ambiental” pelo princípio 

da solidariedade intergeracional (SARLET; FENSTERSEIFER, 2013, p. 38-39). Nesse 

sentido, o princípio da dignidade humana e o princípio da proibição de retrocesso 

ambiental operam como uma espécie de barreira que demarca “[...] o espaço de 

proteção em face da liberdade de conformação do legislador e da discricionariedade 

administrativa, para assegurar uma vida com dignidade para todos” (SARLET, 2010, 

p. 96-108). 

A partir dos preceitos constitucionais e de uma sociedade em constante 

evolução e exposta a situações de riscos, surgiu a necessidade de que o Estado 

promovesse a tutela de uma gama de direitos (à vida, à saúde, à integridade física, à 

dignidade como um todo) elevados à categoria de fundamentais (COUTINHO, 2014, 

p. 212). Desse modo, a proteção contra desastres emerge a partir de uma interpretação 

oriunda da Carta Magna, com amparo na teoria da eficácia irradiante, em que 

 

O ‘direito de proteção contra desastres’ constitui-se, assim, como um direito 

fundamental do indivíduo – tanto por revestir-se das características inerentes aos 

direitos fundamentais, quanto em razão do tratamento constitucional dado ao 

tema – mas, principalmente, em razão de ter como objetivo garantir a proteção da 
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dignidade da pessoa humana, evitando a ocorrência de desastres ou (não sendo 

possível evitá-los) procurando medidas que possam resguardar tal dignidade, 

defendendo os interesses fundamentais dos cidadãos. (COUTINHO, 2014, p. 214). 

 

A constitucionalização do direito dos desastres revela-se “[...] como um 

importante mecanismo para o desenvolvimento sustentável e a implementação de 

políticas públicas voltadas à proteção das vítimas potenciais e efetivas das catástrofes” 

(TONINELO, 2018, p. 292). Nesse norte, a Constituição Federal (BRASIL, 1988), no 

artigo 21, inciso XVIII, atribuiu à União a competência “[...] para planejar e promover 

a defesa dos desastres e emergências ambientais”, especialmente as relacionadas a 

secas e inundações e, no inciso XX do mesmo artigo, instituiu que também compete à 

União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano (TONINELO, 2018, p. 290).  

Ainda, quanto à abordagem constitucional conferida aos desastres, Leite e 

Cavedon (2019, p. 430) comentam que 

 

A elevação da gestão de riscos de catástrofes ao âmbito constitucional, 

representando uma constitucionalização do direito das catástrofes, se apresenta 

como uma importante estratégia de reconhecimento da importância do problema 

e para fazer desta questão um tema transversal que deve permear distintas 

políticas públicas, tais como as políticas ambientais, econômicas, sociais, 

urbanísticas e de promoção de direitos humano. 

 

A ilustrar, tem-se como exemplo a Constituição do Equador, de 2008, que 

estabelece, em seu Título VII, o regime de bem viver e, na sua nova seção, integra o 

tema da gestão de risco. Ainda, tem-se a Constituição da República Dominicana, de 

2010, que considera como objetivo de alta prioridade nacional a organização e o apoio 

a sistemas eficazes para prevenir ou mitigar os danos provocados por catástrofes 

naturais ou tecnológicas. A maior parte das Constituições africanas também 

incorporara aos seus textos o tema desastres, especificamente sobre a obrigatoriedade 

dos Estados em matéria de prevenção e de resposta às catástrofes e de proteção às 

pessoas deslocadas (LEITE; CAVEDON, 2019, p. 431). 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), ao conceber a República Federativa do 

Brasil como Estado Democrático de Direito, erigiu a dignidade da pessoa humana 

como um dos seus fundamentos, reconhecendo, categoricamente, que é o Estado que 

existe em função da pessoa humana, e não o contrário (SARLET, 2015, p. 87). 
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Inclusive, a partir do reconhecimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como um direito fundamental, também denominado direito de fraternidade ou de 

solidariedade (SARLET, 2015, p. 42 e 63), passou-se a visualizar uma dimensão 

ecológica da dignidade da pessoa humana, que consiste no desfrute de bem-estar 

ambiental, ou seja, no gozo de uma vida saudável e com qualidade (e segurança) 

ambiental em patamares mínimos para a concretização da vida humana em níveis 

dignos (SARLET; FENSTERSEIFER, 2008, p. 70). 

Em seu discurso, Sarlet e Fensterseifer (2010, p. 250) identificam uma 

dimensão ecológica a integrar o conteúdo normativo do princípio da dignidade da 

pessoa humana, isso porque tanto a degradação quanto os riscos ambientais 

comprometem, significativamente, o bem-estar individual e da coletividade, tal como 

ocorre às vítimas dos desastres hidrológicos, que enfrentam a violação de seus direitos 

fundamentais, como os direitos à vida, à segurança, à liberdade, à igualdade, os 

direitos correspondentes às necessidades mínimas (alimento, moradia, roupa, saúde, 

educação, trabalho, religião, cultura, documentação pessoal, bens e acervo cultural do 

povo). Em outros termos: “são pessoas que perderam a dignidade” (LUCHINO; 

RIBEIRO, 2016, p. 892). 

Nesse escopo, é interessante observar que a proteção ambiental encerra em si 

uma dupla funcionalidade (SARLET; FENSTERSEIFER, 2013, p. 276), já que, além de 

ser um direito (e dever) fundamental do indivíduo e da coletividade, é também objetivo 

e tarefa estatal, que deverão ser realizados por meio de fiscalização e adoção de 

políticas públicas ambientais direcionadas à proteção da população contra os efeitos 

dos desastres. 

Portanto, a dignidade da pessoa humana é um atributo inerente a todos os seres 

humanos; um valor que é identificado como princípio jurídico fundamental 

(AZEVEDO, 2002, p. 96), consagrado a partir da Carta Magna (BRASIL, 1988), cujo 

conceito está em permanente processo de desenvolvimento e construção (GOMES; 

FREITAS, 2010), sendo necessário observar os elementos que a qualificam, ou seja, o 

elemento negativo, que proíbe a imposição de tratamento ofensivo, degradante ou 

discriminação odiosa ao ser humano, e o elemento positivo, que consiste na defesa da 

existência de condições materiais mínimas de sobrevivência (RAMOS, 2015, p. 75). 

Desse modo, torna-se possível afirmar que os direitos fundamentais devem, 

sem sombra de dúvidas, incluir, em uma sociedade de risco, a proteção contra 
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desastres, uma vez que a ocorrência de tais eventos acaba por afetar a dignidade da 

pessoa humana, acarretando danos à vida, à saúde, à integridade física, à qualidade de 

vida, à moradia, entre tantos outros. Igualmente, os desastres comprometem o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual é indispensável à fruição dos 

direitos fundamentais (DERANI; VIEIRA, 2014, p. 152; COUTINHO, 2016, p. 917). 

Em síntese, o Brasil, ao constitucionalizar o princípio da dignidade como o 

princípio de maior hierarquia, assume que o Estado deve promover, de forma 

permanente, uma complexa gama de direitos e deveres fundamentais que assegure a 

todos uma vida com dignidade. É dever do Estado zelar pela segurança do ser humano 

e assegurar que o princípio da dignidade possa ser aplicado pelo Direito em qualquer 

contexto em que uma ação ou omissão fira o direito à vida digna. 

 

3 A CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA PELA JURISPRUDÊNCIA GAÚCHA EM FACE DE DESASTRES 

HIDROLÓGICOS 

 

A judicialização das políticas públicas é um fenômeno mundial em que se vê o 

crescente protagonismo do Poder Judiciário para a resolução de questões 

eminentemente políticas (BRANDOLIN, 2019, p. 176). Segundo Carvalho (2004, p. 

121), essa prática potencializa a participação de membros do Judiciário no 

policymaking em demandas sociais que não envolvam interesse suficiente por parte 

da Administração Pública ou agreguem alto custo para que se concretizem 

(CARVALHO, 2004, p. 118). Para Maciel e Koerner (2002, p. 117), a judicialização 

refere-se ao novo estatuto dos direitos fundamentais e à superação do modelo da 

separação dos poderes do Estado, que leva à ampliação dos poderes de intervenção dos 

Tribunais na política. 

Em face da incapacidade e da inércia dos Poderes Executivo e Legislativo, entre 

outros fatores, para se atender satisfatoriamente a essas demandas, tem restado às 

pessoas a busca de provimento jurisdicional (STRECK, 2002, p. 32-33). Tal como 

afirma Brandolin (2019, p. 179), o Poder Judiciário “faz política” intervindo em todas 

as etapas do ciclo de políticas públicas – de sua formulação até o seu monitoramento. 

Essas ações, de acordo com o autor, influenciam o rumo e desviam o curso de diversas 

políticas já pontuadas e esquecidas pelo Poder Legislativo, além de garantirem o acesso 
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da população a bens e serviços, compelindo o Poder Executivo a atuar positivamente. 

Aliás, advém da própria Constituição Federal (BRASIL, 1998), em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. 

Seguidamente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tem 

enfrentado contendas que versam sobre desastres hidrológicos e refuta, inclusive, com 

base em precedentes oriundos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a tese sobre a 

violação do princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que as questões 

relativas à preservação de direitos fundamentais, a exemplo da dignidade da pessoa 

humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado, se sobrepõem a tal princípio. Aliás, 

o Desembargador João Barcelos de Souza Júnior referiu, nos autos da Apelação Cível 

nº 70083696708 (RIO GRANDE DO SUL, 2020), que o Poder Público não pode usar 

a discricionariedade administrativa para justificar sua inércia, uma vez que a 

conveniência e a oportunidade não podem servir de argumento para a procrastinação 

de obras públicas necessárias para a qualidade de vida da comunidade que engloba. 

A atuação da Corte gaúcha tem sido no sentido de compelir a Administração 

Pública a implementar as obras necessárias a partir de estudos técnicos para prevenir 

os efeitos decorrentes dos desastres hidrológicos (prevenção), bem como indenizar as 

vítimas em casos nos quais as catástrofes tenham provocado prejuízos (compensação). 

A título de exemplo, a Segunda Câmara Cível, em julgamento ao Recurso de 

Apelação nº 70078781630 (RIO GRANDE DO SUL, 2019a), determinou que o 

município de Palmares do Sul executasse a canalização de águas pluviais e a limpeza 

periódica de valas, podas e capinas para o fim de solucionar problemas vivenciados 

pelos munícipes em razão de constantes alagamentos em parte de terrenos de uma 

determinada localidade. O município de Porto Alegre, nos autos da Apelação Cível nº 

70080472079 (RIO GRANDEO DO SUL, 2019b), foi condenado, pela Vigésima 

Segunda Câmara Cível, a realizar obras junto à rede de esgoto pluvial para conter os 

constantes alagamentos em logradouro do Bairro Sarandi. Em outra oportunidade, 

nos autos da Apelação Cível nº 70081396236 (RIO GRANDE DO SUL, 2019c), em 

decisão da lavra do mesmo Colegiado, a capital gaúcha também foi condenada a adotar 

medidas que se fizessem necessárias, inclusive, obras de macrodrenagem, para que 

fossem cessados os efeitos provocados por alagamentos em uma das ruas localizada no 

Bairro Lami. 
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O Poder Judiciário, em determinadas situações, arbitra indenizações em 

pecúnia, as quais possuem o condão de trazer a devida compensação às vítimas de 

eventos hidrológicos, e, também, em segundo plano, impelir o Executivo Municipal a 

tomar as medidas necessárias para que novos casos não venham a ocorrer – caráter 

reparatório e pedagógico proposto pelo instituto da responsabilidade civil. Nesse 

sentido, traz-se à colação o julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Recurso Cível nº 71009704669 (RIO GRANDE DO SUL, 2021a), em que o município 

de Alvorada foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão do alagamento de uma residência decorrente do 

transbordamento do Arroio Feijó. Aliás, esse mesmo fato deu origem a várias outras 

ações propostas por moradores postulando indenização por danos morais, em que os 

julgadores, atentos às peculiaridades do caso, condenaram a municipalidade ao 

ressarcimento nesse mesmo valor – Recursos Cíveis nº 71009704628 (RIO GRANDE 

DO SUL, 2021b), nº 71009736505 (RIO GRANDE DO SUL, 2021c), nº 71009793225 

(RIO GRANDE DO SUL, 2021d), nº 71009843954 (RIO GRANDE DO SUL, 2021e). 

Diante desse panorama, entende-se que o Poder Judiciário passa a assumir um 

poder que historicamente não lhe era atribuído, dando impulso ao desenvolvimento 

do ativismo judicial, ideia essa que está associada a uma participação mais ampla e 

intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior 

interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes (BURCKHART, 2015, p. 

227). Aliás, muito mais do que um Poder, o Judiciário passa assegurar o acesso a 

direitos fundamentais, tendo como supedâneo normas e políticas advindas do próprio 

Poder Legislativo endereçadas ao cidadão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os desastres hidrológicos são episódios que ocorrem com frequência no estado 

do Rio Grande do Sul e trazem consequências negativas à população gaúcha. Não 

apenas os desastres de grandes extensões e repercussões causam transtornos e afetam 

a qualidade de vida e do meio ambiente; existem outros episódios que trazem prejuízos 

a inúmeras pessoas, afetando a saúde física e mental, interferindo nos seus projetos de 

vida, além de outras incontáveis consequências, a exemplo de prejuízos financeiros. 

No entanto, os efeitos de tais eventos poderiam ser menores caso as políticas públicas, 
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editadas pelo Poder Legislativo, fossem mais abrangentes e viessem a ser 

empreendidas de forma integrada pelo Poder Executivo, que, por vezes, permanece 

inerte quanto à aplicabilidade desses instrumentos. 

Em razão disso, o Poder Judiciário medeia os conflitos que se originam entre as 

vítimas desses desastres e a administração pública, promovendo o acesso às garantias 

fundamentais, valores inerentes à dignidade da pessoa humana e consagrados a partir 

da promulgação da Constituição Federal de 1988. A judicialização dos desastres 

hidrológicos é uma realidade constante enfrentada pelo Poder Judiciário gaúcho, que 

repele, inclusive, a teoria da separação dos poderes em homenagem à pragmatização 

de políticas tendentes à valorização da vida como um todo e da integridade do meio 

ambiente. 

Ademais, não se pode olvidar que a doutrina se posiciona favorável à abordagem 

constitucional em relação à proteção contra os efeitos dos desastres, concepção essa 

que também encontra albergue nas Constituições de outros países, os quais elevam os 

valores da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida, à saúde e à segurança 

como de primeira ordem. 

A proteção que se espera a partir da existência de políticas públicas representa 

uma valiosa prerrogativa constitucional e, uma vez constatada a inércia do agente 

público em torná-las vívidas, deixando de cumprir o múnus a ele imposto, concede-se, 

por via oblíqua, a autorização para que o Poder Judiciário intervenha de modo a 

efetivar os direitos fundamentais prescritos pela Constituição Cidadã. 

Nesse compasso, há de se buscar uma proposta voltada à melhor interação entre 

ser humano, meio ambiente e tecnologia e que possibilite a vivência de riscos em 

menor constância e com irrisórias repercussões, refreando-se os efeitos deletérios 

originários a partir desses eventos. O importante é não ficar debruçado em conjecturas 

e, até que se encontre um modelo prevencionista ideal, tendente à resolução dos 

problemas advindos dos desastres hidrológicos, incumbe, a cada membro da 

sociedade, cumprir o seu papel como vítima em potencial. 

 

 Referências  

 

ASSUMPÇÃO, Rafaela Faccheti; SÉGUIN, Elida; KLIGERMAN, Débora Cynamon; 
COHEN, Simone Cynamon. Possíveis contribuições da integração das políticas 
públicas brasileiras à redução de desastres. Saúde Debate. Rio de Janeiro, v. 41, n. 
especial, p. 39-49, jun. 2017. Disponível em: 



 
 
 
 

Adriano Sbaraine; Valéria Koch Barbosa; Haide Maria Hupffer  | 443 
 

<http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v41nspe2/0103-1104-sdeb-41-spe2-0039.pdf>. 
Acesso em: 09 mar. 2021. 
 
AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa 
humana. REVISTA USP, São Paulo, n. 53, p. 90-101, mar./maio. 2002. Disponível 
em: <http://www.direitocontemporaneo.com/wp-
content/uploads/2014/02/Caracteriza%C3%A7%C3%A3o-Jur%C3%ADdica-da-
Dignidade-da-Pessoa-Humana.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2021. 
 
BRANDOLIN, Luciana Picanço de Oliveira. Judicialização desenfreada: as ações do 
Desastre de Mariana. Mosaico, vol. 10, n. 16, p. 171-191, 2019. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/mosaico/issue/view/4412/2406>. 
Acesso em: 02 mar. 2021. 
 
BRASIL. Constituição de 1988. Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 05 mar. 2021. 
 
BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Instrução Normativa nº 1, de 24 de 
agosto de 2012a. Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação 
de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo 
Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidade 
decretadas pelos entes federativos e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7257.htm>. 
Acesso em: 05 mar. 2021. 
 
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Sistema Integrado de 
Informações sobre Desastres (S2ID). 2020b. Brasília. Disponível em: 
<https://s2id.mi.gov.br/>. Acesso em: 05 mar. 2021. 
 
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm>. Acesso em: 17 fev. 2021. 
 
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 8.239, de 4 de outubro de 1991. 
Regulamenta o art. 143, §§ 1º e 2º da Constituição Federal, que dispõem sobre a 
prestação de Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8239.htm>. Acesso em: 17 fev. 2020. 
 
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 17 fev. 2021. 
 
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 
política urbana e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso em: 17 
fev. 2021. 
 



 
 
 
 
444 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010c. 
Dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas 
de risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres 
e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil; e dá 
outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm>. 
Acesso em: 17 fev. 2021. 
 
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012a. 
Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de 
Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e 
monitoramento de desastres; altera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 
10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de 
outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2012/Lei/L12608.htm>. Acesso em: 17 fev. 2021. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário 556.556-PR. Relatora: Ellen Gracie. Diário da Justiça Eletrônico, 
Brasília, 13 agosto 2012b. 
 
BURCKHART, Thiago Rafael. Ativismo judicial e a judicialização dos movimentos 
sociais no brasil: uma análise a partir de Hannah Arendt e Giorgio Agamben. Revista 
Jurídica – CCJ, v. 19, nº 38, p. 223-238, jan./abr. 2015. Disponível em: 
<https://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/article/view/4643>. Acesso em: 05 
mar. 2021. 
 
CARVALHO, Ernani Rodrigues de. Em busca da judicialização da política no Brasil: 
apontamentos para uma nova abordagem. Sociologia Política, Curitiba, n. 23, p. 
115-126, nov. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
44782004000200011&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 02 mar. 2021. 
 
CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica: 
deveres de prevenção, resposta e compensação ambiental. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. 
 
CARVALHO, Délton Winter de. O que devemos urgentemente aprender com o novel 
Direito dos Desastres. Consultor Jurídico, 29 jan. 2019. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2019-jan-29/delton-winter-devemos-aprender-direito-
desastres?imprimir=1>. Acesso em: 15 mar. 2020. 
 
CASSOL, Paulo Barrozo; BOHNER, Tanny Oliveira Lima. Cheia, enchente, inundação 
e a minimização dos seus impactos sob o olhar da educação ambiental. 
REGET/UFSM, n. 5, p. 648–652, 2012. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsm.br/reget/article/view/4021>. Acesso em: 05 mar. 2021. 
 
COUTINHO, Nilton Carlos de Almeida. Da concretização do direito de proteção contra 
desastres, sob a ótica da teoria dos direitos fundamentais. Revista de Estudos 



 
 
 
 

Adriano Sbaraine; Valéria Koch Barbosa; Haide Maria Hupffer  | 445 
 

Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), v. 6, n. 2, p. 
211-217, jul./set. 2014. Disponível em: 
<http://www.revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/viewFile/7192/4306
>. Acesso em: 05 mar. 2021. 
 
COUTINHO, Nilton Carlos de Almeida. Direitos Fundamentais e Desenvolvimento 
Sustentável: a importância da proteção contra desastres hidrológicos. Revista 
Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, v. 11, n. 3, p. 915-930, 2016. Disponível 
em: <https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/22082>. Acesso em: 18 
mar. 2021. 
 
CENTRE FOR RESEARCH ON THE EPIDEMIOLOGY OF DISASTER (CRED). 
Disaster category classification and peril terminology for operational 
purposes. 2009. Disponível em: 
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5cChSXdUkuAJ:https:/
/www.cred.be/downloadFile.php%3Ffile%3Dsites/default/files/DisCatClass_264.pd
f+&cd=13&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 05 mar. 2021. 
 
DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A formação sistêmica de um direito dos 
desastres. 2012. 154 f. Dissertação (Mestrado) – Curso do Programa de Pós-
Graduação em Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2012. 
 
DERANI, Cristiane; VIEIRA, Ligia Ribeiro. Os direitos humanos e a emergência das 
catástrofes ambientais: uma relação necessária. Veredas do Direito, Belo 
Horizonte, v.11, n. 22, p.143-74, jul./dez. 2014. Disponível em: 
<http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/download/443/420>. 
Acesso em: 05 mar. 2021. 
 
DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda. Políticas públicas: princípios, propósitos e 
processos. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
INTERNATIONAL DISASTERS DATABASE (EM-DAT). General Classification. 
Disponível em: <https://www.emdat.be/classification#Hydrological>. Acesso em: 05 
mar. 2021. 
 
FARBER, Daniel A. Navegando a interseção entre o Direito Ambiental e o Direito dos 
Desastres. In: FARBER, Daniel A. CARVALHO, Délton Winter de (Org.). Estudos 
aprofundados em Direito dos Desastres: interfaces comparadas. 2. ed. Curitiba: 
Appris, 2019. 
 
GOMES, Magno Federici; FREITAS, Frederico Oliveira. Direitos fundamentais e 
dignidade humana. Âmbito Jurídico, Ano XIII, n. 82, out./2010. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/direitos-
fundamentais-e-dignidade-humana/>. Acesso em: 05 mar. 2021. 
 
LEITE, José Rubens Morato; CAVEDON, Fernanda Salles. A justiça ambiental como 
paradigma para o direito das catástrofes: por uma abordagem ética e ambiental da 
gestão dos riscos de catástrofes ecológicas. In: FARBER, Daniel A.; CARVALHO, 
Délton Winter de. (Org.). Estudos aprofundados em Direito dos Desastres: 
interfaces comparadas. 2. ed. Curitiba: Appris, 2019. 



 
 
 
 
446 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

LIN, Sung Chen. Construção social de prevenção, mitigação e proteção 
frente a eventos climáticos extremos com atores locais: uma experiência no 
município de Araranguá/SC. Florianópolis: UFSC, 2016. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/167891>. Acesso em: 05 mar. 
2021. 
 
LUCHINO, Maria de Las Mercedes Rodríguez Fontán; RIBEIRO, Wagner Costa. 
Refugiados ambientais e a atuação do ACNUR como organismo internacional de 
proteção. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, v. 11, n. 3, p. 890-
914, 2016. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/311620086_REFUGIADOS_AMBIENT
AIS_E_A_ATUACAO_DO_ACNUR_COMO_ORGANISMO_INTERNACIONAL_DE
_PROTECAO>. Acesso em: 05 mar. 2021. 
 
MACIEL, Débora A.; KOERNER, Andrei. Sentidos da judicialização da política: duas 
análises. Lua Nova, São Paulo, CEDEC, n. 57, p. 113-133, 2002. 
 
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015. 
 
MINERVINO, Aline Costa; DUARTE, Elisabeth Carmen. Danos materiais causados à 
saúde pública e à sociedade decorrentes de inundações e enxurradas no Brasil, 2010-
2014: dados originados dos sistemas de informação global e nacional. Ciência & 
Saúde Coletiva, v. 21, n. 3, p. 685-694, mar./2016. 
 
POZZER, Camila Pinheiro; COHEN, Simone Cynamon; COSTA, Francisco da Silva. O 
marco de acção de Hyogo aplicado à gestão de risco de inundação no Brasil e em 
Portugal. Territorium: n. 21, p. 49-70, 2014. Disponível em: 
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/34128/1/T21_artg05.pdf>. 
Acesso em: 05 mar. 2021. 
 
RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 2. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
Apelação Cível nº 70078781630. Relatora Desembargadora Laura Louzada 
Jaccottet. Data do julgamento: 18 out. 2019a. Disponível em: 
<https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-
solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa>. Acesso em: 02 
mar. 2021. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
Apelação Cível nº 70080472079. Relatora Desembargadora Marilene Bonzanini. 
Data do julgamento: 21 mar. 2019b. Disponível em: 
<https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-
solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa>. Acesso em: 02 
mar. 2021. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
Apelação Cível nº 70081396236. Relator Desembargador João Barcelos de Souza 



 
 
 
 

Adriano Sbaraine; Valéria Koch Barbosa; Haide Maria Hupffer  | 447 
 

Junior. Data do julgamento: 28 ago. 2019c. Disponível em: 
<https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-
solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa>. Acesso em: 02 
mar. 2021. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
Apelação Cível nº 70083696708. Relator Desembargador João Barcelos de Souza 
Junior. Data do julgamento: 30 set. 2020. Disponível em: 
<https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-
solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa>. Acesso em: 02 
mar. 2021. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública. Recurso Cível 
nº 71009704669. Relator Mauro Caum Gonçalves. Data do julgamento: 24 fev. 
2021a. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-
solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa>. Acesso em: 02 
mar. 2021. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública. Recurso Cível 
nº 71009704628. Relator Mauro Caum Gonçalves. Data do julgamento: 24 fev. 
2021b. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-
solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa>. Acesso em: 02 
mar. 2021. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública. Recurso Cível 
nº 71009736505. Relator Mauro Caum Gonçalves. Data do julgamento: 24 fev. 
2021c. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-
solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa>. Acesso em: 02 
mar. 2021. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública. Recurso Cível 
nº 71009793225. Relator Mauro Caum Gonçalves. Data do julgamento: 24 fev. 
2021d. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-
solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa>. Acesso em: 02 
mar. 2021. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública. Recurso Cível 
nº 71009843954. Relator Mauro Caum Gonçalves. Data do julgamento: 24 fev. 
2021e. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-
solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa>. Acesso em: 02 
mar. 2021. 
 
SANTANA, Michele Silva. Processos hidrológicos: inundações, enchentes, enxurradas 
e alagamentos na geração de áreas de risco. In: Curso de Capacitação de Técnicos 
Municipais para Prevenção e Gerenciamento de Riscos de Desastres 
Naturais, 02 a 06 de outubro de 2017 Vitória – ES. Disponível em: 
<https://defesacivil.es.gov.br/Media/defesacivil/Capacitacao/Material%20Did%C3
%A1tico/CBPRG%20-%202017/Processos%20Hidrol%C3%B3gicos%20%20-
%20Inunda%C3%A7%C3%B5es,%20Enchentes,%20Enxurradas%20e%20Alagament



 
 
 
 
448 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

os%20na%20Gera%C3%A7%C3%A3o%20de%20%C3%81reas%20de%20Risco.pdf>. 
Acesso em: 04 mar. 2021. 
 
SANTOS, Rúbia dos. Gestão de desastres e política de assistência social. Revista 
Katálýsis, Florianópolis, v. 15, nº 1, p. 32-40, jan./jun. 2012. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/pdf/rk/v15n1/a03v15n1.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2021. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos 
fundamentais na Constituição Federal de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2015. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional 
Ambiental. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Algumas notas sobre a dimensão 
ecológica da dignidade da pessoa humana e sobre a dignidade da vida em geral. 
Direito Público. v. 5, n. 19, jan./fev. 2008. Disponível em: 
<http://www.direitopublico.idp.edu.br/index.php/direitopublico/article/view/383/
973>. Acesso em: 05 mar. 2021. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre a proibição de 
retrocesso em matéria (sócio) ambiental. In: Colóquio Internacional sobre o 
Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental (2012: Brasília, DF). 
Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242559>. Acesso em: 
05 mar. 2021. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. Segurança social, dignidade da pessoa humana e proibição 
de retrocesso: revisitando o problema da proteção dos direitos fundamentais sociais. 
In: CANOTILHO, J.J. Gomes; CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica 
Paula Barcha. Direitos Fundamentais Sociais. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
SCUDERI, Carlos; POSTIGLIONI, Raúl; ADRIAN; Gerardo; STENTA, Hernán R. 
Caracterización de desastres naturales y tecnológicos con énfasis en desastres 
hidrológicos. Cuadernos del Curiham, v. 25, p. 65-79, 2019. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/337956665_Caracterizacion_de_desast
res_naturales_y_tecnologicos_con_enfasis_en_desastres_hidrologicos>. Acesso 
em: 05 mar. 2021. 
 
SOUZA, José Fernando Vidal de; SANOMIYA, Bárbara Ryukiti. Mínimo existencial 
ecológico e a judicialização das políticas públicas. Revista Brasileira de Direito, 
Passo Fundo, v. 13, n. 3, p. 381-407, set./dez., 2017. DOI: 
https://doi.org/10.18256/2238-0604.2017.v13i3.1742. 
 
STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova 
crítica do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. 
 
TONINELO, Alexandre Cesar. A contribuição de Políticas Públicas para a prevenção e 
redução do risco de desastres naturais. In: CALGARO, Cleide. Direito 
Socioambiental. Caxias do Sul, RS: Educs, 2018, p. 270-296. E-book. Disponível 



 
 
 
 

Adriano Sbaraine; Valéria Koch Barbosa; Haide Maria Hupffer  | 449 
 

em: <https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-direito-socioambiental-
cleide.pdf>. Acesso em: 07 mar. 2021. 
 
THOMÉ, Romeu. O Estado Democrático de Direito no contexto da sociedade 
de risco: a aplicação da cláusula de vedação ao retrocesso socioambiental como 
instrumento de transição para uma nova modernidade. 2013. Tese (Doutorado em 
Direito) – Faculdade Mineira de Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. 
 
UNISDR – Estratégia Internacional para Redução de Desastres. 2015. Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030. Disponível em: 
<https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf>. 
Acesso em: 05 mar. 2021. 
 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. Coleção Direito Civil. 16. ed. v. 
1. São Paulo: Atlas, 2016. 
 
ZAMBRANO, Fernando Campo. Avaliação do perigo de inundações bruscas 
por meio de modelagem hidrogeomormofológica: estudo de caso, Bacia do 
Arroio Forromeco-RS. 2017. 144f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental) Programa de Pós-graduação em Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2017. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/gpden/wordpress/wp-
content/uploads/2015/02/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Fernando.pdf>. Acesso em: 
09 mar. 2021. 
 
 



 



 

22. O DIREITO À ÁGUA COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL: NOTAS 

CRÍTICO-COMPARATIVAS SOBRE A SUA RECEPÇÃO NORMATIVA 

PELO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO E PELO 

CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424699.451-472  

 

Israel Caberlon Maggioni1 

Lucas Dagostini Gardelin2 

Cleide Calgaro3 

 

INTRODUÇÃO: ÁGUA, LÍQUIDO VITAL E INAPROPRIÁVEL 

 

Água: líquido vital ou mercadoria? Aos olhos cegos e ouvidos moucos, uma 

pergunta singela e mesmo naïve – mas prenhe de consequências: “somos tão 

dependentes de água doce para viver quanto nossos antepassados. Mas muitos não 

parecem saber que esse recurso precioso está desaparecendo” (BARLOW; CLARKE, 

2003, p.5). Urgência que não esvai prontamente, configurando tópico e terreno de 

díspares interpretações, soluções e compromissos. 

O intuito que move o presente estudo consiste, sumariamente, em analisar de 

que maneira o direito fundamental e humano à água encontra-se recepcionado no 

contexto latino-americano, com recorte específico devotado aos ordenamentos 
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jurídicos brasileiro, equatoriano e boliviano, bem como busca atentar às diferentes 

interpretações subjacentes à tal recepção. 

A fim de satisfazer tal escopo, o trabalho adota a seguinte esquematização: 

dedica, num primeiro momento, seus esforços em percorrer, ainda que em tons de 

panorama, a recepção jurídica da água na arquitetura institucional brasileira, 

atentando às previsões normativas e constitucionais com que a água foi sendo tutelada 

no ordenamento brasileiro, delineando uma evolução histórico-valorativa.   

No segundo tópico, almeja analisar como se dá, e quais as características que 

norteiam tal processo, a recepção do direito à água no âmbito do chamado Novo 

Constitucionalismo Latino-Americano, com enfoque particular dedicado aos marcos 

constitucionais equatoriano (2008) e boliviano (2009), concebidos, ambos, sob a égide 

do Buen Vivir. Tais textos apresentam notáveis avanços, ainda que no campo 

axiológico-normativo, no sentido de proteção e garantia do meio ambiente e sua 

relação com o homem, bem como aprofundam a garantia da água como direito 

humano fundamental não passível de apropriação.  

Por sua vez, o terceiro momento pretende aproximar, em tons crítico-

comparativos, as posições hauridas pela água nos ordenamentos previamente 

estudados e nas tendências ambientais progressistas que se apresentavam na América-

Latina com a retomada de políticas neoliberais no bloco, a fim de delinear possíveis 

ameaças de retrocesso ambiental e social.  

O método de abordagem utilizado na confecção do presente estudo é o analítico, 

ancorado em pesquisa eminentemente bibliográfica, com estudo realizado a partir de 

aportes comparados entre as constituições latino-americanas, particularmente as do 

Brasil (1988), Equador (2008) e Bolívia (2009). Busca realizar a análise das variações 

envolvendo a recepção do direito à água no sistema jurídico brasileiro (que, no caso 

especial de nosso ordenamento, vem acompanhada de uma sintética apreciação de sua 

evolução histórico-normativa) e nas constituições boliviana e equatoriana, vez que 

ambas se destacam no seio do Constitucionalismo Latino-americano. Este, por sua vez, 

ganha fôlego em virtude das inovações principiológicas e axiológicas que introduz no 

contexto constitucional latino-americano. Tomando lastro em (e sendo informada por) 

tais inovações, a comparação das recepções normativo-constitucionais, embora atenta 

às particularidades, desemboca em alguns apontamentos críticos a respeito dos 

avanços teórico-axiológicos promovidos e das ameaças de retrocesso que atualmente 
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se anunciam à sua garantia. Neste sentido, conclui por destacar que garantia da água 

enquanto direito fundamental passa, necessariamente, pelo profundo respeito à 

sustentabilidade e à natureza integralmente considerada.  

 

1 EVOLUÇÃO E POSIÇÃO DO DIREITO À ÁGUA NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO: CARACTERES E DESENHO INSTITUCIONAL 

 

Numa perspectiva contemporânea, parece mais do que razoável considerar a 

água como um direito humano básico, já que indispensável para a sobrevivência 

humana e para a concretização da maior parte das atividades sociais e econômicas que 

integram o âmbito da vida cotidiana, seja numa realidade rural ou urbana. Apesar 

dessa concepção, é imperioso destacar que não foi sempre essa a percepção social da 

relação humana com os recursos hídricos, já que ao longo do tempo houve uma 

profunda evolução nessa relação da sociedade com a água, o que, consequentemente, 

refletiu nas legislações e nas políticas públicas de Estado para a temática. 

A água é um bem natural, porém a relação humana e social em torno dela 

provém de um âmbito valorativo, próprio do “mundo da cultura”, em que se inserem 

o Direito e as leis (VENOSA, 2004, p.29). As legislações têm uma dinâmica evolutiva 

pautada pela atribuição e correlação de valores dados pela sociedade aos bens da vida 

tutelados, assim, até certo ponto, as leis refletem a evolução dos valores sociais ao 

longo do tempo. Esta evolução pode ser verificada com relação a água, tanto no que 

concerne à valoração social, quanto ao avanço legislativo. O progresso e a sucessão dos 

marcos legislativos referentes à água, como será visto, ajudaram a consolidar o 

conceito, hoje amplamente aceito, de que a água é um direito humano fundamental, 

não se tratando de mero bem natural, com potencial econômico. 

Os recursos naturais são tutelados no Brasil desde a tomada de posse de 

Portugal sobre as terras pátrias, no período colonial (WAINER, 1991, p. 05). Naquele 

período, os recursos não eram vistos como bens naturais, mas sim como propriedades 

da Coroa, numa lógica de propriedade e domínio, visando a defesa daquilo que era 

compreendido como riqueza da metrópole colonizadora. Posteriormente, sobretudo 

durante o Império e no princípio do Brasil republicano, tais bens continuaram a ser 

tutelados como riquezas, vistos como recursos com potencial econômico para 

exploração, desconsiderando a perspectiva de bens coletivos e necessários para a vida. 
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Pode-se dizer que a tutela legal seguia a cartilha das políticas burguesas e dos 

princípios iluministas, que dominavam a Europa, pautando as relações humanas e da 

sociedade com todos os recursos sob uma lógica liberal-individualista (WOLKMER, 

AUGUSTIN e WOLKMER, 2012, p.54). 

A manutenção do domínio do capital e do interesse comercial sobre a natureza 

e os recursos nunca deixaram de existir, principalmente no Brasil e na América Latina, 

constantemente sob o julgo colonizador, antes das metrópoles Ibéricas e depois dos 

países imperialistas. Ainda assim, é evidente que surgiram mudanças na relação da 

sociedade com os recursos naturais, diante da percepção inicial de que o meio 

ambiente tinha uma importância para a interação social, transcendendo a exclusiva 

importância econômica, o que ensejou as primeiras alterações legislativas, para 

adequar a tutela jurídica aplicável, dentro da dinâmica social, a que o Direito se presta 

como instrumento conciliador e regulador.  

A consolidação das legislações brasileiras, de forma mais concisa e sob um 

prisma contemporâneo, inicia com a queda do Império, sob o Brasil República, a partir 

de 1889. O primeiro marco legislativo deste período foi o Código Penal de 1890, 

anterior à própria Constituição de 1891, que não apresentou qualquer previsão 

ambiental em seu texto. Referido Código Penal tinha em seus ditames uma breve 

referência ao corte de árvores, no seu artigo 390, remetendo-se às árvores plantadas 

em logradouros públicos. 

Apesar da referência às árvores, naquela legislação penal, não se configurava 

uma preocupação ambiental, sendo que a importância dos recursos naturais, sob um 

viés diferenciado, só começou a ser apresentado no Código Civil de 1916, que ofertou 

alguma preocupação ao aspecto social do uso da água, prevendo repressão ao mau uso 

de águas compartilhadas por propriedades vizinhas. Obviamente, uma conotação 

digna da lógica econômico-liberal, mas sem o viés exclusivamente privatista, adotando 

uma nova concepção, reconhecendo que não se trata de um recurso infindável, logo, 

não poderia ser reivindicado com exclusividade, exigindo equilíbrio no seu uso 

comum. 

Posteriormente à previsão civil, sobreveio a consolidação das leis penais de 

1932, proveniente do trabalho produzido pelo Desembargador Vicente Piragibe, com 

a reunião das leis esparsas vigentes à época. Essa consolidação manteve a redação do 

artigo 390 do Código Penal de 1890, antes mencionada, e trouxe referências de 
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proteção parcial do meio ambiente cultural, em caso de crime de dano, no artigo 328. 

Esta Consolidação continuou a ser trabalhada, de sorte que, no ano de 1940, surgiu o, 

então, novo Código Penal, o qual tem sua coluna dorsal mantida, até os dias de hoje, e 

que trouxe a descrição do crime de corrupção ou de poluição de água potável na forma 

dolosa e culposa, no seu artigo 271. Embora esta codificação não tenha significado 

relevante fonte de proteção ambiental, propiciou uma indireta proteção da matéria em 

alguns de seus artigos, especialmente no que diz respeito à água, pois tanto no artigo 

271 quanto no artigo 270, caput e § 1° (envenenamento de água potável ou de 

substância alimentícia ou medicinal), a água é entendida sob o prisma da saúde pública 

(MILARÉ, 2005, p.846), conceito que é um dos pilares para a concepção da água como 

um direito humano. 

Apesar das previsões esparsas e distribuídas sobre a água e sua importância, 

surgidas na década de 30, uma compilação legislativa se destacou, o Código de Águas 

(Decreto n° 24.643/1934), que se tratava de um modelo de racionalização deste 

recurso para o fim de fomentar o desenvolvimento industrial, o que estava 

expressamente indicado no preâmbulo do decreto promulgado. A partir de tal código, 

pode-se dizer que o Brasil adotou uma ideia de gestão de águas, fragmentada e 

centralizada, para alcançar desenvolvimento econômico e industrial.  Gestão 

fragmentada por setores de interesse, como indústria e agropecuária, com 

planejamentos próprios e independentes; e centralizada pois ficava sob a batuta 

exclusiva da União e dos Estados, que propunham as políticas de acordo com as 

conveniências estratégicas. Clara, portanto, a visão da água como potencial econômico, 

própria para fomentar o mito desenvolvimentista, desprezando a dimensão de bem 

indispensável à vida, humana e dos ecossistemas terrestres. 

Justamente pelas políticas de fortalecimento da indústria de base dos anos 30, 

na Era Vargas, o primeiro e fundamental foco do uso dos recursos hídricos era para a 

produção de energia elétrica (SILVA, 1998, p. 37). Tanto era uma visão estratégica de 

fomento da indústria de base, que o centro nervoso do órgão federal responsável pela 

água fazia parte de uma divisão integrante do Departamento Nacional de Produção 

Mineral, o qual ganhou alguma autonomia, apenas a partir de 1965, quando foi criado 

o Departamento Nacional de Águas e Energia, mas, ainda assim, seguia vinculado ao 

objetivo de promover a produção de energia elétrica, para alimentação industrial. Este 
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departamento era o responsável pelo planejamento e execução das pesquisas 

hidrológicas, voltadas para a gestão das águas para o fomento energético.  

Hoje, sob um ordenamento constitucional diferente, o Código de Águas 

permanece vigente, mas precisa ser interpretado à luz da Constituição Federal de 1988, 

portanto, o acesso para a produção energética deve ser estudado sob um prisma de 

sustentabilidade, estabelecendo diretrizes para otimizar a conservação e a 

racionalização dos recursos hídricos (CANOTILHO & MORATO LEITE, 2011, p.313), 

não cabendo mais decisões que apenas atendam os interesses da produção industrial.  

A disposição organizacional daquele período e o próprio Código de Águas 

demonstram a reificação da água promovida pelo Estado brasileiro, bem como a 

preponderância do aspecto econômico. Nessa esteira, ainda deve ser lembrada outra 

lei, surgida no mesmo período, o Decreto-Lei nº 7.841/45, que ficou conhecido como 

“Código de Águas Minerais”, que regulava a exploração comercial de águas minerais e 

suas lavras, reafirmando que a água era, primordialmente, uma mercadoria. Foi 

apenas em meados dos anos 70 que os holofotes se voltaram aos temas da proteção 

ambiental, entendendo o valor dos bens naturais como elementos essenciais para a 

vida, superiores aos interesses econômicos. Essa mudança de paradigma teve início na 

Europa, rebocada pelos princípios estabelecidos na Declaração da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, aprovada em Estocolmo, em 1972 

(ARAGÃO, 2008, p.10).  

Ainda antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil já 

começou a externar a adoção daqueles princípios e visões ambientais, que vinham 

ganhando vulto desde os anos 70, com a expedição de legislações próprias, voltadas à 

proteção e conservação de bens naturais. A mais conhecida e importante legislação da 

temática, nascida nessa época histórica, foi a Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente, de 1981, que começou a assentar o terreno para aquela que depois ficou 

conhecida como a Constituição Verde (CANOTILHO & MORATO LEITE, 2011, p.77).  

Seguramente, foi a Carta Magna de 1988 o maior marco legal brasileiro da 

temática ambiental, costurando as bases jurídicas para que a água possa ser defendida 

como Direito Humano Fundamental. O texto constitucional abandonou a visão da 

água como bem econômico explorável, passando a enquadrá-la como bem de domínio 

público, pela redação dos artigos 20 e 26. Apesar de não ter expressamente consignado 

sua condição de Direito Humano, a interpretação integrada do diploma, partindo do 
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princípio da Dignidade da Pessoa Humana e passando pelos direitos fundamentais à 

integridade física, à saúde e à vida, leva a uma única conclusão possível: a de que a 

água é elemento necessário para cada um daqueles direitos garantidos e, portanto, se 

apresenta como Direito Humano Fundamental. Ademais, a Constituição instituiu o 

direito de todos a um meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, impondo 

a todos, também, o dever de preservação deste ambiente, pela letra do artigo 225, 

salvaguardando os recursos naturais para a presente e para as futuras gerações. Logo, 

há ainda uma perspectiva de solidariedade intergeracional, que garante a todos o 

acesso à água.  

Depois da promulgação da Constituição de 1988, seguiram-se outras regulações 

acerca da temática das águas, das quais se destaca a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, de 1997, que adotou formalmente a bacia hidrográfica como unidade 

territorial para atuação com a formação de comitês gestores, consolidando o conceito 

social e democrático de gestão. O sistema de gerenciamento, por si só, não é a solução 

dos problemas de má distribuição de água ou de falta de saneamento, porém, tem 

méritos, principalmente por parametrizar a territorialidade em função daquele que é 

o espaço em que se fundem e misturam os múltiplos aspectos relacionados ao uso da 

água, centrando-se na bacia hidrográfica, onde se entrelaçam os âmbitos social, 

cultural e econômico da comunidade local (YASSUDA, 1993, p. 9).  

A gestão se faz em comunhão de esforços pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, 

compostos pelos três setores interessados, que são o poder público, os usuários e a 

sociedade civil vinculada aos recursos hídricos em questão. Além disso, deve ser o 

norte da atuação destes Comitês a interdependência entre os recursos hídricos e os 

demais recursos naturais existentes na delimitação territorial da bacia, tal qual 

determinam as diretrizes da Política Nacional estabelecida (Lei n° 9.433/97). 

Novamente, percebe-se que há um sentido de cosmovisão, pela interconexão e 

interdependência entre todos os recursos naturais, o que deve buscar o equilíbrio 

ecológico, como prescreve a Constituição Brasileira, e se alinha às formas de 

compreensão de mundo que fundamentaram algumas das mais recentes Constituições 

Latino-Americanas, orientadas pelo conceito de “bem viver” (WOLKMER, AUGUSTIN 

e WOLKMER, 2012, p.56). 

Uma das últimas legislações sobre recursos hídricos a ser aprovada foi a Lei do 

Saneamento (Lei nº 11.445/07), que outorgou aos Municípios grandes 
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responsabilidades, atribuindo a estes o dever de manejo integrado da água. Assim, 

criou-se uma situação sui generis, uma vez que as águas são bens de domínio 

constitucional da União e dos Estados, sobre as quais os entes municipais não detêm 

competência legislativa e nem administrativa. Embora haja esse demérito, é inegável 

que há avanços na ideia de gestão, aproximando muito mais as políticas públicas e os 

atos decisórios das comunidades locais. 

Acompanhando a evolução legislativa é possível perceber o direcionamento do 

ordenamento pátrio na direção do reconhecimento de um inequívoco Direito Humano 

Fundamental sobre os recursos hídricos, mesmo que não expressamente disposto. 

Neste ponto, o direito internacional veio a suprir tal falta, por meio de resoluções da 

Organização das Nações Unidas, que resultaram de uma evolução histórica gradual, 

passível de ser mapeada desde o início do século XIX, no Congresso de Viena de 1815 

(AMORIM, 2015, p.96) e prosseguindo até os últimos encontros que trataram de 

alterações climáticas e do aquecimento global. 

 Das resoluções da ONU mencionadas, cumpre registrar que há dois marcos 

históricos e expressivos, que reconheceram a água potável e o saneamento básico como 

Direitos Humanos Fundamentais, ambas expedidas no ano de 2010. São as resoluções 

nº 64/292 e 15/9, que, conjuntamente, reconhecem que o Direito Humano à água é 

requisito fundamental para a realização integral do direito à vida, que deve ser 

garantido a cada indivíduo, pois o acesso equitativo a tais recursos se perfaz em medida 

necessária para alcançar um padrão de vida digno, portanto eleva-se a um Direito 

Fundamental (AMORIM, 2015, pp.113-114) associado e inseparável do direito de cada 

indivíduo à saúde física e mental, para o gozo de uma existência humana digna 

(WOLKMER, AUGUSTIN e WOLKMER, 2012, p.63).  

O Estado deve garantir a cada indivíduo o acesso à água, de forma prioritária e 

equitativa, com especial atenção às populações em situação de vulnerabilidade social, 

já que são, notoriamente, as mais facilmente atingidas por todo o tipo de mazelas 

hídricas, o que fica claro nas resoluções da ONU mencionadas.  Assim, devem ser 

promovidas políticas públicas e estratégias de gestão que não apenas favoreçam o 

acesso, mas que propiciem uma otimização racional do uso da água, por meio de 

educação ambiental conscientizadora, pressuposto de uma eficaz realização do Direito 

Humano Fundamental. Afinal, sustentabilidade é indissociável de uma formação 
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sólida, que compreenda sustentabilidade alinhando direitos a deveres, correlatos e 

inerentes, mirando o equilíbrio (FREITAS, 2011, pp.189-190). 

Nessa toada, é salutar observar as recentes experiências latino-americanas, com 

gestão pautada num novo arquétipo constitucional, que adota o pluralismo jurídico e 

multicultural do “sumak kawsay” como base, encarando a água não só como aspectos 

de Direitos Humanos, mas como parte da Natureza, que passou a ter status próprio de 

“sujeito de direito”. 

 

2 O DIREITO E A NATUREZA NA BUSCA POR UM NOVO VÍNCULO: O 

DIREITO FUNDAMENTAL À ÁGUA NA ARQUITETURA DO NOVO 

CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO 

 

A modificação dos marcos constitucionais latino-americanos representa, num 

contexto ambiental global, importante objeto de análise. Movimento de largo espectro 

e propiciador de ressonâncias profundas e duradouras na arquitetura jurídica 

continental, sua relevância inovadora emerge, especialmente, na recepção jurídico-

normativa de direitos derivados dos temas de cunho ambiental. Assim sendo, é 

imperioso reconhecer, como marca característica de tal inovação, 

 

a emergência da “questão ambiental” como tema global, regional e nacional, em 

diálogo com a perspectiva da sustentabilidade (sócio)ambiental. Essas 

preocupações de ordem planetária foram responsáveis pela constitucionalização 

do meio ambiente, no qual sua proteção jurídica se coloca como um efetivo tema 

constitucional. [...] Desse modo, a proteção da água e dos recursos hídricos, em 

razão da organização de movimentos nacionais e internacionais por sua proteção, 

também passou a ganhar relevância enquanto problema político e constitucional 

[...]. (BURCKHART; MELO, 2019, p.402). 

 

Cumpre apontar, dentre as reestruturações constitucionais 4  mais 

emblemáticas, as Constituições equatoriana (de 2008) e boliviana (de 2009). Como 

marca característica profunda e comungada, assevera-se que ambas consagraram, em 

letras constitucionais, um reconhecimento nitidamente pluralista e multicultural, em 

                                                      
4 Essas constituições denotam o direito à identidade e à diversidade cultural e desenvolveram conceitos 
como de nação multicultural e de Estado pluricultural, qualificando a natureza da população e 
avançando para uma redefinição do caráter do Estado (FAJARDO, 2011, p. 142). 
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especial no que atine às emanações de suas culturas indígenas, às lutas e reivindicações 

sociais. A convergência desse aspecto crítico e plural culmina na proposta de um 

repensar profundo da convivência do homem consigo mesmo e com a natureza, 

concretizada na ética do buen vivir – ou ainda Vivir Bien, sumak kawsay (kíchwa), 

suma qamaña (aymara), nhandereko (guarani), como lembra Acosta (2016, p.31). 

A Constituição do Equador de 2008 ganha contornos próprios. A incorporação 

do conceito de buen vivir alicerça-se como objetivo de entrelaçar a qualidade de vida 

à ideia do homem integrante da natureza, sendo oriunda daí a valorização da harmonia 

entre humanos, em suas diversas origens, e os demais seres constituintes da 

Pachamama. Essa forma de um “viver harmônico” funda-se na concepção germinada 

pelo sumak kawsay (buen vivir) que, opondo-se à episteme moderna erigida sobre a 

compreensão da natureza como objeto e domínio, busca desvendar-se em “ponto de 

partida, caminho e horizonte para desconstruir a matriz colonial que desconhece a 

diversidade cultural, ecológica e política” (ACOSTA, 2016, p.91).  

Elegendo como objetivo primacial a superação de tal perspectiva, o Buen Vivir 

busca germinar, por meio de uma relação semeada em campos diversos e 

heterogêneos, um conceito eminentemente plural, “que surge das comunidades 

indígenas, sem negar as vantagens tecnológicas do mundo moderno nem as 

contribuições de outras culturas e saberes que questionam distintos pressupostos da 

Modernidade” (ACOSTA, 2016, p.95). O Novo Constitucionalismo Latino-americano e 

o Buen Vivir comungam de pressupostos basilares, e estabelecem, entre si, em nosso 

contexto continental, uma relação de verdadeira complementaridade, posto que 

ambos almejam, como esclarece Wolkmer, 

 

[...] a redefinição de sociedade sustentável, erradicada de todas as formas 

produtivas de extrativismo e de visões mecanicistas de crescimento econômico, 

trazendo propostas inovadoras capazes de superar as ameaças globais à 

biodiversidade e de conscientizar a construção de uma sociedade que seja parte da 

natureza e que conviva harmonicamente com esta mesma natureza. (WOLKMER, 

2014, p. 997). 

 

Tal percepção outorga à natureza reconhecido papel de centralidade. O marco 

constitucional equatoriano vai além: alça-a à condição de sujeito de direitos, conforme 

se depreende de seu artigo 71. Eis aí o despontar de um novo paradigma, vez que, no 
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entender respaldado de Wolkmer (2014, p. 1006), consubstancia “um giro biocêntrico, 

fundado nas cosmovisões dos povos indígenas”. Concebida sob a perspectiva de sujeito 

de direitos, a natureza transcende os grilhões de fungível objeto para satisfação das 

premências humanas. Esse movimento traduz-se na recepção normativa de um 

imperativo ético não antropocêntrico e na afirmação da necessidade de um novo 

modus vivendi humano-natural.  

No âmbito próprio do Constitucionalismo Latino-Americano5, por si prenhe de 

polifacéticas influências e variegadas colorações, o direito à água é prontamente 

perspectivado pela lente do sumak kawsay, que “projeta uma compreensão da 

comunidade em harmonia, respeito e equilíbrio com todas as formas de vida” e enseja 

o reconhecimento fulcral de que “na vida tudo está interconectado e é 

interdependente” (WOLKMER; AUGUSTIN; WOLKMER, 2012, p.56). O exemplo 

equatoriano, neste talante, uma vez mais avulta em função de seu ímpeto inovador, 

como esclarece sumariamente Acosta: 

 

A Constituição não se circunscreveu exclusivamente em impedir a privatização da 

água, mas foi explícita ao propiciar a “desprivatização” da água, incluindo a 

redistribuição do líquido vital. Disso se deriva a proibição para todo tipo de venda 

de direitos ou permissões de uso [...] que conduzem ao açambarcamento da água 

por parte de uns poucos em detrimento do resto. (ACOSTA, 2010, p.16, tradução 

nossa). 

 

Tal propósito será recepcionado em uma miríade de posições, de modo a 

reforçar, a todo momento, o compromisso norteador insculpido em suas letras 

constitucionais e definidor de seu novo desenho institucional. Já em suas primícias, 

no art. 3º, a Carta equatoriana consagra o dever primordial do Estado de garantir “sem 

discriminação alguma o gozo efetivo dos direitos estabelecidos na Constituição [...] em 

particular a educação, a saúde, a alimentação, a seguridade social e a água para seus 

                                                      
5 Cumpre atentar que, ao lado do Equador e da Bolívia, aqui objetos par excellence de nossa análise, o 
Uruguai é o único país a também expressamente considerar a água enquanto direito fundamental. A 
esse respeito, o esclarecimento prestado por Burckhart e Melo colore-se de indispensável asseio: “No 
Uruguai, o direito à água é expressamente previsto pelo artigo 47 do texto constitucional, que dispõe 
que a água é um recurso natural essencial para a vida e que o acesso à água potável, e ao saneamento, 
constitui direito humano fundamental. O reconhecimento desse direito ocorreu no ano de 2004, 
mediante reforma constitucional realizada por meio de um referendo popular. [...] O processo de 
mobilização política levou o Uruguai a ser o primeiro país do globo a reconhecer o direito humano e 
fundamental à água e ao saneamento em um texto constitucional e de determinar a participação cidadã 
na gestão e controle das fontes de água”. (BURCKHART; MELO, 2019, pp. 407-408). 
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habitantes” (ECUADOR, 2008, tradução nossa). Dessa maneira e a título 

exemplificativo, os artigos 281, numeral 4, e 282, em íntima articulação, igualmente 

declaram a garantia da soberania alimentar, a ser realizada por meio da promoção 

estatal de “políticas redistributivas que permitam o acesso do campesinato à terra, à 

água e a outros recursos produtivos”, bem como proíbem “o latifúndio e a concentração 

da terra, assim como o açambarcamento ou privatização da água e suas fontes”, 

estipulando que o Estado regulará o uso e manejo da água de irrigação para a produção 

de alimentos, sob os princípios de equidade, eficiência e sustentabilidade ambiental” 

(ECUADOR, 2008, tradução nossa). 

O art. 12 também prestará o devido conhecimento, de forma que estipulará em 

seio que “o direito humano à água é fundamental e irrenunciável. A água constitui 

patrimônio nacional estratégico de uso público, inalienável, imprescritível, 

inembargável e essencial para a vida” (ECUADOR, 2008, tradução nossa). A Carta 

equatoriana, ademais, firmará quatro pontos fundamentais acerca da água e seu 

estatuto, na medida em que os entenderá na condição de “imperativos na realização 

dos direitos humanos” e indispensáveis à compreensão da água “como um patrimônio 

de todos os seres vivos, e sua gestão deve ser público-comunitária” (WOLKMER; 

AUGUSTIN; WOLKMER, 2012, pp 59-62). Assim sendo, a água passa a ser 

simultaneamente considerada como um direito humano; um bem nacional estratégico 

de uso público; um patrimônio da sociedade; e um componente fundamental da 

natureza, a teor do quadro proposto por Acosta (2010, p.19). 

Daí poder-se afirmar, ainda que ao fim de panorâmica apreciação, que “a 

Constituição equatoriana de 2008 realiza um salto qualitativo com relação à proteção 

à água” (BURCKHART; MELO, 2019, p.408). O mesmo se verifica na Constituição 

Boliviana de 2009 que, embora não incluindo expressamente os direitos da natureza 

em virtude de demonstrar uma preocupação precípua dirigida aos direitos ambientais 

intergeracionais (SÓLON, 2019, p. 164), declara, no corpo do art. 20 e em seu rol de 

direitos fundamentais, o direito “ao acesso universal e equitativo aos serviços básicos 

de água potável, esgoto, eletricidade, gás domiciliar, correio e telecomunicações” 

(BOLÍVIA, 2009, tradução nossa). Ademais, ela ainda formula um capítulo 

integralmente dedicado a versar sobre os “Recursos Hídricos” (incutido ao título que 

trata do “Medio Ambiente, recursos naturales y territorio"). Aqui o avanço é notável, 

vez que 
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a Constituição reconhece a água não como um direito “fundamental”, mas como 

um direito “fundamentalísimo” para a vida, no marco da soberania do povo; 

pontuando que o Estado deve promover o uso e o acesso à água sobre a base dos 

princípios da solidariedade, complementariedade, reciprocidade, equidade, 

diversidade e sustentabilidade (art. 373, I). O Estado deve garantir o uso 

prioritário da água para a vida, no âmbito da gestão adequada e sustentável (art. 

374, 1), com o reconhecimento, respeito e proteção dos usos e costumes das 

comunidades, de suas autoridades locais e das organizações indígenas originárias 

campesinas sobre o direito, o manejo e a gestão da água (art. 374, II). 

(BURCKHART; MELO, 2019, pp. 408-409). 

 

Ainda no contexto boliviano, cumpre também atentar à Declaração Universal 

sobre os Direitos da Mãe Terra, que surgiu como desdobramento da Conferência 

Mundial dos Povos sobre a Mudança Climática e os Direitos da Mãe Terra, ocorrido 

em Cochabamba (palco da já antológica guerra del agua) e que granjeou a 

participação de mais de 35 mil pessoas e mais de mil delegados de diversas nações. 

Proclamando que “a Mãe Terra é uma comunidade única, indivisível e autorregulada 

de seres inter-relacionados que sustenta, contém e reproduz todos os seres que a 

compõem” e reconhecendo o “direito à água como fonte de vida” enquanto direito 

inerente da Mãe Terra (DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LA 

MADRE TIERRA, 2010, tradução nossa), a Declaração, além de consubstanciar 

importante marco na virada biocêntrica, proclama, nas palavras de Pablo Sólon, “um 

chamado a abandonar o paradigma antropocêntrico dominante e imaginar uma nova 

sociedade [...] os direitos da Mãe Terra desafiam essa ideia ao propor a superação do 

antropocentrismo” (SÓLON, 2019, p.145). 

Incorporada e aprovada enquanto lei nacional na Bolívia aos fins de 2010, foi 

ela ainda apresentada simultaneamente às Nações Unidas e à Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC). O que se desdobra a partir dos 

esforços andinos é o empenho em perspectivar a água em sua miríade de relações, no 

sentido de apontar que ela “integra os seres vivos à natureza, e interage em todos os 

ecossistemas, permitindo a articulação entre a natureza e as sociedades com diferentes 

formas de desenvolvimento” (WOLKMER; AUGUSTIN; WOLKMER, 2012, p.62). 

Para o pleno desabrochar desse anelo renovador, 
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a “desmercantilização” da natureza se perfila como indispensável. Em lugar de 

manter o divórcio entre a natureza e o ser humano, a tarefa para propiciar este 

reencontro seria algo como propor atar novamente o nó górdio rompido pela força 

de uma concepção de vida que resultou depredadora e por certo insustentável. 

Como resposta concreta aos crescentes riscos ambientais, tanto globais como 

locais, deve ser superado o divórcio profundo entre a economia e a natureza. Como 

um passo chave nesta direção, os objetivos econômicos devem estar subordinados 

às leis de funcionamento dos sistemas naturais, sem perder de vista o respeito à 

dignidade humana e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. (ACOSTA, 2010, 

p.37, tradução nossa). 

 

A garantia da água – e da verdadeira sustentabilidade, compreendida em sua 

miríade de manifestações e dissociada de sua perversão economicista – passa, 

necessariamente, da superação contundente de “uma racionalidade econômica 

baseada em um modelo mecanicista, ignorando as condições ecológicas que impõem 

limites e potenciais à produção” (LEFF, 2006, pp.224-225).  O Buen Vivir, por si 

caminho múltiplo, pode nos amparar pela indicação de algumas veredas. 

No momento seguinte se verificarão as ameaças de retrocesso a partir de 

comparação crítica entre a legislação brasileira, a equatoriana e a boliviana. 

 

3 AMEAÇAS DE RETROCESSO: UMA COMPARAÇÃO CRÍTICA ENTRE A 

RECEPÇÃO BRASILEIRA E O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-

AMERICANO NO CONTEXTO DE OFENSIVA NEOLIBERAL 

 

A evolução legislativa bem como a consolidação do reconhecimento do acesso à 

água potável e ao saneamento como Direito Humano Fundamental são indiscutíveis, 

até pelo expresso reconhecimento da Organização das Nações Unidas. O novo 

constitucionalismo latino-americano representa um passo além do reconhecimento do 

Direito Humano à água, para abraçar uma percepção integrada entre seres inter-

relacionados que formam uma unidade que “sustenta, contém e reproduz todos os 

seres que a compõem”, conforme já descrevia a Declaração Universal dos Direitos da 

Mãe Terra, de 2010.  

Nota-se que os países que reconheceram a água como direito fundamental 

fizeram-no nas mais recentes transformações constitucionais que ocorreram no 
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subcontinente já no século XXI. Já as constituições e reformas constitucionais 

anteriores, promulgadas até o ano de 1999, limitaram-se ao reconhecimento do direito 

ao meio ambiente e/ou a previsões de políticas públicas para a preservação e 

conservação dos recursos hídricos de seus respectivos territórios nacionais. 

(BURCKHART; MELO, 2019, p.410). Assim, as novas arquiteturas constitucionais 

latino-americanas se colocam como marcos jurídicos e ambientais que transcendem 

os próprios limites do subcontinente.  

De modo que, consubstanciando marcos de ruptura e avanço no plano teórico-

axiológico, as Cartas constitucionais informadas pelo Novo Constitucionalismo 

Latino-americano conferem à água um tratamento pioneiro: a água “considerada 

como direito fundamental (Equador) ou como direito fundamentalíssimo (Bolívia), 

encontra-se na centralidade desse processo mais amplo de edificação de uma nova 

cultura constitucional” (BURCKHART; MELO, 2019, pp.412-413). A senda dessa 

transformação, inaugurada pelo novo constitucionalismo, seria, em tese, um farol para 

a continuidade da evolução legislativa dos demais países latino-americanos. Os ventos 

político-partidários do continente, no entanto, trocaram de direção no último quarto 

de década, e com eles os avanços parecem estar sendo contidos, sob a ameaça de 

retrocessos na matéria legislativa ambiental e de políticas públicas já implementadas.  

Verifica-se no panorama latino-americano a gradativa ascensão de governos de 

viés neoliberal, com fortes acenos a reformas políticas e sociais, com a implantação de 

pautas econômicas abertamente mercadológicas. O Brasil se destaca nessa retomada, 

principalmente pelas orientações ideológicas do setor econômico do governo federal, 

que expressa reiteradamente a intenção de fazer o máximo de privatizações possíveis, 

mirando o enxugamento do aparato estatal. Tal mudança encontra-se disseminada, 

como bem demonstra a Lei Nº 14.026, que ficou conhecida como “Novo Marco Legal 

do Saneamento”, o qual representa uma verdadeira ameaça aos avanços observados 

naquilo que se refere às águas e ao saneamento básico no Brasil, bem como ao status 

de Direito Humano Fundamental construído. Apesar de o referido projeto ainda não 

estar vigente, é importante observar como os rumos políticos estão se deslocando num 

sentido contrário à evolução observada ao longo das últimas décadas, retornando ao 

enfoque econômico como primordial, inclusive no que tange aos bens naturais, como 

a água.  
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O Senado Federal aprovou o novo marco legal do saneamento básico (PL 

4.162/2019) em junho de 2020, convertida na Lei Federal 14.026/2020 em 15 de julho 

de 2020. O projeto constituiu-se enquanto iniciativa do governo, e foi aprovado em 

dezembro do de 2019 na Câmara dos Deputados. Essa matéria está embasada na 

Medida Provisória (MP) 868/2018, que perdeu a validade sem ter sua apreciação 

completada no Congresso Nacional em 2019. Desta forma, o governo enviou ao 

Legislativo um projeto com o mesmo tema (AGÊNCIA SENADO, 2020). 

O mesmo tem como meta efetiva que 99% da população tenha água potável em 

casa até dezembro de 2033; outro ponto é que 90% da população tenha acesso à coleta 

e ao tratamento de esgoto até dezembro de 2033, além disso se propõe a efetivar ações 

para diminuição do desperdício de água através do aproveitamento da água da chuva 

e do estímulo ao investimento privado através de licitação entre empresas públicas e 

privadas. Outro fator alegado para a aprovação seria o fim do direito de preferência a 

empresas estaduais e o fato de que se as metas não forem cumpridas, empresas podem 

perder o direito de executar o serviço6 (INSTITUTO ÁGUA SUSTENTÁVEL, 2020). 

Com base nessa questão é preciso pensar como o Brasil quer a proteção da água visto 

que esse marco gera controvérsias grandes dentro da estrutura do país. 

O Brasil comungou da onda ambientalista mundial iniciada nos anos 70, e 

também experimentou uma evolução legislativa e constitucional, valorizando os bens 

naturais não só como potenciais comerciais ou econômicos, mas como elementos 

indispensáveis para a conservação da vida humana e de todos os ecossistemas 

terrestres. Porém, foi no novo constitucionalismo latino-americano, voltado para o 

“bem viver”, que os princípios do “sumak kawsay” trouxeram a Natureza para o centro 

da tutela jurídica (ACOSTA e MARTÍNEZ, 2010, pp.20-21), caminho que, 

teoricamente, deveria ter sido seguido pelo Brasil para avançar na tão propalada 

sustentabilidade. Afinal, para ser sustentável é primordial compreender a realidade e 

as relações sociais sob uma noção de comunidade, interdependente de bens comuns a 

todos, o que pode ser encarado como um Direito Humano aos recursos naturais como 

patrimônio comum, exatamente como se deu nas constituições do Equador e da 

                                                      
6 Segundo o Instituto Água sustentável (2020) observa-se que o panorama da água hoje no Brasil se 
resume da forma abaixo: Apenas 6% da rede de água e esgoto é gerida por empresas privadas. Estudos 
estimam que seriam necessários 500 bilhões de reais em investimentos para que o saneamento chegasse 
a toda a população. 15 mil mortes e 350 mil internações por ano em decorrência da falta de saneamento 
básico. 104 milhões de pessoas (quase metade da população) não têm acesso a coleta de esgoto. 35 
milhões de brasileiros não têm acesso a água potável. 
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Bolívia, sob a orientação do pluralismo jurídico (WOLKMER, AUGUSTIN e 

WOLKMER, 2012, p.54). 

Ao priorizar uma visão liberal-individualista, interrompe-se a lógica da 

sustentabilidade e afasta-se da noção de Direito Humano Fundamental. Igualmente, é 

preciso destacar que Brasil, Bolívia e Equador são cortados pela bacia hidrográfica do 

Rio Amazonas, assim, a efetivação do “Novo Marco Legal do Saneamento” poderá 

gerar severos impactos na gestão de recursos da bacia, afetando os demais países que 

a integram.  Fica claro que o Brasil abandonou a tendência ambiental progressista. 

Assim, parece pouco possível que faça algum avanço em direção à adoção das 

concepções fundantes das constituições boliviana e equatoriana, para reconhecer e 

garantir a água potável como Direito Humano Fundamental. Igualmente improvável 

se apresenta a disposição a encarar os recursos hídricos pela importância de sua 

preservação para a própria manutenção da natureza e dos ciclos orgânicos inerentes à 

vida no planeta Terra (CANOTILHO & MORATO LEITE, 2011, p.322), tudo leva a crer 

que a água voltará a ser pensada como uma “commodity” no quadro de um 

desenvolvimentismo predatório. 

Ora, o novo constitucionalismo latino-americano subverteu tal lógica ao 

valorizar a soberania e dignidade nacional, priorizando a vida comunitária local, o que 

enriquece a percepção da dignidade da pessoa humana, substituindo a necessidade de 

acumulação individual pela necessidade de reestabelecimento do equilíbrio integral 

com a natureza, o que leva à conclusão de que a água pode ser utilizada, porque 

essencial à sadia qualidade devida, mas não pode pertencer a ninguém, o que 

impossibilitaria a sua privatização, já que é um bem comum (ACOSTA e MARTÍNEZ, 

2010, p.262). 

A nova onda política que ascendeu ao poder no Brasil vai de encontro às 

premissas de inalienabilidade da água, de forma que abre espaço para a possibilidade 

de privatização dessa, justamente a maior ameaça trazida pela Lei Nº 14.026. 

Verificando o projeto de lei em questão, que já teve aprovação perante a Câmara dos 

Deputados, fica notório o viés privatizante e de abertura do setor para o capital 

privado, com menções diretas para ampliação e estímulo de investimentos privados. 

Incutida vem a alteração da Lei de Saneamento de 2007, que foi lavrada anteriormente 

ao expresso reconhecimento da ONU quanto ao Direito Humano Fundamental de 

acesso à água e ao saneamento - não há qualquer menção de tal Direito no novo marco 
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legal, que simplesmente o omite. Deixar de pontuar o Direito Humano à água ou de 

estabelecer parâmetros mínimos para garantir sua efetividade para a população se 

vincula a outras lacunas e vaguezas do texto, justamente para retirar do Estado a 

obrigação de elaboração de políticas públicas para propósito. Para tanto, é preciso 

sinalizar a inexistência de qualquer medida efetiva de proteção à população mais pobre 

e vulnerável no sentido de garantia de acesso ao serviço. 

Esse direcionamento legislativo, que vem avançando a olhos vistos, escancara a 

proposta do Brasil de relegar um setor estratégico, inclusive para aspectos de saúde 

pública, num afã de angariar “investimentos” do capital financeiro internacional. Do 

outro lado, o novo constitucionalismo latino-americano se colocou em sentido oposto, 

quando pautou um fortalecimento da participação comunitária, favorecendo um 

modelo de Estado que assume o controle estratégico dos recursos básicos, sob um viés 

de valorização da soberania e dignidade nacional, visando a conservação dos recursos 

e a efetivação dos direitos humanos (WOLKMER, AUGUSTIN e WOLKMER, 2012, 

p.60).   

A retomada das políticas neoliberais pelo Brasil demonstra que todo o avanço 

havido e o progresso biocêntrico, inaugurados pelo novo constitucionalismo latino-

americano, se encontram ameaçados, sobretudo no que diz respeito aos recursos 

naturais e sua conservação. A real possibilidade de privatização dos serviços de 

saneamento é uma amostra do expediente que pode ser implementado, e que pode se 

expandir pelos demais países do subcontinente, o que representará, na prática, uma 

negação ao Direito Humano Fundamental de acesso à água, verdadeiro retrocesso 

social e ambiental, que apenas agravará as desigualdades e os problemas de 

saneamento vivenciados pelas populações periféricas e mais pobres. Tal ameaça ganha 

contornos mais preocupantes na medida em que, a pretexto de universalização, com o 

fito de salvaguardar a sustentabilidade econômico-financeira dos contratos celebrados 

entre a inciativa privada e o poder público, a iniciativa privada acabará por cobrar 

valores que poderão, ao fim, limitar o acesso à água potável das populações mais 

periféricas e mais pobres 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O  Direito  Humano  Fundamental  à   água,  pauta  de  lutas   multisseculares  e  
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âmbito de reivindicações diversas, ensaia uma dialética de equilíbrio periclitante: 

oscila entre a afirmação vigorosa, como realizada pela onda renovadora do 

Constitucionalismo Latino-Americano, e a anêmica proteção (muitas vezes 

antecâmara da degradação predatória), como se observa no desenho institucional 

brasileiro.  

De modo que, findo o percurso teórico albergado pelo presente trabalho, torna-

se imperioso reconhecer o impacto profundo das diferentes concepções que habitam 

nesses dois movimentos de recepção. A recepção brasileira, embora inovadora e 

integrante da onda de reestruturação constitucional que envolveu todo o continente, 

não confere à garantia e proteção do direito à água o cuidado inovador insculpido pela 

ética do Buen Vivir: este, como vimos, concebe a água a partir de um giro biocêntrico, 

negando a ela qualquer aspecto de mercadoria, salientando o vínculo humano-natural. 

A radicalidade do contraste principiológico é, hoje, redimensionada e potencializada 

pelo espectro da “governança” neoliberal, cuja agenda instiga um renovar de ímpeto 

de feitio apropriador e predatório. De modo geral, somos confrontados pela 

constatação de que os pilares “de concorrência, crescimento ilimitado e propriedade 

privada quando se trata da água devem ser substituídos por novos imperativos - de 

cooperação, sustentabilidade e preocupação pública (BARLOW, 2009, p.179). 

Não obstante, é preciso reiterar que, ainda que em matizes e alcances 

desproporcionais, a consagração do direito constitucional à água nos marcos sul-

americanos constitui importante contribuição e se insere “no patrimônio comum do 

constitucionalismo contemporâneo, da mesma forma que se coloca como um pujante 

desafio para os países que o reconhecem” (BURCKHART; MELO, 2019, p.414). É, a 

um só tempo, conquista irrenunciável e pilar para o aprofundamento de sua garantia. 

A manutenção dos imperativos de apropriação, mercantilização e degradação, 

por si só nocivos à biodiversidade integralmente considerada, ganha contornos ainda 

mais trágicos na temática do direito fundamental e humano à água. A sua garantia 

passa, necessariamente, pelo profundo respeito à sustentabilidade e à natureza 

integralmente considerada. Como gravado na abertura destas linhas experimentais, 

trata-se de uma urgência que não esvai prontamente. 

Quando se mercantiliza um bem de uso comum vai se observar que nem toda a 

população terá acesso ao mesmo. Tal vedação propicia a disseminação de 

desigualdades, vez que restringe cada vez mais o acesso dos mais pobres aos direitos 
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básicos que são fundamentais para a sua sobrevivência. A água é um direito de todos 

e não uma mercadoria lucrativa, que deve estar nas mãos de poucos. É preciso repensar 

a forma de utilização dos recursos naturais, incluindo a preservação dos mesmos, onde 

os ciclos vitais da natureza devem ser mantidos. Além do que, é preciso que se pense 

nas populações mais desprovidas de recursos, as quais tem direitos fundamentais 

consagrados pelos textos constitucionais, os quais não podem ser simplesmente uma 

folha de papel, mas devem se traduzir na sua concretude. 
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23. ASSÉDIO MORAL À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O 

MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 
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“Uma sociedade violenta e arrogante cria igualmente indivíduos violentos e 

arrogantes. Para que a sociedade mude, é preciso que cada indivíduo que a compõe 

repense seus valores e se esforce para mudar.”  (HIRIGOYEN, 2009, p. 214) 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

É cediço que a dignidade da pessoa humana é direito fundamental, e no Brasil 

ela faz parte dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, elencada no artigo 

1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988. Como tal, deve ser norteadora de 

qualquer relação jurídico-social, de forma que o meio ambiente de trabalho se 

encontra inserido na esfera de proteção desse fundamento constitucional. Contudo, 

não são raras as vezes em que tal direito sofre repressão, sobretudo no ambiente de 

labor em que o empregado é submetido a abalos psicológicos.  

O constitucionalismo é produto de um lento processo de inquietações sociais 

que se inseriram na legislação não só brasileira, mas também na América Latina em 

sua totalidade. Assim, é natural que a proteção jurídica do dano extrapatrimonial no 

meio ambiente do trabalho também precise ser tutelada.  

É de suma importância compreender que o constitucionalismo abrange a 

proteção ao meio ambiente do trabalho de igual modo às demais classificações 

doutrinárias de meio ambiente. Assim, o meio ambiente de trabalho, produto da 

inteligência humana, construído e gerenciado pelo homem, merece igual proteção 

jurídica, tal qual o meio terrestre, constituído pela fauna e flora. Tal entendimento, no 

Brasil, advém do disposto no art. 200, inciso VIII, o qual estabelece que até mesmo o 
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Sistema Único de Saúde deve “colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho”.     

Este estudo consiste em uma sintética investigação jurídica, que tem por 

objetivo contribuir para o debate acadêmico nas áreas do Direito Constitucional e do 

Direito do Trabalho, procedendo-se a uma análise sobre o assédio moral ocorrido no 

meio ambiente de trabalho e sua repressão, por meio da proteção constitucional e suas 

vertentes.  

Tendo em vista que o obreiro é hipossuficiente na relação jurídica de trabalho, 

salvo a nova figura que a Reforma Trabalhista trouxe como supra suficiente, faz-se 

mister que a legislação lhe confira maior proteção jurídica. Para tanto, procura-se 

entender sob que formas o assédio moral recebe a tutela do sistema jurídico brasileiro, 

em especial à luz dos preceitos constitucionais fundamentais que tutelam o indivíduo. 

O assédio moral é considerado como psicoterrorismo, ou seja, o obreiro sofre 

uma violência silenciosa, pois uma de suas principais características é a sutileza dos 

ataques aos direitos fundamentais do trabalhador, como a dignidade, a honra e a 

imagem. 

Assim, considerando-se a figura do trabalhador, vítima de assédio moral no 

meio ambiente do trabalho, o presente estudo tem por objetivo cooperar na 

conscientização de que essa prática possa ter sua incidência diminuída, diante da 

defesa da honra, da imagem e, especialmente, da dignidade da pessoa humana. 

Pretende-se, assim, demonstrar a ligação entre a legislação constitucional e seu papel 

decisivo para a preservação das garantias fundamentais que a vítima de assédio moral 

enfrenta.  

Para a pesquisa, procedeu-se à análise doutrinária de livros e artigos científicos, 

tudo com suporte na legislação constitucional e infraconstitucional, inclinando-se à 

área processual trabalhista, com o intuito de averiguar as peculiaridades que envolvem 

o tema do estudo. 

A dignidade da pessoa humana é tema relativamente recente na esfera jurídica 

internacional. Não obstante, a concepção de direitos humanos remonta ao início da 

Idade Contemporânea, época da ruptura com o modelo monarquista, cujo marco é a 

elevação das liberdades individuais trazida pela Revolução Francesa (1789).  

O constitucionalismo internacional passou, a partir de então, a absorver os 

conceitos de dignidade da pessoa humana e proteção aos direitos correlatos. Com a 

Revolução Industrial (século XVIII), observou-se a gênese de um lento, porém 



 
 
 
 

Ivone Massola; Caroline Laís Casagrande | 475 
 
expressivo, processo de proteção com o bem-estar dos trabalhadores. Com isso, 

analisar-se-ão os direitos fundamentais no direito brasileiro com ênfase à proteção 

constitucional, salientando de que maneira o assédio moral é nefasto e como essa 

prática macula as garantias fundamentais da pessoa humana.  

É com base nessa inquietação que se buscará responder ao seguinte 

questionamento: Como o assédio moral que ocorre no meio ambiente do trabalho fere 

os direitos fundamentais da pessoa humana?  

 

2 DIREITOS FUNDAMENTAIS VERSUS O TRABALHO E AS SUAS 

RELAÇÕES   

 

Em uma perspectiva histórica, poder-se-ia afirmar que Weber (1864-1920), 

jurista e historiador alemão, que mais tarde foi também reconhecido como sociólogo, 

afirmava que o trabalho constitui o ser humano de tal forma que o trabalhador acaba 

assumindo uma compulsão social pelo trabalho, ou seja, é através dele que o ser 

humano se realiza.  

Assim, é natural que trabalho versus dignidade da pessoa humana possam 

compartilhar espaço nas questões reflexivas, pois através da  

 

[c]onexão com os Direitos Humanos é apresentada como instrumento para o 

reequilíbrio das relações entre capital e trabalho, indispensável para a preservação 

da dignidade humana na interpretação e aplicação do Direito do Trabalho e, 

especialmente, superação do contratualismo (D’AMBROSO, 2019, p. 13). 

 

O resgate dos direitos humanos mais significativo se deu em meados do século 

XX, no período pós Segunda Guerra, quando os Estados, atentos às consequências 

sórdidas do genocídio, materializaram sua preocupação na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (1948). 

De início, faz-se mister ressaltar a evolução do constitucionalismo internacional 

contemporâneo, de modo a abarcar a América Latina, em especial o Brasil. Isso 

porque, como se pretende demonstrar, é evidente o papel do constitucionalismo na 

proteção de direitos fundamentais do trabalhador, em especial a dignidade da pessoa 

humana. 
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No âmbito da América Latina, na esteira dos processos de democratização, 

houve significativo avanço legislativo a partir dos anos 80 no que tange à proteção de 

direitos fundamentais. O Brasil aderiu a importantes instrumentos internacionais de 

direitos humanos, aceitando expressamente a legitimidade das preocupações 

internacionais e dispondo-se a um diálogo com as instâncias internacionais sobre o 

cumprimento conferido pelo país às obrigações internacionalmente assumidas. 

Por outro lado, nesse mesmo processo, acentuaram-se a participação e a 

mobilização da sociedade civil e de organizações não governamentais no debate sobre 

a proteção dos direitos humanos. É nesse cenário que a temática dos direitos humanos 

começa a se consolidar como uma das mais relevantes pautas da agenda internacional 

do Brasil contemporâneo (PIOVESAN, 2013, p. 385). 

Ao longo da história, como lembra Fernandes (2020, p. 34-35), os movimentos 

constitucionais foram numerosos. Contudo, a despeito das sucessivas modificações 

socioculturais, em cada um desses períodos formou-se um compilado de valores 

sociais, pelos quais o Estado reafirmou sua identidade nacional e a garantia à 

unicidade da comunidade. Para isso, o Estado fez uso de certas regras universais, 

mesmo que de forma verbal ou consuetudinária, de maneira a tornar o 

constitucionalismo presente e inerente à comunidade humana, ainda que não 

houvesse constituições formais. Nessa seara, Barroso (2020, p. 33), explica que  

 

Constitucionalismo significa, em essência, limitação do poder e supremacia da 

lei (Estado de direito, rule of law, Rechtsstaat). O nome sugere, de modo explícito, 

a existência de uma Constituição, mas a associação nem sempre é necessária ou 

verdadeira. Há pelo menos um caso notório em que o ideal constitucionalista está 

presente independentemente de Constituição escrita – o do Reino Unido – e 

outros, muito mais numerosos, em que ele passa longe, apesar da vigência formal 

e solene de Cartas escritas. Exemplo inequívoco é o fornecido pelas múltiplas 

ditaduras latino-americanas dos últimos quarenta anos. Não basta, portanto, a 

existência de uma ordem jurídica qualquer. É preciso que ela seja dotada de 

determinados atributos e que tenha legitimidade, a adesão voluntária e 

espontânea de seus destinatários. [grifo nosso]. 

 

Barroso (2020) justifica seu posicionamento porque, em um Estado 

constitucional, uma das ordens de limitação do poder estatal são as limitações 
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materiais, em que há valores básicos e direitos fundamentais que sempre devem ser 

assegurados, como a dignidade da pessoa humana e a justiça.  

Nesse sentido, o conceito de Constituição real trazido à baila “é o modo de ser 

de uma comunidade, na medida em que carrega as matérias constitutivas de um modo 

de ser de Estado e de Sociedade” e que, a partir dos séculos XVII e XVIII, ganhou 

contornos tipicamente jurídico-normativos (FERNANDES, 2020, p. 35). Assim, 

observou-se a gênese do processo de formalização do constitucionalismo moderno, 

com marcos normativos provenientes de movimentos democráticos nos estados 

americano, francês e britânico. Nessa senda,  

 

[e]sse conceito moderno (ou ocidental de constituição), típico do 

constitucionalismo iluminista (oitocentista) é ideal (dotado de uma idealidade), 

mas, nem por isso, deixa de ser paradigmático, apresentando-se como fruto das 

pré-compreensões subjacentes ao contexto revolucionário de ideologia liberal-

burguesa, que propugnou a ruptura com cânones de um Estado nacional absoluto 

(ou até mesmo, ainda, estamental) (FERNANDES, 2020, p. 38). 

 

Assim, entende-se que o cunho sociológico de uma constituição é, até os 

tempos hodiernos, uma base para entendimentos jurídicos mais humanizados, de 

maneira a reforçar a dignidade da pessoa humana e demais garantias fundamentais.  

 

Dá-se então, nos ordenamentos jurídicos, a proclamação de direitos titularizados 

por todas as pessoas, pela simples razão da sua humanidade, em processo 

designado como generalização dos direitos fundamentais. Tal dinâmica conduziu 

também à abolição dos privilégios estamentais e corporativos e à adoção de modelo 

de regulação da vida social baseada em leis gerais e abstratas, que valeriam para 

todos, independentemente da sua posição social (SARMENTO, 2016, p. 37). 

 

Seguindo essa linha de pensamento, os países da América Latina, 

impulsionados pelo clima da transição democrática, especialmente nos anos 80, 

passaram a adotar uma postura garantidora dos direitos fundamentais, marcada por 

um forte comprometimento constitucional de proteção aos direitos humanos 

recepcionados em suas legislações pátrias. 

No que tange ao constitucionalismo latino-americano, afirma-se que 
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[n]os anos 80 e 90, grande parte dos países da América Latina seguiram as 

principais tendências do constitucionalismo contemporâneo, sobretudo a partir de 

duas operações fundamentais: de um lado a expansão do catálogo dos direitos 

humanos e dos direitos fundamentais consagrados nas Constituições (alargando 

os bens e os sujeitos tutelados), de outro a incorporação de novas garantias e 

institutos de controle jurisdicional e administrativo. Nessa ordem de ideias, a 

tendência latino-americana consiste em assegurar a operacionalidade dos direitos 

e das garantias que a Constituição estabelece (MELO, 2010, p. 143). 

 

Melo (2010) sustenta que três constituições formaram as bases do atual 

constitucionalismo latino-americano: as Constituições da Venezuela (1999), do 

Equador (2008) e da Bolívia (2009), marcadas por “um novo modelo de ordem 

econômica e social, inclusiva, participativa e solidária, em oposição à história que se 

desenvolveu dos primórdios da colonização aos dias atuais” (MELO, 2010, p. 145). 

No que tange ao Brasil, em específico, a Constituição Federal de 1988 foi a 

Carta política que inaugurou o Estado Democrático de Direito, modelo que vige até 

hoje. Essa nova Carta passou, pela primeira vez, a ver o indivíduo acima do capital, da 

economia e até da organização do Estado. Vinha-se em uma esfera histórica marcada 

pela dominação, no poder executivo, por forças militares (1964-1985).  

Assim, os direitos humanos passaram a ser vistos como constitucionalizados a 

partir de então. Não é à toa que na constituição do Estado Democrático de Direito 

brasileiro tem como um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana, conceito 

imbricado nos direitos humanos, já que a Carta passou a ser conhecida como “a 

Constituição Cidadã”, expressão cunhada pelo Presidente da Assembleia Constituinte, 

Ulysses Guimarães. 

 

Note-se que as Constituições anteriores primeiramente tratavam do Estado, para, 

somente então, disciplinarem os direitos. Ademais, eram petrificados temas afetos 

ao Estado e não a direitos, destacando-se, por exemplo, a Constituição de 1967, ao 

consagrar como cláusulas pétreas a Federação e a República. A nova topografia 

constitucional inaugurada pela Carta de 1988 reflete a mudança paradigmática da 

lente ex parte principe para a lente ex parte populi. Isto é, de um Direito inspirado 

pela ótica do Estado, radicado nos deveres dos súditos, transita-se a um Direito 

inspirado pela ótica da cidadania, radicado nos direitos dos cidadãos (PIOVESAN, 

2013, p. 90). 
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Em aspectos mundiais, a Segunda Grande Guerra fez com que a comunidade 

internacional quisesse “reconhecer que a proteção dos direitos humanos constitui 

questão de legítimo interesse e preocupação internacional” (PIOVESAN, 2013, p. 65), 

eis que tais direitos possuem estreita ligação com a dignidade da pessoa humana. Os 

organismos internacionais buscam, em suas agendas, que se dê uma proteção mínima 

aos seres humanos, de forma a evitar retrocessos nas nações e a garantir a proteção 

das instituições nacionais ante possíveis omissões, conforme alerta Piovesan (2013, p. 

67). Para a autora, “[s]ob o prisma histórico, a primazia jurídica do valor da dignidade 

humana é resposta à profunda crise sofrida pelo positivismo jurídico, associada à 

derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha” (PIOVESAN, 2013, p. 87).  

Estando o direito da dignidade da pessoa humana positivado na Carta Política, 

como o princípio que protege o indivíduo, este adquire os meios de manifestar-se e 

participar ativamente da sociedade, eis que está inserido em um Estado Democrático 

de Direito. Sarlet transcreve a definição de dignidade da pessoa humana como  

 

a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

com os demais seres humanos (SARLET, 2003, p. 60). 

 

A igualdade entre as pessoas resta imbricada no conceito de “dignidade da 

pessoa humana [posto que] envolve a concepção de que todas as pessoas, pela sua 

simples humanidade, têm intrínseca dignidade, devendo ser tratadas com o mesmo 

respeito e consideração” (SARMENTO, 2016, p. 28). 

Seja na esfera familiar, do trabalho ou social, é preciso que a dignidade se 

materialize no respeito a si e ao próximo, ou seja, no âmbito individual ou 

coletivamente. Piovesan (2013) explica que os textos constitucionais têm papel 

fundamental no sentido de traçar contornos para esse fundamento, pois a dignidade 

da pessoa humana é um valor que “vêm a constituir os princípios constitucionais que 
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incorporam as exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico 

a todo o sistema jurídico brasileiro” (PIOVESAN, 2013, p. 90). 

 Embora a América-Latina tenha tido colonização europeia, em especial pela 

Espanha no oeste e por Portugal (a leste), as desigualdades sociais que se firmaram do 

lado de cá do Atlântico são expressivas. Com isso, é natural que os textos 

constitucionais somente passassem a se preocupar com a dignidade da pessoa humana 

em um período mais recente da história, depois de muitas etapas políticas 

emancipatórias e militares até se chegar à democratização. Piovesan (2013), ao 

explicar o processo brasileiro de inclusão do princípio da dignidade da pessoa humana 

no texto da Carta de 88, expõe que 

 

na experiência brasileira e mesmo latino-americana, a abertura das Constituições 

a princípios e a incorporação do valor da dignidade humana demarcarão a feição 

das Constituições promulgadas ao longo do processo de democratização política. 

Basta atentar à Constituição brasileira de 1988, em particular à previsão inédita de 

princípios fundamentais, entre eles o princípio da dignidade da pessoa humana 

(PIOVESAN, 2013, p. 87-88). 

 

É inerente ao ser humano o desejo de ser respeitado como pessoa, sentindo-se 

tratado como um igual e ser aceito nas suas diferenças. Assim, a materialização do 

fundamento da dignidade da pessoa humana que passa pelos textos constitucionais 

precisa positivar a proteção moral, o combate ao preconceito, a preservação da imagem 

do ser humano, o respeito à privacidade, para que se obtenha o avanço civilizatório, 

pois:  

Essa importância atribuída à dignidade da pessoa humana no Brasil e no 

constitucionalismo global deve ser saudada como sinal de avanço civilizatório. 

Afinal, trata-se de princípio profundamente humanista, baseado na valorização da 

pessoa e comprometido com a garantia dos seus direitos básicos contra todas as 

formas de injustiça e opressão. Portanto, é promissor que tal princípio tenha 

passado a desempenhar papel de destaque nos ordenamentos jurídicos 

contemporâneos (SARMENTO, 2016, p. 15). 

 

Atualmente, em pleno século XXI, em se tratando de aspectos práticos, ainda é 

visível que existe um longo trajeto a se percorrer para que haja o respeito à vida e à 

imagem do outro, mesmo tendo passado mais de trinta anos de vigência da atual 
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Constituição. Barroso (2020) reconhece a pluralidade social como um dos elementos 

para essa dificuldade:  

 

O constitucionalismo democrático, ao final da primeira década do século XXI, 

ainda se debate com as complexidades da conciliação entre soberania popular e 

direitos fundamentais. Entre governo da maioria e vida digna e em liberdade para 

todos, em um ambiente de justiça, pluralismo e diversidade (BARROSO, 2020, p. 

58). 

 

Já dizia o sociólogo Durkheim (1858-1917) que o homem adere a uma 

sociedade, para se sentir humano. Tal adesão traz consigo o respeito pelas regras do 

meio em que se vive. É natural que o ser humano seja compelido a abrir mão de desejos 

individualistas como pressuposto para viver em equilíbrio com os demais indivíduos. 

É por essa razão que o respeito à dignidade humana é deveras essencial para que o 

homem possa viver em sociedade, de uma forma justa e ética, com vistas ao equilíbrio 

do convívio social. Mas, para sobreviver socialmente, o ser humano precisa trabalhar, 

e a dignidade da pessoa humana também deve se refletir no meio ambiente do 

trabalho, sob pena de o trabalhador sofrer assédio moral, e ter seus direitos 

fundamentais lesados, como será abordado no próximo tópico.  

 

2.1 O assédio moral ascendente, descendente e horizontal na categoria dos 

danos extrapatrimoniais  

 

O processo produtivo do trabalho no sistema capitalista se constitui na sua 

racionalização em que o trabalhador vende a sua força de trabalho a quem detém os 

meios de produção, que em grande escala emprega pessoas na indústria, no comércio 

e na prestação de serviços. O capitalismo, baseado na busca pelo lucro, com a mais 

valia da mão de obra do trabalhador, traz como consequência o detrimento da saúde 

do indivíduo. 

Assim, na junção de elementos históricos do capitalismo, aliados aos 

fundamentos da globalização (firmada na demanda constante por resultado e na 

concorrência entre os agentes de trabalho), tem-se a construção de um ambiente de 

trabalho oportuno à ocorrência do assédio moral. Ambiente este que é propício a violar 

qualquer concepção de dignidade da pessoa humana.  
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No que concerne à tutela da segurança e medicina do trabalho, no âmbito 

legislativo pátrio, explica Martins (2014, p. 709) que ela se definiu no texto 

constitucional de 1934, na assistência médica e sanitária como direito do trabalhador. 

As Constituições de 1937 e 1967 permaneceram assegurando tal direito, e a CLT, em 

vigor desde 1943, e com a redação dos artigos 154 a 201, determinada pela Lei nº 

6.514/77, passou a tratar da segurança e medicina do trabalho (MARTINS, 2014, p. 

709).  Paulatinamente, com a tutela jurídica da saúde dos trabalhadores, começa a se 

delinear a figura do assédio moral no ambiente de trabalho como possível causador de 

patologias mentais. 

Em um contexto mais específico, Hirigoyen (2012, p. 65), psiquiatra dedicada 

ao tema, refere que o assédio moral foi objeto de estudos nos países anglo-saxões e 

nórdicos, com a nomenclatura mobbing, traduzindo a ideia de algo impertinente. O 

psicoterrorismo, segundo a doutrinadora, é matéria de pesquisas há anos, recebendo 

o impulso inicial de Heinz Leymann, pesquisador em psicologia do trabalho sueco. 

Carvalho (2009, p. 56) também indica Leymann como um dos estudiosos precursores 

do assunto, referindo-se à publicação de 1984, que expunha o resultado de uma longa 

pesquisa sobre as consequências das agressões psicológicas no ambiente de trabalho. 

Entende-se que o assédio moral ocorre no meio ambiente de trabalho com 

maior frequência, em razão da estrutura organizacional das relações que nele ocorrem, 

construídas sob uma hierarquia vertical, em que cada membro da estrutura da 

empresa exerce determinada função e possui poderes limitados pelo seu cargo. Esse 

cenário torna o ambiente de trabalho suscetível a desavenças. 

Posto isso, passa-se à análise dos conceitos caracterizadores do assédio moral. 

No que concerne à conceituação do tema, ela se mostra abrangente, dada a 

complexidade do assunto. Sob a ótica jurídica, pode-se discorrer que o assédio moral 

decorrente do ambiente de trabalho baseia-se em uma conduta abusiva e reiterada, 

praticada no ambiente de labor, por meio de situações vexatórias que resultem em 

danos ao psicológico do trabalhador, com o rompimento de suas garantias 

fundamentais, como o direito à dignidade, à honra e à imagem. 

Para Hirigoyen (2009, p. 58), o assédio ocorre quando “uma pessoa é colocada 

à margem, maltratada ou humilhada pelos colegas ou por um superior, sem ter a 

possibilidade de entender os motivos, sem que lhe digam do que é acusada”. Assim, 

compreende-se que o assédio moral é um fenômeno destrutivo e inerente ao ambiente 

de trabalho, posto que se manifesta de diversas formas e tem como consequência o 
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enfraquecimento da estrutura psicológico-social do empregado. Para Nascimento e 

Nascimento (2014, p. 1267), o assédio moral  

 

[c]aracteriza-se por ser uma conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta 

contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada, e que expõe o 

trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa 

à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica, e que tenha por efeito 

excluir a posição do empregado no emprego ou deteriorar o ambiente de trabalho, 

durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções.  

 

Hirigoyen (2009) alerta que assédio moral no ambiente de trabalho tem que ser 

visto também sob o ponto de vista de quem é o torturado e como isso pode repercutir 

na esfera individual, uma vez que  

 

[...] é mais grave torturar uma pessoa psicologicamente frágil, levando-a a se 

deprimir, do que maltratar alguém que tem força psicológica para reagir e se 

defender. Precisamos aprender a respeitar o outro e levar em conta sua cultura, 

suas diferenças e suas eventuais fragilidades (2009, p. 67).  

 

 No que concerne aos elementos caracterizadores do assédio moral, estes são 

elencados nos seguintes itens: o agressor; a vítima; a duração; os meios e os efeitos. 

Para facilitar a análise do assédio moral, a doutrina o classificou em: vertical 

descendente, vertical ascendente, horizontal e misto, dependendo da posição 

hierárquica em que os empregados envolvidos se encontram.  

Dentre as modalidades de assédio moral, a mais frequente é o assédio moral 

descendente, em que a vítima está na posição de subordinado, e o agressor ocupa a 

posição de superior hierárquico. Hirigoyen (2009, p. 55) explica que “quando alguém 

é assediado, não se procura criticar seu trabalho, bem-feito ou malfeito, mas visá-lo 

pessoalmente, com uma vontade consciente ou não de o prejudicar”. 

Existem outras classificações de assédio moral, as quais, embora sejam menos 

habituais, revelam comportamentos igualmente danosos, nos quais nem sempre a 

vítima será o subordinado; no caso do assédio moral vertical ascendente, a vítima é 

um superior hierárquico. Esse tipo de assédio ocorre em situações de disputa por um 

cargo de melhor remuneração ou quando o empregador não consegue estabelecer uma 

relação de companheirismo ou de liderança equilibrada com seus subordinados. 
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Merece destaque também o assédio moral horizontal, que se dá entre colegas 

de mesma posição hierárquica na empresa, e se explica pela competitividade e falta de 

coleguismo característicos da sociedade capitalista. Verifica-se, ainda, o assédio moral 

misto, o qual une os vários tipos de assédio supracitados, variando conforme o caso. 

Embora esta classificação de assédio seja um fenômeno mais raro, denuncia uma 

grande falha na estrutura social da empresa empregadora.  

Destarte, entende-se que é primordial que o meio ambiente de trabalho esteja 

em consonância às normas legais. Para Pozzeti (2016, p. 161) “[o] espaço físico das 

empresas deve buscar se adequar às regras de direito, na tentativa de trazer qualidade 

de vida àqueles que passam, pelo menos um terço de suas vidas (8 horas diárias de 

trabalho) naquele espaço”.  

O ambiente de trabalho é um ambiente social, e sendo uma sociedade em que 

os indivíduos vão conviver, as normas legais não são as únicas a que as partes, 

empregado e empregador, estão envolvidas. Dessa forma,  

 

[e]m toda empresa, ao lado das regras explícitas, existem regras implícitas, 

próprias daquela organização. Desprezá-las é se colocar à margem do grupo. Uma 

equipe pode esconder toda boa-fé, um mau funcionamento ou uma displicência, 

que consiste em tolerar, por medo de conflito, as pequenas falhas de cada um. 

Enquanto não for discutido, não existe. Aquele que ousar falar o que não vai bem, 

ou que simplesmente abrir os olhos, entrará na lista negra do grupo. Existe aí um 

consenso, uma espécie de regra oculta que deve ser respeitada se desejarmos 

mostrar que estamos integrados ao grupo (HIRIGOYEN, 2009, p. 47). 

 

Hirigoyen vai mais além, compara o ambiente do trabalho impregnado pelo 

assédio moral como um local em que as condutas desumanizadoras se generalizam, 

pois, para ela,  

 

[n]as empresas, os desafios de poder e rivalidade se tornaram a lei. Não mais se 

escuta o outro com interesse pelo que tem a dizer, mas se perguntando como pode 

ser derrotado. O que provoca uma desconfiança generalizada e comportamentos 

idênticos como resposta, além do bloqueio de toda criatividade. Qualquer tomada 

de posição diferente é cortada pela ironia e sarcasmo dos colegas e pelo bloqueio 

da hierarquia (HIRIGOYEN, 2009, p. 67). 
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Cabe ressaltar que o elemento conduta reiterada é de grande importância para 

a caracterização do assédio, posto que é pelas repetidas humilhações sofridas pelo 

trabalhador que levam à degradação de seu ser.  

Assim, passa-se à análise legislativa da possibilidade de ofensas aos direitos 

fundamentais por meio da prática do assédio moral no meio ambiente de trabalho. 

 

2.2 O assédio moral praticado no meio ambiente do trabalho fere os 

direitos fundamentais? 

 

O assédio moral é um gênero do dano moral que ocorre de forma sutil, e muito 

embora se configure em um inconveniente intrínseco à atividade laboral, o combate à 

sua prática surgiu somente nas últimas décadas.  

A Constituição Federal de 1988 foi de grande impacto para a inserção do tema 

no ordenamento pátrio, mesmo que de forma indireta, visto que a Carta Magna 

inaugura o dever de indenizar por dano moral, tornando-se uma fonte basilar para que 

novas decisões judiciais passassem a abarcar a proteção ao indivíduo no meio 

ambiente de trabalho. 

Com a evolução legislativa e doutrinária, os entendimentos dos tribunais do 

trabalho modificaram-se, no sentido de procedência do pedido de indenização por 

danos morais. Tanto é que a própria legislação trabalhista já engloba o dano 

extrapatrimonial em título próprio dentro da CLT, ainda que merecendo algumas 

críticas, por força da redação dada pela Lei nº 13.467/2017, conhecida como a Reforma 

Trabalhista. 

De início, cabe evocar que a CF/88 exerce supremacia na legislação pátria, 

tornando-se imprescindível o estudo do amparo jurídico constitucional com relação ao 

tema do presente trabalho. Os valores sociais do trabalho constituem-se como um dos 

fundamentos da Lei Maior, conforme evidenciado no art. 1º, inciso IV. 

Ademais, avanços significativos em diversas áreas foram observados com a 

promulgação da Carta Magna, ao que Delgado (2014, p. 663) ressalta: “no plano 

trabalhista, uma das mais importantes mudanças e aperfeiçoamentos foi a descoberta 

do universo da personalidade do trabalhador no contexto da relação de emprego”. Essa 

afirmação remete à ideia de necessidade de amparo jurídico ao potencial dano moral 

decorrente de assédio moral na relação empregatícia, com a urgência de harmonização 

da jurisprudência nessa seara. 
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A tutela constitucional de direitos dos trabalhadores encontra suas bases, de 

modo específico, no capítulo dos direitos sociais, mas transcende o art. 7º, que trata 

explicitamente dos direitos do trabalhador. Isso porque todo obreiro está sob o manto 

constitucional dos direitos do ser humano, de modo que as garantias dispostas em todo 

o texto constitucional devem ser preservadas com mesma intensidade dentro do 

ambiente de labor. 

É imperioso reforçar o papel jurídico do já citado supradireito da dignidade da 

pessoa humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Brasileira de 1988, 

elementar à existência do indivíduo. O princípio da dignidade da pessoa humana é 

garantidor do mínimo existencial. Como supõe Bonavides (2014, p. 576), 

 

[a] vinculação essencial dos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade 

humana, enquanto valores históricos e filosóficos, nos conduzirá sem óbices ao 

significado de universalidade inerente a esses direitos como ideal de pessoa 

humana. 

 

Resta evidente que os direitos fundamentais são universais e, para tanto, devem 

ser assegurados em todas as esferas, inclusive na laboral. Nesse sentido, Sarlet (2017, 

p. 122) entende que 

 

[...] onde não houver respeito pela vida e pela integridade física do ser humano, 

onde as condições mínimas para sua existência digna não forem asseguradas [...] 

não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana, e esta não passará de mero 

objeto de arbítrio e injustiças. 

 

O assédio moral é ato lesivo a esse direito, porquanto é encoberto de condutas 

maliciosas que ferem o âmago do indivíduo: sua integridade psíquica. 

 

A proibição de toda ofensa à dignidade da pessoa é questão de respeito ao ser 

humano, o que leva o direito positivo a protegê-la, a garanti-la e a vedar atos que 

podem de algum modo levar à sua violação, inclusive na esfera dos direitos sociais 

(NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014, p. 478). 

 

Ademais, a tutela do dano moral na CF/88 está consubstanciada no art. 5º, 

inciso V, em que o ofendido encontra respaldo à total reparação de danos imateriais 
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sofridos. Por meio da leitura desse inciso, permite-se aferir que existe, inclusive, a 

possibilidade de cumulatividade no ressarcimento por danos morais e materiais 

oriundos do mesmo fato, conforme Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

No que concerne ao assédio moral, há o enquadramento dessa previsão 

constitucional por se tratar de uma espécie de dano moral, eis que não há legislação, 

até o momento, a disciplinar o assunto para os empregados celetistas. Apenas alguns 

órgãos públicos positivaram lei acerca do assunto para servidores públicos 

estatutários. 

Pode-se acrescer que a imagem do trabalhador vítima do constrangimento do 

assédio também sofre danos, apesar de estar assegurada sua inviolabilidade no art. 5º, 

inciso X, da CF. Afirma-se que a imagem é lesada porque se inicia um processo de 

desestruturação da autoestima da vítima. O empregado é visto como uma pessoa 

doente, o que deflagra uma situação de auto exclusão do obreiro em relação ao grupo 

de trabalho. O empregado passa a considerar-se merecedor dos ataques, o que 

denuncia a perversidade do assédio. 

No supracitado art. 5º, inciso X, da CF/88, resta também assegurada a 

inviolabilidade da honra do indivíduo, a qual, sem dúvidas, é ferida pelas agressões 

psicológicas. A integridade moral se une ao conceito de dignidade da pessoa humana, 

de forma que o empregado é vilipendiado diante de situações humilhantes e 

constrangedoras. 

 Levando-se em consideração a tutela do dano moral e o dever de indenizar em 

vista à legislação brasileira, o que se pode ressaltar é que, em linhas gerais, o dano 

moral provém de uma conduta ilícita que gera o dever de compensação à vítima, para 

o retorno ao estado original da situação jurídica lesada. Tal reparação é pecuniária, 

com o intuito de equilibrar e também de punir o agente causador do dano, já que não 

há como retroagir aos fatos como se eles não tivessem acontecido. 

Já o assédio moral engloba a situação acima descrita, mas possui características 

peculiares que o torna mais difícil de ser caracterizado, pois envolve o prejuízo psíquico 

da vítima e a intensidade e frequência da agressão. Dessa forma, nem todo dano moral 

configura-se como assédio, mas todo assédio pressupõe um dano moral, levando-se 

em consideração que o ponto que os une é a proteção a direitos não patrimoniais, 

também denominados como direitos subjetivos, personalíssimos ou imateriais. 

A proteção de direitos subjetivos reporta-se às civilizações greco-romanas, que 

já possuíam uma punição às ofensas físicas e morais à pessoa, conforme menciona 
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Diniz (2014, p. 132), embora no âmbito do direito privado a proteção dos direitos da 

personalidade tenha tido uma trajetória lenta, mesmo que assegurada 

constitucionalmente. 

Carvalho (2009, p. 33) reconhece que os direitos de personalidade na esfera 

trabalhista são uma forma de limitar o exercício do poder de direção do empregador, 

dele se abster de cometer atitudes que afetem os direitos de personalidade do 

trabalhador, e como consequência, sua dignidade. Diniz leciona que existem duas 

dimensões dos direitos da personalidade, as quais devem ser asseguradas pela 

legislação:  

Reconhece-se nos direitos da personalidade uma dupla dimensão: a axiológica, 

pela qual se materializam os valores fundamentais da pessoa, individual ou 

socialmente considerada, e a objetiva, pela qual consistem em direitos assegurados 

legal e constitucionalmente, vindo a restringir a atividade dos três poderes, que 

deverão protegê-los contra quaisquer abusos (DINIZ, 2014, p. 133).   

 

Dessa maneira, a tutela dos direitos subjetivos é um meio de garantia contra 

possíveis abusos que ocorrem nas relações jurídicas, buscando-se coibir práticas 

danosas, como o assédio moral. 

No tocante ao dano moral, além do retorno ao status quo da relação danificada, 

procura-se dar à condenação de indenização muito mais que um significado 

econômico, inclinando-se à uma conotação punitiva, que serve como desestímulo à 

reincidência da conduta ilícita. De igual forma, na ocorrência do assédio moral, a 

indenização é meio de punição ao agressor e também de prevenção, para que se evitem 

novos abusos. Quando ocorre o ato ilícito no campo privado, busca-se a recomposição 

patrimonial: “quando se condena o agente causador de lesões corporais a pagar 

determinada quantia à vítima, objetiva-se o reequilíbrio patrimonial, desestabilizada 

pela conduta do causador do dano” (VENOSA, 2011, p. 542).  

Como se sabe, a CLT é o instrumento legislativo por excelência no que tange aos 

direitos do trabalhador. Ademais, não há disposição legal que trate especificamente do 

assédio moral no tocante aos empregados da iniciativa privada e regidos pela CLT, 

ainda que a Reforma Trabalhista tenha incluído a indenização por danos 

extrapatrimoniais no seu texto, preferiu deixar a expressão “assédio” de fora. 

Assim, aplicam-se as disposições da CLT no que diz respeito ao dano moral, 

para quando houver a necessidade de invocar uma reprimenda contra quem praticou 
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o assédio moral. O assédio moral é considerado um gênero de dano moral, por ser uma 

ofensa aos direitos personalíssimos de modo similar ao dano moral, porém, com maior 

grau de prejuízo à vítima. O dano moral no ambiente de trabalho pode se dar em ato 

único, que desde já enseja indenização, contudo pode ocorrer diante da reiteração dos 

atos, que ferem a boa conduta no ambiente de trabalho, caso em que se dá o assédio 

moral. 

 Cabe ressaltar que a CLT passou por alterações no que tange ao dano 

extrapatrimonial, em razão do advento da Lei nº 13.467/2017. Com a Reforma, a lei 

conferiu importância à reparação do dano extrapatrimonial, nos termos do art. 223-B, 

conforme redação que será inserido na CLT: “causa dano de natureza extrapatrimonial 

a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, 

as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação”. 

Há que se falar ainda na fixação do quantum da indenização do dano moral, 

estendendo-se o entendimento ao assédio, vez que deriva do dano moral.  Pelo viés da 

Reforma Trabalhista, a honra, a imagem, a autoestima, a saúde e integridade da pessoa 

física passaram a ser elencadas no rol do art. 223-C da CLT, configurando uma 

preocupação do legislador em tutelar as situações de assédio moral, mesmo que de 

forma indireta. Assim dispõe o referido artigo: “a honra, a imagem, a intimidade, a 

liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física 

são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física”, em dispositivos que, de 

certa forma, reproduzem o que dispõe a Constituição. A CLT prevê também que os 

danos morais podem ser postulados reciprocamente pelo ofendido, ou seja, tanto pelo 

empregado quanto pelo empregador.  

O legislador inovou no que concerne à quantificação do dano extrapatrimonial, 

propondo que o juiz deve considerar determinados requisitos para proceder à 

apreciação do pedido de indenização, conforme art. 223-G da CLT.  

Assim, com base nessa disposição legal, o magistrado dispõe de critérios 

objetivos para aferição do dano moral, sustentando-se a ideia de que tais especificações 

se apliquem de modo análogo ao assédio moral. Contudo, entende-se que o assédio 

moral possui maior gravidade na aferição do grau da ofensa. Isto em razão da natureza 

dos bens jurídicos tutelados, da intensidade do sofrimento e humilhação, das 

condições em que ocorreu a ofensa e demais critérios previstos no artigo supracitado. 
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Desta feita, entende-se que o assédio moral fere o princípio da dignidade 

humana, na medida em que se trata de forte abalo moral, com ofensa a direitos 

personalíssimos, como a honra e a imagem e a integridade física e psíquica do obreiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma Carta Política deve reger um Estado e como tal é inadmissível que nos dias 

atuais um texto constitucional não se paute pelo respeito à dignidade da pessoa 

humana. A Constituição brasileira de 1988 tem a dignidade da pessoa humana como 

direito fundamental, ou seja, nuclear do estado democrático de direito. Em 2017, a CLT 

passou a incluir a possibilidade de indenizações por danos extrapatrimoniais através 

da Lei nº 13.467/2017, conhecida como a Reforma Trabalhista, a qual, apesar das 

cabíveis críticas, trouxe a possibilidade mais célere de que a dignidade da pessoa 

humana tenha um respaldo quando maculada.  

A prática do assédio moral no meio ambiente laboral é um tema que permanece 

atual, embora suas primeiras discussões datem de meados dos anos 80 do século XX. 

O assédio moral, ou psicoterrorismo, ocorre quando o empregado experimenta um 

grave prejuízo aos direitos inerentes à sua condição como indivíduo, o que gera o 

comprometimento de direitos humanos básicos, tais como a própria dignidade, a 

integridade psíquica e física, a honra e a imagem.  

Essas ofensas ocorrem em um meio ambiente que supostamente deveria 

garantir os direitos fundamentais, através de condutas reiteradas e muitas vezes sutis,  

pois é no trabalho que o ser humano busca a subsistência e materializa sua integração 

à sociedade. A preocupação com a preservação dos direitos personalíssimos dos 

trabalhadores impulsionou a repressão de condutas que ferem tais garantias, de tal 

modo que são frequentes lides trabalhistas que objetivam indenizar vítimas de tal 

perturbação psicológica. 

Cabe ressaltar que o ato violador de direitos personalíssimos pode levar não 

somente ao dano moral, mas ao assédio. O que os diferencia é a gravidade da lesão ao 

bem jurídico, posto que o assédio moral, para restar configurado, leva em consideração 

o dano ao psicológico e físico da vítima.  

Conclui-se que o ambiente laboral deve proporcionar aos membros da cadeia 

produtiva o exercício pleno de suas funções, sem perturbações à sua saúde física e 

mental. O empregador deve proporcionar aos seus empregados um ambiente de labor 
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salutar, que resguarde seus direitos fundamentais, de modo que o assédio moral não 

seja tolerado.  

Ademais, o combate à prática do assédio moral começa pela prevenção na 

própria empresa empregadora e transcende o ambiente de trabalho, devendo ser 

reprovado inclusive na esfera judicial, com base na imposição de condenações que 

compensem a vítima dessa violência ardilosa através de uma indenização. 

Por fim, permite-se supor que o constitucionalismo é essencial para a proteção 

de direitos fundamentais do trabalhador, tendo em vista sua dimensão axiológica e sua 

abrangência jurídica, seja na esfera nacional, seja na América Latina, ou em âmbito 

mundial. 

Assim, é possível afirmar que há estreita ligação entre a proteção jurídica do 

indivíduo no meio ambiente de trabalho, no que tange especialmente à dignidade da 

pessoa humana e direitos personalíssimos, como honra e imagem, não raras vezes 

vilipendiados no meio ambiente de trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 dispensou especial atenção à defesa 

do consumidor, considerado vulnerável na relação de consumo. A proteção do 

consumidor encontra-se elencada como um direito fundamental do cidadão, o que 

impõe ao Estado o dever de proteção e de promoção eficiente dos direitos e interesses 

dos consumidores. 

Todos somos consumidores e o consumo faz parte do cotidiano das pessoas. 

Porém, esse consumo aumenta gradativamente com o passar dos anos, deixa-se de 

consumir bens e produtos necessários para se consumir exacerbadamente, bens 

supérfluos e desnecessários.  

Com o crescente desenvolvimento tecnológico e o acesso à internet, as formas 

de comercialização de produtos foram facilitadas. Migramos de uma sociedade de 

consumo para a sociedade de hiperconsumo e, posteriormente, ao consumocentrismo, 

o qual coloca o consumo como centro do universo. 

Os atuais níveis de produção e de consumo impactam, negativamente, o meio 

ambiente e a sociedade, havendo a necessidade de uma mudança de comportamento 

dos consumidores como meio de minimizar os impactos socioambientais e de 

promover o desenvolvimento sustentável, a fim de não comprometer a vida das 

presentes e futuras gerações. 
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1 O RESGATE CONSTITUCIONAL DA DEFESA DO CONSUMIDOR  

 

A percepção em proteger o consumidor-cidadão ganhou relevância no Brasil 

com a elaboração da Constituição Federal de 1988, que, através do novo texto 

transcende a mera necessidade de uma legislação específica para defender esses 

direitos.  

Para entender como ocorreu o processo de inclusão da defesa do consumidor 

na Constituição Federal é preciso recorrer a entrevista concedida a produção do 

documentário 25 anos do Movimento Consumerista, em maio de 2016, pelo Ministro 

do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin. O 

depoimento foi gravado durante o Congresso do Instituto Brasileiro de Política e 

Direito Consumidor (Brasilcon), realizado em Foz do Iguaçu no Paraná. 

Benjamin lembrou que a ideia inicial era de que “a Constituição Federal tivesse 

um rol de direitos básicos, seguindo a linha do documento das Nações Unidas que 

apresentava os direitos básicos do consumidor”. Como esta intenção acabou não se 

concretizando a alternativa encontrada foi “colocar, não no texto principal, mas nas 

disposições finais e transitórias, um dispositivo determinando a elaboração e 

promulgação do Código de Defesa do Consumidor”3 (BRASIL, 2016).  

O passar do tempo mostrou-se acertado optar pelo dispositivo e não um rol 

genérico no texto constitucional. Esta decisão não frustrou o movimento 

consumerista, já que a Constituição Federal de 1988, incluiu vários artigos que de 

forma direta ou indireta, dizem respeito à defesa dos consumidores. 

Com esta opção, apresenta-se a proteção do consumidor como direito 

fundamental, devidamente assentado no artigo 5º, inciso XXXII, o qual determina de 

forma expressa que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor” 

(BRASIL, 1990). Trata-se de previsão que, ao constar no Capítulo I, “Dos direitos e 

deveres individuais e coletivos”, do Título II, “Dos direitos e garantias fundamentais”, 

ocupa um espaço nobre da Constituição, salvo, de eventuais reformas feitas pelo poder 

constituinte derivado. A promoção dessa proteção é dever do Estado, ocorrendo por 

meio da atividade do legislador ordinário (MIRAGEM, 2013, p. 48). 

                                                      
3  Declarações retiradas da entrevista concedida ao pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 

Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, ao documentário Movimento consumerista brasileiro: 
25 anos do Código de Defesa do Consumidor, maio de 2016. 
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Ocupando a posição de direito fundamental, e, consequentemente, cláusula 

pétrea na Constituição Federal de 1988, o legislador constituinte determinou ao 

Estado, seja o Estado-Juiz (a magistratura em todas as suas instâncias), seja o Estado-

executivo (administração, Ministério Públicos, Defensorias Públicas, Advocacia 

Pública, Procons estaduais e municipais, agências regulatórias) e o Estado-legislador 

(Senado Federal, Câmara de Deputados e demais órgãos dos legislativos estaduais e 

municipais), o dever de promover a defesa do consumidor (MARQUES, 2016, p. 56-

59). Resta claro que a tarefa não é um ato isolado, envolve os entes públicos, entidades 

civis e privadas. 

O entendimento de que os mecanismos naturais utilizados pelo mercado, dos 

quais fazem parte a livre concorrência4, a livre-iniciativa5 e a propriedade privada não 

são suficientes para garantir a proteção ao consumidor-cidadão, aliados aos abusos de 

poder econômico em situações como formação de cartéis e na constatação de 

monopólios e oligopólios, justifica a intervenção do Estado, cumprindo o papel de 

regulador e fiscalizador. A proteção do consumidor também é considerada princípio 

da ordem econômica no artigo 170, inciso V, “defesa do consumidor”. 

 A opção por um Código foi concretizada com a previsão no artigo 48 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitória, que estabeleceu um prazo de 120 dias para o 

Congresso Nacional elaborar e aprovar o Código de Defesa do Consumidor, 

transformado na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.  

Para o cumprimento da terminação constitucional, é necessário, por parte dos 

atores, sejam eles públicos, privados e sociedade civil, a elaboração e a execução de 

políticas públicas capazes de traçar um elenco de ações a serem desenvolvidas por um 

sistema nacional de proteção aos consumidores, uma construção que deve ser  

conjunta respeitando as individualidades regionais de um país continental6. Ressalta-

                                                      
4 A livre concorrência é essencialmente uma garantia do consumidor e do mercado. Ela significa que o 

explorador tem de oferecer ao consumidor produtos e serviços melhores do que de seus concorrentes. 
Essa obrigação é posta ad infinitum, de forma que sempre haja melhora. Evidente que esse processo 
de concorrência se faz não só pela qualidade, mas também por seu parceiro necessário: o preço 
(NUNES, 2014, p. 1810). 

5 A “[...] garantia da livre-iniciativa tem uma contrapartida: o empreendedor age porque quer. Cabe 
unicamente a ele decidir se vai explorar ou não o mercado. Não está ele obrigado a desenvolver negócio 
ou atividade. Se o fizer e obtiver lucro, é legítimo que tenha o ganho. Mas, se sofrer perdas, elas 
também serão suas” (NUNES, 2014, p. 1811). 

6 A Constituição Federal de 1988, também faz referência a defesa do consumidor nos seguintes artigos: 
Artigo 24: “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] 
V- produção e consumo; [...] VIII- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; [...]”. Artigo 129. “São 
funções institucionais do Ministério Público: [...]II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
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se que a dimensão humana do consumidor é resgatada pela Constituição Federal de 

1988, e isto fica evidente em vários momentos do seu texto, quando o legislador fez 

esta escolha. 

Este olhar decorre do fato do consumo fazer parte da rotina do ser humano, e 

ao se tornar massificado, é necessário que o Estado esteja presente para regular e 

estabelecer normas que evitem abusos por parte dos fornecedores.  

 

[...] Independentemente da classe social e da faixa de renda, consumimos desde o 

nascimento e em todos os períodos de nossa existência. Por motivos variados, que 

vão desde a necessidade e da sobrevivência até o consumo por simples desejo, o 

consumo pelo consumo. O consumo torna-se um fator de inclusão ou exclusão dos 

cidadãos na sociedade (ALMEIDA, 2002, p.1). 

 

Com o Código de Defesa do Consumidor, firma-se um novo paradigma, 

estabelecendo direitos e deveres na proteção de consumo, algo até então inédito no 

Brasil e em todos os demais países da América Latina. É uma proposta 

multidisciplinar, além de ser um microssistema jurídico (devidamente contextualizado 

na visão constitucionalizada do Direito Privado), onde encontram-se questões de 

Direito Constitucional, Administrativo, Civil, Penal, Processual Civil e Penal, ou seja, 

dispensa tratamento desigual aos desiguais, buscando com isso o equilíbrio das 

relações de consumo. 

Por essas e outras razões, o Direito do Consumidor inclui-se entre os direitos 

fundamentais, fazendo parte da categoria dos direitos de proteção, pois vai encontrar 

a fundamentação necessária para intervir numa situação de desigualdade fática, 

objetivando restabelecer a igualdade por meio da norma de proteção. 

                                                      
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as 
medidas necessárias a sua garantia;”. Artigo 150: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...]§ 5º A lei 
determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam 
sobre mercadorias e serviços”. Artigo 173: “Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos 
imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. [...] § 4º 
A Lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. Artigo 175: Incumbe ao Poder Público, na forma da 
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos e a necessidade de esclarecimento sobre os “direito dos usuários” dos serviços 
públicos (BRASIL, 1988). 
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O direito de proteção não poderá ser concedido de modo livre para o titular da 

norma, deve haver um critério de estabelecimento de uma igualdade fática, para que 

assim não ocorra a violação do direito à igualdade, o que configuraria uma eventual 

discriminação. Miragem, remetendo ao conteúdo dos direitos fundamentais, 

considera ser indissociável o reconhecimento do princípio da dignidade da pessoa 

humana quando se trata da necessidade de consumo na sociedade (2013, p. 54). 

É importante resgatar que antes da legislação consumerista, o referencial legal 

que tratava do tema era o Código Civil de 1916, o qual tinha como característica uma 

visão individualista e patrimonialista. A determinação constitucional para a criação de 

uma legislação específica dirigida ao consumidor-cidadão fez surgir uma proteção até 

então não experimentada. 

 

Com a introdução do CDC, estabeleceu-se um novo referencial normativo, 

fomentador de uma pululante e auspiciosa jurisprudência, mais consentânea com 

as hodiernas exigências de fortalecimento do indivíduo-consumidor frente às 

realidades e vicissitudes do mercado e da vida, dando maior concreção ao princípio 

da dignidade da pessoa humana e à solidariedade que lhe é devida também na 

seara econômica (PETTER, 2008, p. 261). 

 

Seguindo o pensamento de Petter, a vulnerabilidade sobre o sujeito e o respeito 

ao princípio da dignidade humana, apenas vai se tornar eficiente a partir de três 

pilares: “existência de uma legislação protetiva, estabelecimento de instituições 

adequadas e fomento ao aparecimento de organizações independentes, não 

governamentais e não lucrativas” (2008, p. 265). Essas bases, ligadas ao mandamento 

constitucional, transformaram a defesa do consumidor em tarefa do Estado. 

Ao fazer parte dos princípios constitucionais da ordem econômica, a defesa do 

consumidor não vai ocupar um espaço com objetivo proibitivo ou limitador da 

autonomia privada, mas uma posição de caráter conformador7 da ordem econômica. 

                                                      
7 Destaca Miragem que “ao vincular os princípios conformadores da ordem constitucional econômica à 

dignidade da pessoa humana, por certo que o conteúdo daquele se vê informado pela realização das 
necessidades da pessoa, tal qual serão consagrados ou reconhecidos por norma constitucional própria. 
Nesse sentido, se está a firmar sobre direitos fundamentais próprios à satisfação de necessidades da 
pessoa, dentre os quais aqueles que não garantem mera subsistência, senão uma forma qualificada 
sobrevivência, que entre nós, em linguagem comum, temos denominado de qualidade de vida. Dentre 
esses, insere-se o conteúdo próprio do direito fundamental de defesa do consumidor, que acabará por 
determinar em caso de aparente colisão de princípios, opção por qual deles tutelará de modo mais 
efetivo a realização das necessidades da pessoa humana” (2013, p.56). 
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Grau entende que as ações voltadas à proteção do consumidor não configuram meras 

expressões de ordem pública, pois sua promoção há de ser concretizada mediante a 

implementação de normatividade e medidas dotadas de caráter interventivo (2008, p. 

251). 

 A Constituição Federal, elegeu o direito do consumidor, como direito 

fundamental, princípio da ordem econômica e determinou a elaboração do Código de 

Defesa do Consumidor, mas essas garantias que refletem na vida de milhões de 

consumidores, precisam serem efetivadas na prática, e isto somente irá acontecer com 

a elaboração e a implantação de políticas públicas que devem ter a participação dos 

órgãos de defesa do consumidor e a fiscalização dos cidadãos. 

 Passados 30 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, 

constata-se a transformação das relações de consumo, fenômenos como o comércio 

eletrônico, o superendividamento e a publicidade em massa, contribuem para a 

transição da sociedade de consumo para o hiperconsumo e inaugurar a fase da 

sociedade consumocentrista, que serão tratadas no próximo tópico. 

 

2 DA SOCIEDADE DE CONSUMO AO CONSUMOCENTRISMO 

 

Todas as sociedades, em qualquer época e lugar, consomem. O consumo é algo 

que faz parte da existência humana e que constitui uma grande parte da vida dos 

cidadãos. Consumo está associado ao ato de consumir, todos somos consumidores8, 

fruímos os bens e serviços necessários para a sobrevivência. Mas, a doutrina afirma 

que, um dos elementos centrais que caracteriza a pós-modernidade é o consumismo, 

o que faz com que se defina a atual sociedade como sociedade de consumo.  

Sodré compreende a sociedade de consumo como  

 

[...] aquela na qual, tendo fundamento em relações econômicas capitalistas, estão 

presentes, pelo menos, cinco externalidades: (i) produção em série de produtos, 

(ii) distribuição em massa de produtos e serviços, (iii)publicidade em grande 

                                                      

8 Artigo 2º do Código de Defesa do consumidor de 1990: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica 
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a 
consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de 
consumo” (BRASIL, 1990). 
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escala no oferecimento dos mesmos, (iv) contratação de produtos e serviços via 

contrato    de   adesão  e   (v)   oferecimento    generalizado  de   crédito    direto   ao 

consumidor [...] (SODRÉ, 2007, p. 25). 

 

Nas últimas décadas o consumo foi fortemente acelerado pela economia 

globalizada e pelo acesso à internet. O consumo está preenchendo uma função além da 

satisfação de necessidades básicas comuns a todos os grupos sociais, tendo em vista 

que o consumidor precisa estar cercado de novos desejos e de buscar a todo momento 

satisfazer suas necessidades infinitas. Conforme Warat: 

 

Vivemos em uma cultura pré-moldada, que força a paixão por consumir (relações, 

informação inútil, não formativa, viagens de turismo acidental, coisas supérfluas, 

etc.) e que nos condiciona seguir a rota da ansiedade, que terminará fatalmente em 

melancolia e indiferença. E uma cultura que personifica os objetos e coisifica as 

pessoas.  Vivemos em uma cultura globalizada, onde todos consumimos e falamos 

os mesmos tópicos e lugares comuns, e que globaliza também a trivialização dos 

sentidos (como significado e como sensibilidade) [...] (2004, p.46). 

 

O consumo é compreendido como uma atividade necessária à subsistência e 

“tem raízes tão antigas quanto os seres vivos”. Mas, “de maneira distinta do consumo, 

que é basicamente uma característica e uma ocupação dos seres humanos como 

indivíduos, o consumismo é um atributo da sociedade (BAUMAN, 2008, p. 37-41).  

O consumir deixou de ser um ato de subsistência e passou a ser uma forma de 

lazer, de libertação a até mesmo de cidadania, o que levou a sociedade de consumo, 

que incentiva o consumo massivo e desenfreado de bens e serviços, mesmo sem 

necessidade, apenas pelo simples ato de comprar (BUENO, 2008, p.1).  

Por um lado o consumo é indispensável para movimentar a economia e para o 

desenvolvimento dos países. Por outro, o consumo desenfreado, também denominado 

de consumismo, é uma grave doença moderna que traz consequências para a sociedade 

e para o meio ambiente (BUENO, 2008, p.1). O consumismo, instiga a compra de 

produtos e serviços de modo exagerado, o que visa, sobretudo, o lucro das empresas e 

o desenvolvimento econômico9. 

                                                      
9 Destaca Bueno que “o consumo é considerado, por alguns economistas, como a ‘mola propulsora’ da 

economia mundial. Consumir geraria demanda, que por sua vez geraria maior produção por parte das 
indústrias, estimulando o surgimento de novos empregos, o aumento de salários e até mesmo o 
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As pessoas deixaram de consumir o necessário, e passaram a consumir 

desenfreadamente, visando, principalmente, a satisfação dos desejos. Mais do que 

uma sociedade de consumo, vive-se em uma sociedade que encoraja o ato de consumir. 

Assim, para que o consumo em massa seja alcançado, o consumidor precisa estar 

constantemente cercado de novas vontades. O consumismo é  

 

um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios 

humanos rotineiros, permanentes e, por assim dizer, “neutros quanto ao regime”, 

transformando-os na principal força propulsora e operativa da sociedade, uma 

força que coordena a reprodução sistêmica, a integração e a estratificação sociais, 

além da formação de indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo um 

papel importante nos processos de auto-identificação individual e de grupo, assim 

como na seleção e execução de políticas de vida individuais. O “consumismo” 

chega quando o consumo assume papel-chave que na sociedade de produtores era 

exercido pelo trabalho (BAUMAN, 2008, p. 41). 

 

 Um dos principais traços dessa sociedade de consumo é a busca constante e 

infinita por novas necessidades. Aqueles que pretendem ser reconhecidos e incluídos 

na sociedade devem consumir rapidamente e descartar despreocupadamente.  

 

Em nossa necessidade de substituir cada vez mais depressa as coisas mundanas 

que nos rodeiam; já não podemos nos dar ao luxo de usá-las, de respeitar e 

preservar sua inerente durabilidade; temos que consumir, devorar, por assim 

dizer, nossas casas, nossos móveis, nossos carros, como se estes fosses as “boas 

coisas” da natureza que se deterioram se não fossem logo trazidas para o ciclo 

infindável do metabolismo do homem com a natureza (ARENDT, 2007, p. 138). 

 

O falso padrão de qualidade de vida imposto pelo consumismo “é uma utopia 

inalcançável, mas que tem, cada vez mais, influenciado o indivíduo a reproduzir 

comportamentos estereotipados, alienando-se do mundo real, negando sua 

subjetividade em uma constante imitação do outro”, tornando-se, portanto, “um 

consumidor permanentemente frustrado e infeliz por não conseguir satisfazer suas 

                                                      
investimento em novas tecnologias para aprimorar a produção. Isso significaria mais trabalhadores, 
com salários melhores, que também seriam levados a consumir, formando um ciclo que manteria a 
economia aquecida e contribuiria para o desenvolvimento dos países” (2008, p.1). 
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mais variadas necessidades artificiais criadas pela indústria cultural” (VERBICARO; 

SOARES, 2017, p. 120- 121). 

Entende-se que já se ultrapassou a sociedade de consumo, dando azo a uma 

sociedade consumocentrista. O consumo torna-se o “centro da sociedade 

contemporânea, onde o consumidor vai buscar todas as possibilidades de sua nova 

razão de viver. Consumir é existir” (PEREIRA; CALGARO; PEREIRA, 2016, p. 267). 

Ao comprar não se está apenas adquirindo um produto ou um serviço, mas está-

se a definir o status e até mesmo a identidade do indivíduo. Muitos dos produtos10 e 

serviços 11  consumidos não são necessários, mas, grande parte dos consumidores, 

consomem com o propósito de buscar a felicidade e o bem estar.  

A sociedade se consolida “num sistema onde as pessoas aparentam ser e ter - o 

que não são e o que não tem. A vida gira em torno do adquirir bens e continuar 

adquirindo” (CALGARO; PEREIRA, 2016, p. 75).  O ser humano passou a ter valor pelo 

que ele detinha, mas não pelo que ele era. 

O consumo “passa a ser o elemento principal das atividades humanas, 

deslocando o ser para o ter e, posteriormente, para o aparentar” (PEREIRA; 

CALGARO; PEREIRA, 2016, p. 267). Nas palavras de Galeano “ser es tener” e “quiem 

más tiene, más quiere” (1994, p. 125). Essa forma de consumo  

 

consiste em fazer a afirmação do ego dos grandes consumidores. Em outras 

palavras, a subjetividade heterônoma faz com que os indivíduos acreditem que, ao 

consumirem mais que a grande maioria, serão mais importantes que essa maioria. 

O valor do ser humano está no consumir e não mais na sua moral, nos seus atos, 

no seu amor, ou seja, o poder de consumo dita as novas regras sociais. Quem 

consome mais tem mais valor. Assim, quanto maior for a população de excluídos 

melhor será o status do grande consumidor. [...] ter para ser feliz (PEREIRA; 

PEREIRA; PEREIRA, 2009, p. 11). 

 

O consumocentrismo “emerge de uma teia de complexidade, e a sociedade 

moderna faz com que o consumo se torne o centro de todas as ações e que as pessoas 

                                                      
10 Artigo 3° do Código de Defesa do Consumidor: “[...] § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial” (BRASIL, 1990). 
11 Artigo 3° do Código de Defesa do Consumidor: “[...] § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito 
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista” (BRASIL, 1990). 



 
 
 
 
504 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

se tornem reféns de um sistema que faz com que as mesmas se tornem seres 

adestrados”. Esse adestramento leva o indivíduo a comprar, muitas vezes, sem saber o 

por que está comprando, e isso o “leva ao ciclo sistêmico de consumo. Esse ciclo 

sistêmico o conduz a concentrar sua vida no consumo, buscando sempre algo novo 

para se satisfazer. São necessidades criadas pelo mercado, que muito bem poderiam 

ser postas de lado” (PEREIRA; CALGARO; PEREIRA, 2016, p. 268). 

Com o consumocentrismo o importante para as grandes corporações é lucrar e 

ao consumidor é consumir. Isso acaba colocando questões sociais e ambientais em 

segundo plano. As desigualdades sociais e a pobreza são tidas como algo aceitável na 

sociedade e os recursos naturais acabam sendo explorados desmedida e 

insustentavelmente (PEREIRA; CALGARO; PEREIRA, 2016, p. 267). 

O padrão do consumocentrismo está no fato de que o consumo está presente no 

centro da vida dos indivíduos. Essas pessoas, que antes eram cidadãos agora são 

consumidores adestrados que sequer questionam esse comportamento de consumir 

cegamente, o que vem a trazer inúmeros prejuízos, em especial para o meio ambiente.  

 

3 CONQUISTAS E DESAFIOS NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

  Com o aumento do consumo de bens e serviços, mais recursos naturais 

precisam ser explorados para atender essa demanda e isso trouxe inúmeras 

preocupações, em especial com o meio ambiente 12, devido a sua irreversibilidade. 

Todos temos direito a um meio ambiente equilibrado, assim, sua preservação é 

essencial à sadia qualidade de vida. Para que isso ocorra, é fundamental a sua 

preservação e manejo de forma sustentável.   

  Com o avanço  da tecnologia, surge a sociedade da informação, desfazendo as 

distancias espaciais e facilitando a comunicação entre as pessoas. Bauman considera  

que “no mundo que habitamos, a distância não parece importar muito”. Às vezes 

parece que só existe para “ser anulada, como se o espaço não passasse de um convite 

contínuo a ser desrespeitado, refutado, negado. O espaço deixou de ser um obstáculo 

- basta uma fração de segundo para conquistá-lo” (1999, p. 85). Os avanços 

tecnológicos    permitiram    o    desenvolvimento    e  o  rápido   compartilhamento  de 

                                                      
12 Segundo o artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente pode-se definir meio ambiente 

como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). 
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informações, em face da internet.  Tudo isso fomenta a globalização13.  

  Em decorrência da sociedade de consumo surgiu o fenômeno da obsolescência 

programada, que impacta diretamente nos índices de consumo, provocando aumento 

nas vendas dos mesmos e a consequente elevação da fabricação e do descarte. Os 

produtos tem sua vida útil reduzida e são, muitas vezes, encaminhadas a lata de lixo 

ainda em perfeitas condições de utilização.  

  A obsolescência dos produtos pode revela-se como um resultado natural. Isso 

porque,  

até mesmo o melhor dos produtos, naturalmente, se gasta algum dia. Portanto, 

não se pode legitimamente criticar uma companhia por calcular a data da morte 

de seu produto. Ela se torna vulnerável, porém, quando vende um produto com 

probabilidade de vida curta sabendo que pelo mesmo custo ou apenas por um 

pouco mais poderia oferecer ao consumidor um produto com vida útil muito mais 

longa. Em tais situações, pode-se com razão duvidar dos propósitos da companhia 

(PACKARD, 1965, p. 53-54). 

 

  Denomina-se de obsolescência programada quando a evolução dos produtos é 

alterada. Se os produtos forem criados de tal forma que perpassem gerações, o nível 

de consumo seria reduzido drasticamente, ocasionando incontáveis prejuízos aos 

fornecedores e o colapso de toda a economia capitalista (NEVES, 2013, p. 3). 

  A obsolescência programada “é uma estratégia da indústria para ‘encurtar’ o 

ciclo de vida dos produtos, visando a sua substituição por novos e, assim, fazendo girar 

a roda da sociedade de consumo”. Assim, “há uma lógica da ‘descartabilidade’ 

programada desde a concepção dos produtos. Em outras palavras, as coisas já são 

feitas para durarem pouco” (SILVA, 2012, p. 182). 

  Bonissoni e Silva destacam que devido a esse “circuito diabólico, muitas vezes a 

forma de consumir trata-se apenas de uma diversão da classe média alta, uma vez que 

a cada lançamento de produtos, os antigos perdem valor no mercado e acabam 

baixando seus preços, incitando a população a consumir por mera futilidade” (2019, 

p. 114). 

                                                      
13 A globalização “significa a experiência cotidiana da ação sem fronteiras nas dimensões da economia, 

da informação, da ecologia, da técnica, dos conflitos transculturais e da sociedade civil [...]. A 
globalização significa o assassinato da distância, o estar lançada a formas de vida transnacionais [...]” 
(BECK, 1999, p. 46). 
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  Packard cita três modos diferentes pelos quais um produto pode se tornar 

obsoleto: a obsolescência de função, nessa situação “um produto existente torna-se 

antiquado quando é introduzido um produto que executa melhor a função” A 

obsolescência de qualidade, nesse caso, “quando planejado, um produto quebra-se ou 

gasta-se em determinado tempo, geralmente não muito longo” e a obsolescência de 

desejabilidade, nesse contexto “um produto que ainda está sólido, em termos de 

qualidade ou performance, torna-se ‘gasto’ em nossa mente porque um 

aprimoramento de estilo ou outra modificação faz com que fique menos desejável” 

(1965, p. 51). 

  Denota-se que o consumocentrismo causa inúmeros impactos socioambientais 

e as grandes corporações são as principais incentivadoras do consumo, tendo em vista 

que, visam o lucro, “se o produto der lucro, não importa que ele polua; se algum 

espécime der lucro, ganha-se com ele até a sua extinção; se o indivíduo não consumir, 

será excluída da sociedade; entre a natureza e o lucro, fica-se, sempre, com o lucro” 

(PEREIRA; CALGARO; PEREIRA, 2016, p. 272). 

 Tais condutas promovem a degradação da terra, a poluição do ar e da água, a 

desregulação do clima e a dilapidação dos recursos naturais não renováveis 

(GALEANO, 2010, p. 10). Com inúmeros efeitos negativos ao meio ambiente, Ferrajoli 

aborda que temos uma emergência ambiental.  

 

Nuestra generación ha producido daños irreversibles y crecientes en el medio 

ambiente natural. Hemos masacrado enteras especies animales, envenenado el 

mar, contaminado el aire y el agua, deforestado y desertizado millones de 

hectáreas de tierra. El actual desarrollo desregulado del capitalismo, insostenible 

en el plano ecológico todavía más que en el económico, está envolviendo a nuestro 

planeta como una metástasis poniendo en riesgo, a un plazo no larguísimo, su 

misma estabilidad. […] En suma, el desarrollo insostenible está dilapidando los 

bienes comunes naturales como si fuésemos las últimas generaciones que viven 

sobre la Tierra. De nuevo, es el eslogan de un movimiento —«este es el único 

planeta que tenemos»— el que denuncia en términos dramáticos semejante 

insensata carrera hacia la catástrofe (2014, p. 167). 

 

Com  a  percepção  da  finitude  dos  recursos  naturais,  originou-se   uma  nova 
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concepção de desenvolvimento, o qual denomina-se de sustentável. Boff define 

sustentabilidade como  

 

toda acción destinada a mantener las condiciones energéticas, informacionales y 

físico- químicas que sustentan a todos los seres, en especial la Tierra viva, la 

comunidad de vida y la vida humana, en orden a su continuidad, además de 

atender a las necesidades de la generación actual y de las generaciones futuras, así 

como de la comunidad de vida que las acompaña, de tal forma que el capital 

natural sea mantenido y enriquecido en su capacidad de regeneración, 

reproducción y coevolución (2013, p. 91). 

 

Explica Ferrer, que a sustentabilidade “es una noción positiva y altamente 

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

planetaria, constituida por la Humanidad, sea capaz de perpetuarse indefinidamente 

en el tiempo” (2013, p. 13). 

Os desenvolvimentos social e econômico devem acontecer de “maneira não 

prejudicial ao meio ambiente, pelo do uso coerente dos recursos naturais, evitando seu 

esgotamento e garantindo-os às atuais e às predecessoras gerações, de forma que estas 

também possam desfrutá-los”. A sua aplicabilidade “visa a uma harmonia entre o 

crescimento econômico e a exploração da natureza, atendendo, nesse sentido, às 

necessidades do homem e os interesses sociais de preservação” (CABEDA; 

CHIARELLO, 2018, p. 117). 

A Constituição Federal, em seu artigo 225 estabelece que “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

O direito do consumidor e o direito ambiental,  não visam apenas a proteção 

individual dos cidadãos, mas um proteção de direitos difusos e coletivos 1415 . São 

instrumentos legislativos que colocaram o Brasil em posição de igualdade com as 

                                                      
14 Artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor: “[...] § 2° É abusiva, dentre outras a publicidade 

discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se 
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, 
ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde 
ou segurança” (BRASIL, 1990, grifo nosso). 

15 Artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor: “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: […] XIV - infrinjam ou possibilitem 
a violação de normas ambientais” (BRASIL, 1990, grifo nosso). 
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legislações internacionais, porém tanto a proteção dos consumidores como do meio 

ambiente, necessitam da vigilância permanente da sociedade.  

Denota-se que, “avanço da tecnologia impossibilita as pessoas de verem o lado 

obscuro do consumo, como as consequências que advêm da sua atividade, como a 

submissão da natureza e do cidadão frente a todo esse poder econômico gerado pela 

modernidade” (RODRIGUES; PEREIRA; CALGARO, 2016, p. 105). 

Fica evidente a necessidade de um consumo consciente, visando a proteção do 

meio ambiente. Para tal, a sociedade deverá passar por uma reeducação ao consumo, 

disseminada, inicialmente, nas escolas indo até os centros industriais, de onde serão 

reformulados os produtos e serviços, bem como a maneira de consumir.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Direito do Consumidor é uma conquista da sociedade contemporânea. O 

consumidor, parte vulnerável nas relações de consumo, tem proteção de seus direitos 

respaldado pelo artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal, visto constituir um 

direito fundamental inerente e inalienável aos indivíduos, destinado a equilibrar 

relações jurídicas de desiguais.  

Vive-se em uma sociedade que encoraja o ato de consumir, e o consumo tem 

sido identificado como principal agente da economia. As sociedades consomem de 

forma desenfreada, e a publicidade age de modo agressivo e, muitas vezes, os apelos 

do mercado são irresistíveis. A sociedade consumocentrista estrutura-se em torno do 

verbo adquirir, que passa a ser uma forma de satisfação pessoal e coloca o consumo 

como centro das atenções. 

O aumento do consumo gera o esgotamento dos recursos naturais que serve 

como matéria prima para produção de bens. É o comprar e o descartar que 

movimentam a economia, porém, o descarte incorreto gera inúmeros danos ao 

ecossistema, tendo em vista, que leva milhares de anos para se decompor, 

comprometendo a vida das futuras gerações.  

A educação dos consumidores é a principal ferramenta na busca pela 

sustentabilidade, sendo capaz de transformar indivíduos em cidadãos conscientes de 

suas ações. Através da escolha de produtos sustentáveis é possível reduzir os impactos 

socioambientais que podem comprometer as futuras gerações. Consumo e 
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sustentabilidade, são ações que devem fazer parte da agenda das políticas públicas na 

esfera nacional, regional e municipal, tendo o acompanhamento permanente da 

sociedade civil. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Superada a primeira década do século XXI, a ascensão e as consequências do 

estilo de vida moderno são inegáveis. Após as revoluções industriais, a globalização e 

o surgimento de novas tecnologias, a sociabilidade humana efetivamente se 

transformou, trazendo uma complexidade sem precedentes para o estudo das Ciências 

Sociais.  

 A classificação da sociedade contemporânea como de risco é majoritária na 

comunidade científica internacional. O modelo de produção visando o 

desenvolvimento a qualquer custo e o consumo voltado ao extremo aumento dos lucros 

ocasionou uma verdadeira imprevisibilidade quanto ao futuro. O risco se tornou a 

palavra-chave nos estudos dos mais renomados cientistas sociais.  

 Aludido risco faz-se cada vez mais presente quando o assunto em tela é o meio 

ambiente, a sustentabilidade e a sociobiodiversidade. Para que não se tenha prejuízos 

consideráveis no futuro, o velho estilo de vida neoliberal deverá ser revisto, juntamente 

com todas as suas práticas, discursos e instituições nascidas e aprimoradas sob o 

respaldo dos seus alicerces. A jurisdição e o processo não ficam de fora desta 

premência. 
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 Visando contribuir academicamente com as transições necessárias para uma 

jurisdição e um processo que estejam em harmonia com o desenvolvimento 

sustentável nas sociedades contemporâneas, a presente produção científica é lastreada 

no trinômio jurisdição, sustentabilidade e mecanismos processuais de efetivação. 

Parte do seguinte problema de pesquisa: à luz das peculiaridades da Ação Civil Pública 

de número 5118121-39.2020.8.21.0001/RS, em trâmite no 1º Juízo da 10ª Vara da 

Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, em que a tutela de 

direitos individuais (dos produtores) e difusos está posta sub judice 

concomitantemente, quais os limites e possibilidades de o estudo de caso representar 

caminhos possíveis de redimensionamento da jurisdição brasileira, sob a perspectiva 

da sustentabilidade multidimensional? 

 Considerando o problema supramencionado, a pesquisa objetiva investigar a 

(in) efetividade da tutela jurisdicional da sustentabilidade multidimensional pela 

jurisdição e processo brasileiro, expondo seus fundamentos e limitações; as 

peculiaridades da Ação Civil Pública; e, ao final, verificar se no estudo de caso a 

sustentabilidade multidimensional se encontra eficazmente institucionalizada na 

jurisdição e no processo, apontado se a Ação Civil Pública pode (e como) ser uma 

oportunidade para as suas reinvenções. 

 Em termos de método, a produção utiliza o quadrinômio Teoria de Base, 

Abordagem, Procedimento e Técnica. Como Teoria de Base, autores que versam sobre 

a sustentabilidade pelas lentes do direito e suas multidimensões como Juarez Freitas 

e Ugo Mattei. A pesquisa aborda o seu objeto a partir da perspectiva sistêmico-

complexa, considerando a jurisdição, o processo e a sustentabilidade como sistemas 

dinâmicos e interdependentes, abordado aqui a partir das articulações entre o todo, 

suas partes e seu contexto. O procedimento empregado é o da pesquisa bibliográfica e 

documental. A técnica utilizada é a construção de fichamentos e resumos estendidos. 

O estudo apresenta duas seções. Na primeira, são abordados o conceito de 

sustentabilidade multidimensional, bem como as limitações e os fundamentos da 

jurisdição e do processo brasileiro para versar sobre a sua tutela. Na segunda, é 

desenvolvido o estudo de caso, expondo-se as peculiaridades da Ação Civil Pública e 

tecendo uma análise crítica à luz dos conceitos e lições expostos na primeira seção.  
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1 OS FUNDAMENTOS E LIMITAÇÕES DO PROCESSO E DA JURISDIÇÃO 

BRASILEIRA PARA A TUTELA DA SUSTENTABILIDADE. 

 

 Antes da explanação teórica sobre as origens, fundamentos e limitações da 

jurisdição e do processo, faz-se necessário tecer breves apontamentos sobre o conceito 

de sustentabilidade que será adotado durante a pesquisa. Neste contexto, serão 

utilizadas lições de autores que transcendem a sua dimensão econômica. Na grande 

maioria dos estudos e políticas públicas contemporâneas, principalmente a partir da 

eclosão da sociedade (e do discurso) neoliberal, a sustentabilidade é considerada quase 

que exclusivamente em sua perspectiva econômica3.  

Nesse sentido, o conceito de sustentabilidade se torna um verdadeiro 

paradigma discursivo em prol do poder econômico, sendo utilizado como instrumento 

(meio) para aumentar lucros, produtividade e produzir alienações4. Essa tendência se 

faz presente no passado e no presente da jurisdição e do processo brasileiro, em que 

as decisões jurídicas sofrem fortes interferências do sistema econômico e parecem 

institucionalizar uma irracionalidade produtiva, que prioriza a aceleração do 

crescimento em detrimento da preservação do meio ambiente e de seus sistemas. Para 

Jerônimo Siqueira Tybush (2011, p. 82), “o objetivo da abrangência intergeracional, o 

alcance da justiça e equidade sociais, bem como a proteção ecológica propriamente 

dita, foram prejudicados em face dos interesses do sistema econômico”. 

O que se busca aqui é justamente afastar o termo sustentabilidade de técnicas 

discursivas de apropriação, que, se aplicadas à jurisdição e ao processo, poderão 

conduzir a conclusões distorcidas da realidade, que valorarão apenas aspectos 

econômicos quantitativos do processo (decisões) e do poder jurisdicional, deixando de 

lado fatores importantíssimos que se correlacionam diretamente com o meio 

                                                      
3 O termo desenvolvimento sustentável surgiu em 1983, por ocasião da Comissão Mundial sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (ONU). Apesar de estar em constante evolução, o conceito possui raízes 
aritméticas: “atender às necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras 
gerações em prover suas próprias demandas” (MENDES, 2008, p. 1). Em resumo, a expectativa era 
conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação da natureza, para que os recursos naturais 
não fossem esgotados, tão somente. 
4  O filósofo francês Michel Foucalt (2008b, p. 338), através de um verdadeiro procedimento 
genealógico, faz uma analítica das relações de poder nas sociedades modernas. Seus estudos são 
contextualizados com a perspectiva neoliberal, que (ainda) atua em regime de verdade no século XXI: 
trata-se de filtrar toda a ação do poder público em termos de oferta e procura, em termos de eficácia 
quanto aos dados desse jogo, em termos de custo implicado por essa intervenção do poder público no 
campo do mercado. Trata-se, em suma, de constituir, em relação a governamentalidade efetivamente 
exercida, uma crítica que não seja uma crítica simplesmente jurídica.  
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ambiente. A profundidade do conceito de sustentabilidade adotado pelo estudante 

e/ou pesquisador, necessariamente, influirá na forma com que este percebe as 

dimensões do processo e de como a jurisdição se apresenta para resolver e tratar os 

conflitos ambientais (perspectiva repressiva, reparadora e preventiva).   

Muitos autores críticos entendem que é somente a partir da intersecção entre 

diferentes dimensões de sustentabilidade que se poderá chegar ao almejado 

“desenvolvimento sustentável” 5 . O presente estudo é voltado à dimensão social, 

econômica, ambiental e jurídico-política da sustentabilidade. Vejamos a definição de 

Juarez Freitas (2012, p. 71), que propõe uma sincronia entre as dimensões da 

sustentabilidade: 

 

As dimensões ética, jurídico-política, ambiental, social e econômica se entrelaçam 

e se constituem mutuamente, numa dialética da sustentabilidade que não pode, 

sob pena de irremediável prejuízo, ser rompida. Não se trata, como visto, da 

singela reunião de características esparsas, mas de dimensões intimamente 

vinculadas, componentes essências à modelagem do desenvolvimento.  

 

 Superada a introdução conceitual, passam-se a expor as origens, crises e 

influências da jurisdição e do processo brasileiro. A partir da eclosão da cultura 

neoliberal na concepção do Estado moderno, houve a propagação de uma 

racionalidade voltada ao indivíduo em sua singularidade, bordada de 

instrumentalismos e utilitarismos, que influenciou(a) o desenvolvimento da Teoria do 

Estado (jurisdição) e do Processo (processo), encontrando-se (ainda) 

institucionalizada no atual cenário político-jurídico do país.   

Conforme lecionam Ângela Araújo da Silveira Espíndola e Guilherme Cardoso 

Antunes da Cunha (2011, p. 86):  

 

O liberalismo exaltava o individualismo, considerando que os interesses 

individuais livremente desenvolvidos seriam harmonizados pela “mão invisível” 

de Adam Smith e resultariam no bem-estar coletivo. A apologia do interesse 

                                                      
5  Segundo Jaime Antonio Stoffel e Sílvio Antônio Colognese (2015, p. 19), o conceito de 
Desenvolvimento Sustentável tornou-se uma espécie de ideal, ou de novo paradigma para a sociedade 
contemporânea, e se disseminou para todos os segmentos da sociedade. A questão que se estabelece a 
partir daí é a necessidade de desenvolver novas bases para o crescimento econômico, compatíveis com 
a preservação dos recursos naturais e a equidade social sintonizadas com o ambiente institucional). 



 
 
 
 

Jerônimo Siqueira Tybush; Frederico Thaddeu Pedroso | 517 

 

individual e a rejeição da intervenção estatal na economia transforma-se-iam nas 

teses básicas desse sistema, e a livre concorrência passou a ser considerada 

essencial para uma economia eficiente. O argumento da “mão invisível” e a fé na 

natureza automática e autorregulável do “divino mercado” demonstram que as 

principais funções do Estado deveriam ser fazer cumprir os contratos e defender 

os poderes e privilégios da propriedade privada.  

 

Neste contexto, para entender a(s) crise(s) contemporâneas da jurisdição e do 

processo, deve-se atentar aos vieses políticos e econômicos a que o país está 

submergido, de longa data6. O movimento evolutivo do direito, seus marcos teóricos e 

práticos concorrem entre si, se complementam, e muitas vezes são antagônicos7. É 

uma característica de um sistema posto à prova diariamente, diante das características 

e interações altamente complexas de uma sociedade já classificada como pós-

moderna, em que o efêmero, o fragmentário, o descontínuo e o caótico predominam 

(HARVEY, 1992, p. 45). A compreensão da realidade da jurisdição e do processo, em 

uma perspectiva fenomenológica/espistemológica, torna-se essencial para uma crítica 

concreta à forma de tutela dos conflitos que envolvem o meio ambiente e a 

sustentabilidade pelo Poder Judiciário brasileiro.  

Foi a partir da redemocratização e da Constituição Federal de 1988 que o país 

se inseriu de vez na concepção democrática e republicana de Estado. Entretanto, para 

que certas falácias e armadilhas neoliberais que envolvem o conceito de 

sustentabilidade e que repercutem no direito não se perpetuem no tempo, reflexões e 

problematizações contínuas são fundamentais. Para uma concreta compreensão e 

enfrentamento das (des) funcionalidades do direito e da jurisdição na seara ambiental, 

compreender o passado e o presente da realidade é essencial. Afinal, o Poder Judiciário 

está em “crise”8? As limitações que a atual jurisdição e processo apresentam na tutela 

                                                      
6  Na prática, as premissas do discurso de vertentes ultraliberais se encontram sofisticadamente 
inseridas no conceito de sustentabilidade – a partir de sua dimensão econômica. O discurso é sutil, de 
difícil identificação e possui caráter simbólico relevante.  Os discursos que deveriam ser autenticamente 
democráticos e republicanos são distorcidos e utilizados, de forma subliminar, para fins bem 
determinados. Muitas vezes, passam desapercebidos como se aliados fossem. 
7 Segundo Guilherme Leite Gonçalves (2013, p. 77), a primeira consequência desta ideia de reatualização 
contínua da contingência - é que a evolução do direito e da sociedade é concebida como aumento da 
complexidade. É das relações necessárias das primeiras sociedades que emergem possibilidades 
diferenciadas. 
8 Flávio Quinaud Pedro (2006, p. 22) discorre sobre a “crise” do judiciário: com a nova Constituição, 
ainda se tinha a ideia de que a “crise” persistia mesmo com a criação do STJ. E não se tratava mais de 
uma endemia restrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas que rapidamente havia se alastrado 
aos demais órgãos do Poder Judiciário, o que conduzia à constatação de que havia uma “crise” não 
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do meio ambiente, da sustentabilidade e de direitos coletivos relacionados se dão em 

razão de problemas estruturais e autênticos? 

Para os autores Fritjof Capra e Ugo Mattei (2018, p. 31-32), o pensamento 

jurídico atual foi institucionalizado de forma objetiva, mecanicista e quantitativa na 

modernidade. Assim, a visão dominante (econômica) sujeita o sistema direito, que, ao 

receber casos que envolvem a tutela de direitos transindividuais e comuns, pode se 

tornar em um poderoso combustível para práticas (socio) ambientalmente destrutivas. 

Nesse sentido:  

 

Quando a concepção holística da natureza foi substituída pela metáfora do mundo 

como máquina, o objetivo da ciência passou a ser um conhecimento que pudesse 

ser usado para dominar e controlar a natureza. Um movimento semelhante estava 

em marca no pensamento jurídico. Juristas como Grotius e Domar, ambos 

contemporâneos de Descartes, fomentaram a concepção da realidade como um 

agregado de componentes distintos e definíveis (agentes individuais livres), e a 

propriedade como um direito individual, garantido pelo Estado, para desenvolver 

a natureza – ou seja, para transformá-la em objetos físicos. De fato, o direito de 

propriedade e a soberania do Estado – definidos no século XVII por John Locke e 

Thomas Hobbes, respectivamente – são os dois grandes princípios organizadores 

da modernidade jurídica; sua combinação é chamada, por alguns juristas, de 

“absolutismo jurídico” (...) O domínio humano sobre a natureza, defendido pelo 

jurista e cientista Francis Bacon, produziu sua exploração e destruição recorrentes 

graças ao uso de tecnologias cada vez mais poderosas. O mundo de Bacon e seus 

contemporâneos caracterizava-se por uma imensa abundância de recursos 

comuns, como as florestas e zonas de pesca, além de instituições comunicais como 

as guildas profissionais e as estruturas comunitárias, coletivamente conhecidas 

como commons. O capital necessário para desenvolver a manufatura e a indústria 

era dramaticamente escasso. Instituições como a propriedade privada individual, 

as sociedades anônimas e os Estado soberanos – além da liberdade geral dos 

contratos e a doutrina da responsabilidade civil subjetiva – foram criadas para 

transformar alguns desses commons em capital concentrado.  

                                                      
somente no STF, mas uma crise generalizada em todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Dados 
estatísticos acusam que, após um ano de sua criação, o STJ recebeu 14.087 processos para julgamento, 
conseguindo decidir apenas 11.742. O mesmo aconteceu com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
que, no mesmo período, julgou 20.473 processos. Contudo, tal problema não é restrito à realidade dos 
Tribunais Superiores. A primeira instância – englobando tanto as Justiças Estadual e Federal, Comum 
e Especiais - recebeu, em 1990,5.117.059 causas, sentenciando apenas 3.637.152. 
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Superado o prisma teórico introdutório, passa-se ao âmago prático da pesquisa 

científica – o estudo de caso. Na próxima seção, a Ação Civil Pública de número 

5118121-39.2020.8.21.0001/RS, proposta em 16 de dezembro de 2020 por duas 

associações de produtores agrícolas (vinho e maçã) em face do Estado do Rio Grande 

do Sul será esmiuçada. Suas peculiaridades serão evidenciadas à luz do pensamento 

crítico desenvolvido na primeira seção, a fim de obter-se a resposta do problema de 

pesquisa proposto: quais os limites e possibilidades de o estudo de caso representar 

caminhos possíveis de redimensionamento da jurisdição e processo brasileiro, à luz 

das demandas da sustentabilidade multidimensional? 

 

2 LIMITAÇÕES E PECULIARIDADES: A TUTELA DE DIREITOS 

TRANSINDIVIDUAIS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5118121-

39.2020.8.21.0001/RS 

 

A Ação Civil Pública nº 5118121-39.2020.821.0001/RS, em trâmite no 1º juízo 

da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, versa 

sobre direitos relacionados ao meio ambiente9 e a sociobiodiversidade. Possui como 

objeto o enfrentamento jurídico de um grave problema socioambiental que assola o 

estado: a deriva dos herbicidas hormonais que possuem o princípio ativo 2,4-D. Foi 

proposta por duas associações em face do estado do Rio Grande do Sul, quais sejam, 

Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha e Associação Gaúcha de 

Produtores de Maçã.   

Os herbicidas hormonais (agrotóxico) que possuem o princípio ativo 2,4-D 

estão sendo largamente utilizados por sojicultores no Estado. A monocultura de soja, 

nos últimos 30 anos10, parece ter chegado para ficar no Rio Grande do Sul, trazendo 

consigo sérias consequência socioambientais, como a posta à apreciação do Poder 

Judiciário no estudo de caso, a deriva. A autora Vandana Shiva (2003, p. 45) discorre 

criticamente sobre os prejuízos socioambientais da propagação das monoculturas e 

das sementes modificadas geneticamente, tidas como de “alto rendimento”: 

 

                                                      
9 Em conformidade com o disciplinado pela Lei da ação civil pública – artigo 1ª, I, da Lei nº 7.347 de 24 
de julho de 1985 (BRASIL, 1985). 
10 Qual o custo da monocultora da soja? Embalada pelos bons preços do mercado internacional, a soja 
avança a passos largos no RS e já preocupa pesquisadores, ecologistas e autoridades ambientais 
(BELMONTE, 2014, p.1).  
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Conceitos modernos de cultivo de plantas como as VARs reduzem os sistemas 

agrícolas a safras individuais e a partes das safras. Depois as safras componentes 

de um sistema são comparadas com os componentes de outro sistema. Como a 

estratégia da Revolução Verde tem por objetivo aumentar a produtividade de um 

único componente de uma propriedade rural a expensas de reduzir outros 

componentes e aumentar os insumos externos, uma comparação parcial como essa 

é, por definição, tendenciosa no sentido de tornas as novas variedades 

“extremamente produtivas” mesmo que, no nível dos sistemas, não o sejam (...) 

Nunca é feita uma avaliação realista da produtividade das diversas safras 

produzidas pelos sistemas mistos e de rotação de culturas. Em geral, o rendimento 

de uma única planta, como o trigo ou o milho, é destacado e comparado à 

produtividade de novas variedades. Mesmo que a produtividade de todas as safras 

fosse incluída, é difícil converter a medida da produção de legumes numa medida 

equivalente de trigo, porque, tanto na alimentação quanto no ecossistema, têm 

funções distintas. 

 

O que acontece é que os herbicidas hormonais, especialmente os que contém o 

princípio ativo 2,4-D, possuem altíssimo índice de vaporização. Assim, quando 

aplicados, ocasionam deriva, sendo capazes de atingir áreas distantes em até 30km do 

local originário de aplicação (nas lavouras de soja).  

Foi em razão dos graves prejuízos suportados por produtores de uva e de maça 

no estado do Rio Grande do Sul que as duas associações (demandantes) bateram as 

portas do Poder Judiciário. As perdas em razão da deriva do 2,4-D se mostraram 

crescentes e exponenciais. Ao entrar em contato com plantas frutíferas como a uva e a 

maçã, os herbicidas hormonais com o princípio ativo (principalmente) acarretam 

abortamento de fecundação, deformidade e atrofia das folhagens, morte de plantas 

jovens, entre outras consequências nefastas que afetam diretamente a produção de 

forma irreversível:  
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Figura 01 – Parreira afetada na propriedade de Eveline Previtali, em 

Dom Pedrito 

 

 

(Fonte: ROLSING, Carlos, 2020. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/campo-e-

lavoura/noticia/2020/10/herbicida-volta-a-causar-atrofia-em-vinhedos-e-acirra-crise-entre-

produtores-rurais-ckgw4jwu7000o015x9q76kai7.html. Acesso em: 05 mar. 2021). 

 

 Neste contexto, as partes demandantes postularam a supressão judicial de 

omissão imputada ao estado do Rio Grande do Sul, no tocante as ações de controle e 

fiscalização de agrotóxicos que possuem o princípio ativo 2,4-D. Registra-se que a 

medida judicial foi adotada em razão das inúmeras tentativas inexitosas de resolução 

da questão extrajudicialmente, como reuniões e audiências com o Poder Executivo e 

Assembleia legislativa estadual, Federação da Agricultura do estado do Rio Grande do 

Sul, Ministério Público, bem como a realização de audiências públicas nas regiões 

afetadas.   

 Após a apresentação de fundamentação jurídica relevante e farto acervo de 

provas documentais, que incluiu laudos e orientações técnicas, as associações 

requereram ao Juízo: (i) a concessão de liminar (tutela de urgência) 

independentemente de justificação prévia ou oitiva do estado para que fosse suspenso, 

temporariamente, o uso do 2,4-D no Rio Grande do Sul até que fossem delimitadas 

zonas de exclusão, monitoramento e fiscalização efetivas da aplicação deste tipo de 

agrotóxicos, sob pena de multa diária; (ii) ao final, para que se confirma-se a tutela 

provisória concedida, com a suspensão definitiva do uso do 2,4-D no estado, até o 

estabelecimento de zona de exclusão do uso ou implementação de um sistema seguro 
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e efetivo de monitoramento e fiscalização integral pelo ente estadual, tudo para evitar 

os prejuízos causados pela deriva em culturas sensíveis.  

 Mesmo com diversos destaques quanto a urgência e o perigo da demora no 

provimento da prestação jurisdicional (pedido liminar), um dia após a propositura da 

demanda (16 dez. 2020), em 17 dez. 2020, o Juízo proferiu decisão de mero 

expediente, sem conteúdo decisório relevante, determinando a intimação da 

Procuradoria-Geral do estado do Rio Grande do Sul para que prestasse informações 

acerca do pedido de tutela de urgência, bem como a intimação do Ministério Público 

(o Juízo solicitou o cumprindo urgente do mandado). Repara-se que o pedido de 

concessão de liminar independentemente de justificação prévia da parte demandada 

não foi apreciado, eis que o Juízo se omitiu, não deferindo nem indeferindo.  

Na prática, houve indeferimento tácito, eis que o estado foi intimado a se 

manifestar e apresentou defesa prévia. Todavia, como a decisão não continha conteúdo 

decisório relevante11, nem mesmo o expresso indeferimento do pedido de antecipação 

de tutela, a possibilidade de não conhecimento de eventual Agravo de Instrumento 

interposto seria considerável, em razão do não enquadramento da decisão no rol 

taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Desta decisão, as demandantes 

optaram por não recorrer ao 2º grau (TJ/RS). 

 Em sua defesa, apresentada em 07 fev. 2021, o estado do Rio Grande do Sul 

pugnou: (i) pelo indeferimento da inicial em razão de suposto falta de interesse de agir 

das associações, por ausência de pertinência temática, considerando que estas não 

possuiriam entre seus objetivos associativos a defesa do meio ambiente; (ii) 

subsidiariamente, pela determinação de reunião da Ação Civil Pública com o processo 

de jurisdição voluntária de número 50503290520198210001/RS, que versa sobre 

                                                      
11  Desde o estabelecimento de metas temporais quantitativas pelo Conselho Nacional de Justiça, 
lançadas em nome do combate a morosidade judicial, como “julgar mais processos que os distribuídos”, 
“julgar processos mais antigos”, “impulsionar processos de execução”, “priorizar o julgamento das ações 
coletivas” e “priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e recursos repetitivos”, práticas 
como esta vêm se tornando recorrentes nos processos judiciais, principalmente no âmbito do Poder 
Judiciário estadual, que, pela competência, é o incumbido de julgar a maior parte dos casos levados à 
justiça (MYSCZUK; BARAN; DA SILVA, 2017 p. 7). Invocando e visando cumprir as metas e desafios 
desta política pública “quantitativa”, os Juízos optam por movimentar os processos com despachos sem 
qualquer carga decisória relevante. Assim, os processos não ficam “parados” em suas Varas, sendo 
“impulsionados” constantemente, cumprindo, assim com as “metas” do CNJ. Inclusive, na contramão 
da evidente crise da justiça estadual gaúcha, cerimoniais e premiações para a exaltação do cumprimento 
das metas numéricas e dos magistrados são recorrentes e estampam com frequência a capa do portal 
online do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS), por exemplo. Em contrapartida, 
muitos cidadãos morrem esperando a “sonhada” prestação jurisdicional, que, aos olhos de seus gestores, 
pelo que parece, encontra-se em sua plenitude operacional. 
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acordos já firmados entre empresas fabricantes e comerciantes do herbicida – ou seja, 

sem a participação das associações de produtores atingidos – o estado e o Ministério 

Público do estado do Rio Grande do Sul. Através do feito, se busca a homologação dos 

acordos, de cunho financeiro, com previsão de destinação de valores para adoção de 

medidas preventivas de minimização de impactos futuros e de implementação de 

ferramentas de informática e custeio de análises multirresiduais; (iii) pelo 

indeferimento do pedido de suspensão requerido em sede de tutela de urgência e no 

mérito. 

 Já no dia 21 fev. 2021, sobreveio aos autos manifestação do Ministério Público 

estadual. Em que pese a intimação fosse para a apresentação do parecer pelo Parquet, 

nos termos da Lei, o Ministério Público se limitou a requerer intimação das partes 

demandantes, para que se manifestassem sobre a defesa e documentos apresentados 

pela parte demandada. O Ministério Público, que pela legislação possui legitimidade 

para propor uma ação coletiva nos moldes do estudo de caso, postergou a apresentação 

do parecer. Aparenta estar mais focado em perfectibilizar transações monetárias com 

as empresas que fabricam e negociam os herbicidas. Em todos os acordos já 

homologados há menção expressa de que as empresas transatoras não assumem 

qualquer responsabilidade em ralação ao objeto da investigação, feita por meio de 

Inquérito Civil (de número 01633.000.006/2019).  

 Em 23 fev. 2021, o Juízo despachou pela intimação da parte autora a 

manifestar-se, nos exatos termos em que requerido pelo Ministério Público. Após a 

manifestação das demandantes, ordenou nova vista ao Parquet. Até a conclusão da 

presente pesquisa (16 mar. 2021), o prazo para apresentação da “réplica à defesa 

prévia” pelas demandantes ainda estava aberto, tendo como data final 26 mar. 2021. 

 Nota-se que a ação foi proposta como ultima ratio, eis que os prejuízos 

suportados pelos produtores e também por toda a coletividade do estado do Rio 

Grande do Sul chegaram ao seu limite máximo. As duas associações de produtores 

tiveram de contratar banca de advogados, arcar com custas judiciais e se expor ao risco 

de um revés judicial relevante, que, se materializado, custará ainda mais caro. 

Inclusive, foi ante a gravidade do caso, combinada com a inefetividade das ações 

encabeçadas pelo estado e o Ministério Público estadual – acordos sem qualquer 

participação da coletividade – que as associações optaram pelo ingresso de Ação Civil 

Pública.  
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A deriva dos herbicidas hormonais com 2,4-D atinge também outras culturas 

integrantes da biodiversidade produtiva do Rio Grande do Sul, como pastagens de 

leguminosas, erva-mate, citrus, frutas de caroço e de pepita, hortaliças etc. Sendo 

assim, por evidente que uma decisão liminar, em nome da proteção coletiva da 

sustentabilidade (não só econômica), no sentido de suspender temporariamente o uso 

de agrotóxicos desta natureza até uma solução efetiva para o problema, seria relevante 

e colocaria a jurisdição e o processo a serviço da proteção da verdadeira 

sustentabilidade, aquela considerada em suas multidimensões.  

 Ocorre que o relevante lapso temporal entre o pedido liminar (16 dez. 2020) e 

a decisão sobre o pedido de tutela de urgência requerido (que ainda não ocorreu) 

esvazia a postulação inicial, deixando os produtores de diversas culturas sensíveis 

entregues à própria sorte, até que se decida um pedido urgente, feito há meses atrás. 

Muitas produções serão inviabilizadas e a coletividade perderá socioambientalmente, 

na contramão de toda proteção ambiental consagrada constitucionalmente12.  

 Assim sendo, o estudo de caso, até o momento (03 meses após a sua 

proposição), apesar de representar uma excelente oportunidade para a reinvenção da 

jurisdição e do processo brasileiro pela questão posta sub judice, parece estar alinhado 

com os pilares epistemológicos enraizados no direito pátrio, o que acentua o risco 

ecológico a que a sociedade está exposta. Vejamos a lição de Zenildo Bodnar (2009, p. 

110), quanto aos novos desafios da jurisdição para a sustentabilidade na atual 

sociedade de risco: 

 

Dessa forma, é necessário que as decisões sejam tomadas com todas as cautelas 

preventivas e precautórias, por intermédio de um planejamento estratégico e 

democrático que considere todas as variáveis que possam influenciar direta ou 

indiretamente na garantia plena da qualidade de vida em todas as suas formas, 

inclusive das futuras gerações.  Qualquer decisão, lei ou ato administrativo que não 

considere a gestão e o controle dos riscos, numa perspectiva futura, integrada e 

conglobante, poderá caracterizar situação de incompatibilidade material com a 

ordem jurídica constitucional e internacional, por outorga de proteção deficiente 

ao direito humano fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado. Um dos 

maiores desafios da Modernidade a ser implementado é a adequada gestão e o 

controle dos riscos ambientais e sociais gerados pelas ações humanas. Afinal, são 

                                                      
12 Conforme preconiza o artigo 225, “caput”, da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 
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as decisões e ações do presente que irão condicionar os acontecimentos e as 

consequências imprevisíveis e incertas do futuro, também serão essas decisões as 

responsáveis pela qualidade de todas as espécies de vida no planeta no futuro da 

humanidade. 

 

Nesta conjuntura, pode-se perceber que a sustentabilidade, no estudo de caso, 

não é um paradigma concreto, um princípio norteador da jurisdição e do processo. 

Sabe-se que o caminho para a sua implementação é a revisão da normatividade, a sua 

reinvenção, com vistas a adequá-la à alta complexidade inerente as nuances da 

sociedade de risco. Necessariamente, o caminho deve percorrer a dimensão social, 

ambiental e jurídico-política, transcendendo a econômica. É o que preconizam os 

autores Angela Araújo da Silveira Espídola e Guilherme Cardoso Antunes da Cunha 

(2011, p. 92): 

 

As tentativas atuais de “modernização” do processo civil brasileiro são incapazes 

de produzir uma transformação significativa na prática forense: necessitamos de 

uma profunda revisão do atual paradigma, a fim de torná-lo harmônico com a 

sociedade complexa, pluralista e democrática que vive no Estado Contemporâneo, 

devolvendo ao juiz os poderes que o paradigma racionalista lhe tolheu. 

 

 Isto posto, conclui-se que, no estudo de caso, a solução do conflito está se 

desenvolvendo sob a ótica de valores modernos como razão, individuação e progresso, 

em atenção aos compromissos históricos e ideológicos que se fundam a Teoria do 

Estado e do Processo brasileiro, expostos na primeira seção. Conflitos e casos que 

envolvam direitos coletivos relacionados ao meio ambiente e a sustentabilidade 

demandam soluções na contramão do modelo vigente.  Reinventar a jurisdição e o 

processo é um caminho necessário para a evolução do sistema direito, para que ele 

possa promover e proteger novas garantias surgidas com o advento da complexidade 

da sociedade pós-moderna 13   (direitos transindividuais, coletivos e difusos, que 

transbordam a esfera do indivíduo). Nesse sentido, fica constatada 

imprescindibilidade de reinvenção da jurisdição e do processo para que se possa 

                                                      
13  Para Norberto Bobbio (1992, p. 19), os direitos possuem caráter histórico, nascem em certas 
circunstâncias, que surgem em razão em decorrências da defesa de novas liberdades contra velhos 
poderes. Nascem de forma gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. 
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evoluir a um sistema legal estruturado para versar sobre aspectos e direitos 

transindividuais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A compreensão da evolução do estado, do direito e de como existem 

contrariedades no processo e na jurisdição brasileira se faz necessária. Somente a 

partir de reflexões neste sentido é que se pode evidenciar os paradoxos jurídicos da 

modernidade. Afinal, a jurisdição e o processo estão focados em proteger direitos 

individuais ou interesses públicos? A propriedade individual, privada, é soberana? Os 

valores da modernidade e do neoliberalismo são adequados para a complexidade social 

que cada vez se faz mais manifesta? Quais as respostas do ponto da jurisdição e do 

processo? 

 A demanda por respostas, pelo estado e pelo direito, é crescente.  A partir da 

Constituição cidadã, houve um inegável aumento de bens a serem tutelados e de 

sujeitos de direito. Neste contexto, novos direitos ocasionam novas demandas e, 

consequentemente, novas posturas do estado e do processo. A promoção e a proteção 

destes direitos exigem da jurisdição, da prestação jurisdicional, posicionamentos 

diferenciados, reestruturados. Para tanto, a pesquisa, os estudos de cenários e as 

reflexões críticas são essenciais. 

 Foi em vista disso que se desenvolveu a presente produção. Aliando a prática 

jurídica (estudo de caso) com seus aspectos teóricos estruturais e históricos, objetivou-

se uma análise crítica de cunho pragmático. Através da investigação de uma Ação Civil 

Pública de matéria ambiental proposta recentemente por duas associações privadas 

em face do estado do Rio Grande do Sul, se chegou à resposta do questionamento 

proposto: quais os limites e possibilidades de o estudo de caso representar caminhos 

possíveis de redimensionamento da jurisdição brasileira, sob a perspectiva da 

sustentabilidade multidimensional? 

 Ao empregar o método científico na análise do tramite processual, conclui-se 

que a solução do conflito está se desenvolvendo na contramão das multidimensões da 

sustentabilidade. Isso porque o conservadorismo judicial verificado beneficia os 

aspectos econômicos e os interesses de empresas que fabricam e comercializam o 
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agrotóxico, em detrimento do direito coletivo à adequada sociobiodiversidade e 

sustentabilidade no território gaúcho.  

 No estudo de caso, a efetividade da jurisdição e do processo está intimamente 

relacionada com a celeridade da prestação jurisdicional. Enquanto o Juízo “instrui” o 

processo para decidir o pedido liminar, requerido em caráter de urgência (sem prévia 

justificação do ente estadual, o que sequer foi apreciado), o uso indiscriminado dos 

herbicidas hormonais que possuem o princípio ativo 2,4-D continua a todo vapor, 

prejudicando diversas culturas e, consequentemente, a biodiversidade como um todo 

no Rio Grande do Sul.  A urgência da prestação jurisdicional foi exposta em detalhes, 

considerando que a Ação Civil Pública só foi proposta em razão da inefetividade de 

ações executivas e administrativas pelos mais diversos entes e órgãos responsáveis.  

 Tal constatação se agrava se considerada a realidade da agricultura familiar no 

estado, que, como característica, se desenvolve informalmente. Na maioria dos casos, 

sem laços associativos entre os produtores. A Ação Civil Pública foi proposta por duas 

associações de produtores significativos, de vinhos finos e maçãs, que fizeram um 

investimento inicial considerável (com advogados, custas etc) para ter o caso apreciado 

pelo Poder Judiciário.  

Dessa forma, conclui-se que o estudo de caso, apesar de representar uma 

oportunidade para a reinvenção da jurisdição e do processo à luz do paradigma de 

sustentabilidade exposto (multidimensional), está avançando em uma linha 

diametralmente oposta a este. Mesmo após três meses da proposição da demanda, não 

houve nenhuma manifestação relevante do Juízo e do Ministério Público, nem uma 

indicação de preocupação com produtores de menor relevância (agricultores 

familiares), que muitas vezes desconhecem seus direitos e os impactos negativos dos 

agroquímicos em suas produções. Sendo assim, verificou-se, até a data de fechamento 

da presente pesquisa (16 mar. 2021), uma insuficiência institucional da jurisdição e do 

processo para tutelar os direitos que foram postos à sua apreciação pelas associações 

de produtores envolvidas (coletivos). As demandantes se socorreram no Poder 

Judiciário buscando a proteção de direitos transindividuais, mas esbarraram na 

morosidade de um sistema de justiça que se encontra no limite do esgotamento, 

mergulhado em uma crise sem precedentes históricos.  
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26. ATIVISMO AMBIENTAL NA AMÉRICA LATINA E VALORES DE 

AUTOEXPRESSÃO 
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João Ignacio Pires Lucas1 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O apelo à mudança paradigmática para o tratamento da questão da 

sustentabilidade feito por Capra, na Teia da Vida (CAPRA, 2012, p. 15),  foi 

fundamental para uma profunda revisão dos modelos de desenvolvimento, até mesmo 

do sustentável. A ecologia profunda foi um impulso para que o ambientalismo tratasse 

as dimensões do desenvolvimento a partir da integração da natureza e da sociedade 

num mesmo sistema equilibrado, não tendo mais como preocupação única a visão 

antropocêntrica como central para o desenvolvimento, pois “a ecologia profunda 

reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos e concebe os seres humanos apenas 

como um fio particular na teia da vida” (CAPRA, 2012, p. 16). Por isso, a ecologia 

profunda é, ao mesmo tempo, uma referência para a formação de novos modelos de 

valores culturais que agreguem preocupações com a sociedade e com o meio ambiente, 

servindo para a organização e mobilização social, bem como ela também tem estado 

presente na pressão para profundas reformas constitucionais e jurídicas pelo mundo 

afora, como no caso particular do novo constitucionalismo na América Latina.  

 Nesse sentido, o principal objetivo presente neste trabalho é, num primeiro 

momento, verificar as interações entre argumentos constantes dos processos do 

chamado novo constitucionalismo na América Latina com os argumentos que 

embasam o surgimento de novos padrões de cultura política na época contemporânea, 

como no caso dos valores de autoexpressão, e, num segundo momento, analisar dados 

de survey da pesquisa mundial de valores na sua sétima rodada (2017/2020), de países 

da América Latina, no sentido de testar a hipótese de que a predominância de uma 

cultura política preocupada com a questão ambiental ainda não tem combinado com 

um incremento da participação política em movimentos ambientalistas, nem como 

uma visão cultural de mais confiança no judiciário. Para tanto, o texto está dividido em 
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duas partes. Na primeira, a partir do método analítico, para a verificação de 

aproximações e diferenças, é feita uma revisão bibliográfica sobre o novo 

constitucionalismo na América Latina e sobre os valores de autoexpressão. Na segunda, 

a partir da análise quantitativa de dados e do uso da estatística descritiva, são tratados 

dados da sétima rodada da pesquisa mundial de valores, coordenada pelo cientista 

político Ronald Inglehart (INGLEHART, 2020), realizada entre 2017 e 2020 nos 

seguintes países: México, Nicarágua, Guatemala, Porto Rico, Colômbia, Brasil, 

Equador, Peru, Argentina, Chile e Bolívia. O survey foi aplicado nesses países com 

amostras representativas e a partir de um instrumento com mais de 300 perguntas. O 

objetivo com essa parte é testar a hipótese sobre o ativismo ambiental e da relação dele 

com os valores de autoexpressão.  

 

2 AS MUDANÇAS NA AMÉRICA LATINA  

 

 Ianni (1993), comentando sobre os desafios e labirintos da América Latina, 

relembra a ideia de Marti da “Nossa América” (IANNI, 1993, p. 25), contida na 

proposta de emancipação dessa região do mundo das dominações europeias e 

estadunidense. Ou seja, não é recente a proposta de descolonização e de defesa de um 

multiculturalismo democrático e sustentável, e como afirma Ianni (1993), tal ideia tem 

estado presente em vários movimentos sociais, políticos e intelectuais de resistência 

às formas de dominação e exploração quase desde a época da colonização. Por isso, as 

mudanças políticas e jurídicas na América Latina das últimas décadas ainda são 

marcadas pela justaposição de tendências conflitantes sobre os efeitos da colonização 

etnocêntrica, capitalista e, mas recentemente, neoliberal.  

 Os efeitos do neoliberalismo na América Latina, como uma das tendências 

recentes, não representam uma novidade para as questões sociais e ambientais, pois 

desde a época da colonização, e de um processo de independência marcado pela 

dependência combinada e desigual com os países centrais, a estrutura da formação 

social dos países latino-americanos é fundada em bases de exclusão social e 

degradação ambiental (LUCAS, 2000).  

 Com um bom aporte teórico e conceitual na explicação dessas bases, pode-se 

verificar na teoria da dependência (SANTOS, 2000, p. 16) a superação de uma visão 

eurocêntrica sobre o desenvolvimento, sem cair nas armadilhas abstratas de um 
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padrão liberal baseado numa sociedade de consumo, com exclusão social, e com baixa 

intensidade democrática e participativa. Dessa forma, como escreveram Cardoso e 

Faletto (1984), a internacionalização dos mercados latino-americanos foi crucial para 

a formação de uma sociedade de mercado consumista, mas marcada pela exclusão 

social.  

 Mas, além dos efeitos lesivos do neoliberalismo na América Latina, como uma 

forma mais contemporânea da dominação eurocêntrica, o apelo consumista foi sendo 

agregado de novas dimensões culturais ocidentais, a ponto do consumismo 

transformar-se em hiperconsumismo (LIPOVETSKY, 2007, p. 21), e do 

hiperconsumismo agora aparecer na  nova versão de consumocentrismo, “com o 

consumo sendo o centro da sociedade”(CALGARO, PILAU SOBRINHO, 2020, p. 156).  

 Se a desigualdade e exclusão social na América Latina (e no mundo) podem ser 

radiografas pelos dados sociais e econômicos, como nos dados apresentados por  

Piketty (2020), a degradação ambiental também aparece de forma visível nas 

estatísticas, bem como nos documentos e eventos da Organização das Nações Unidas 

– ONU, como aponta Leff (2016).  

 Mas, como aponta Leff, ainda é preciso que as ciências sociais descubram os 

problemas ambientais (LEFF, 2016, p. 15), assim como Santos (2006) destaca a 

questão das novas epistemologias do sul na construção de uma visão socialmente 

descolonizada, pois é preciso que os movimentos sociais e intelectuais articulem-se 

mutuamente. Se as ciências sociais e jurídicas precisam reconhecer as questões 

plurinacionais e interculturais (URQUIDI, 2018, p. 137), também é preciso que essas 

discussões possam ser incorporadas aos movimentos sociais e jurídicos ativistas de 

uma nova sociedade.  

 Do ponto de vista político, dois processos sociais permitem-nos a verificação 

das reações e resistências na América Latina às tendências históricas de exclusão social 

e degradação ambiental. Um deles é o chamado novo constitucionalismo, não apenas 

como uma discussão teórica sobre o constitucionalismo – apesar da existência de boas 

reflexões sobre os modelos e tipos de constituição, como no importante debate entre 

as questões garantistas e principiológicos (FERRAJOLI; MANERO, 2013, p. 10), ou 

sobre a discussão sobre a autonomia do direito e decisão jurídica  (SIMIONI, 2012, p, 

138) -, mas como movimentos políticos e jurídicos realmente marcados pela tentativa 

de mudanças constitucionais efetivas em vários países da região. Nesse sentido, como 
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resposta ao neoliberalismo, desde o final dos anos 90 do século XX, vários países têm 

celebrado mudanças constitucionais já com a questão intercultural e ambiental como 

princípios efetivos,  como nos casos da Venezuela, Bolívia e Equador (CERVANTES, 

2015, p. 111). O novo constitucionalismo também do ponto de vista social, tem 

avançado no reconhecimento multicultural dos índios e de populações marginalizadas 

na América Latina (BALDI, 2013, p. 93).  

 Por isso, o novo constitucionalismo tem permitido o debate fundado na 

possibilidade da descolonização dos problemas etnocêntricos do constitucionalista do 

século XX (SPAREMBERGER; DAMÁZIO, 2016, p. 271). E, uma das inovações 

jurídicas e democráticas com o novo constitucionalismo é o aumento da participação 

social para além do voto (ROMEO, 2012, p. 120). Ou seja, não adiantaria que novos 

princípios ambientais e sociais fossem previstos sem que a população local não 

aumentasse a sua participação política no controle e compartilhamento da gestão com 

os Estados nacionais. Dessa forma, o novo constitucionalismo como processo jurídico 

e político tem avançado na busca do aumento do ativismo social (VICIANO PASTOR; 

MARTÍNEZ DALMAU, 2010, p. 15). O constitucionalismo antigo, por mais que 

previsse uma certa democracia representativa, era baseado na fórmula universal 

sistêmica de uma cidadania política passiva que somente se expressava pelo voto 

(despolitizado e controlado pelas máquinas partidárias liberais e conservadoras), o 

que acabou castrando a efetiva participação política para os povos latino-americanos. 

(ACUNHA, 2019, 138). E, por mais que ainda possam existir certos vestígios 

autoritarismos e personalismos políticos no novo constitucionalismo, centrando ainda 

o processo político na figura presidencial (TEIXEIRA; CASTILHO, 2018, p. 304), ele 

já apresenta um ganho ativista com o reconhecimento de conselhos populares e sociais 

de bairros, locais de moradia, conselhos de políticas públicas e direitos, entre outras 

iniciativas.  

 Mas, se é realmente importante que as novas constituições apresentem 

efetivamente o reconhecimento social e ambiental de uma sociedade sustentável, é 

preciso que uma nova cultura política possa, pelo lado da sustentação social, dar o 

verdadeiro respaldo ideológico e político da descolonização. Nesse sentido, a 

identificação de valores de autoexpressão é uma das possibilidades para que a 

população possa compartilhar desses anseios e organizar-se para os enfrentamentos 

necessários. Os valores de autoexpressão estão em oposição aos valores autoritários de 
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sobrevivência, pois além de destacarem a necessidade do ativismo social como forma 

de aumentar o controle social, também sinalizam para a busca de uma maior 

autonomia na “nova forma [de representar] as normas sexuais, papéis de gênero, 

valores familiares, religiosidade, motivações para o trabalho, relação das pessoas com 

a natureza e o meio ambiente, e suas atividades comunitárias e participação política” 

(INGLEHART; WELZEL, 2009, p. 20).  

 Os ativistas ambientais, alguns até em partidos, como nos partidos verdes, 

trazem o  pós-materialismo na articulação de mudanças culturais e aumento na 

participação (INGLEHART; WELZEL, 2009, p. 64). Dessa forma, a nova cultura 

política do ativismo ambiental está fortemente correlacionada ao surgimento do 

padrão da cultura política baseada nos valores de autoexpressão, no sentido da defesa 

da autonomia, na defesa do meio ambiente, na igualdade de gênero e na preocupação 

extremada com a democracia participativa.  

 E a América Latina tem demonstrado uma boa recepção desses novos valores, 

até pelo peso histórico dos valores opostos, “a substituição de valores de sobrevivência 

por valores de autoexpressão, gerando uma emancipação cada vez maior em relação à 

autoridade” [grifo dos autores] (INGLEHART; WELZEL, 2009, p. 22), também tem 

sido verificada na América Latina. Como “a proporção de pessoas em uma sociedade 

que enfatiza os valores de autoexpressão está fortemente correlacionada tanto com 

medidas de desenvolvimento socioeconômico, como com instituições democráticas” 

(INGLEHART; WELZEL, 2009, p. 188), a luta pela descolonização pode ser articulada 

com a afirmação dos valores de autoexpressão, ainda que esses últimos sejam mais 

fortes para sociedades com traços pós-industriais.  

 Nesse sentido, na próxima parte do texto, são analisados os dados de pesquisa 

sobre o ativismo ambiental em países da América Latina, e de como tal ativismo 

combina com a confiança no judiciário e com o reconhecimento e aceitação dos valores 

de autoexpressão na região.   

  

 3 A CULTURA POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA 

  

A pesquisa mundial de valores, coordenada por Ronald Inglehart (INGLEHART, 

2020), é a maior pesquisa de opinião do mundo. Na sétima rodada, realizada entre 

2017 e 2020, foram entrevistadas mais de 124 mil pessoas pelo mundo, em 78 países 
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de todos os continentes. A pesquisa, entre outros elementos, busca coletar dados de 

opinião de cultura política para verificar as mudanças culturais relacionadas à 

modernização social, política e econômica empreendida pelos processos de 

urbanização, industrialização e pós-industrialização das últimas décadas. Desde os 

anos 80 do século XX, mais de 100 países já foram pesquisados, inclusive os países da 

América Latina. Na sétima rodada, 11 países latino-americanos entraram na amostra 

mundial: México (1.739 entrevistas), Porto Rico (1.127 entrevistas), Guatemala (1.203 

entrevistas), Nicarágua (1.200 entrevistas), Colômbia (1.520 entrevistas), Equador 

(1.200 entrevistas), Peru (1.400 entrevistas), Brasil (1.762 entrevistas), Bolívia (2.067 

entrevistas), Chile (1.000 entrevistas) e Argentina (1.003 entrevistas), com um total 

regional de 15.221 entrevistas.  

 A análise descritiva a seguir está dividia em três dimensões atitudinais e 

culturais: sobre o grau de confiança no judiciário e do reconhecimento do respeito aos 

direitos humanos nos países investigados a partir da percepção dos entrevistados, 

sobre a adesão a itens que apontem para a valorização da participação cidadã em 

assuntos do dia a dia e do Governo, e, por fim, sobre o volume do ativismo ambiental 

e do reconhecimento da pertinência da temática ambiental em confronto às noções 

mais tradicionais de desenvolvimento econômico.  

 A hipótese central testada nas análises apresentadas abaixo é focada na 

incongruência entre as pretensões descolonizadoras de apoio ao multiculturalismo e 

ao ativismo,  especialmente quando do debate sobre os novos constitucionalismos 

latino-americanos, de um lado, e a efetividade de uma cultura política mais 

participativa e identificada com a temática social e ambiental.  

 Em primeiro lugar, as respostas dos entrevistados latino-americanos para uma  

pergunta tradicional dos estudos de capital social, como nos estudos de Putnam (1996; 

2004), sobre a confiança no judiciário, revelam como essa instituição ainda não é  

identificada como fazendo parte da “Nossa América”. Item frequente nas questões do 

capital social, a pergunta sobre a confiança no judiciário traz a importância que essa 

dimensão tem  para a identificação de uma eventual cultura cívica. Mas, com marcas 

do colonialismo, tal cultura cívica não se baseia numa efetiva participação política 

crítica e afirmativa no sentido da interculturalidade latino-americana. E os 

entrevistados latino-americanos, de certa forma, reconheceram o distanciamento 

deles com o judiciário, mesmo que alguns desses países tenham passado por mudanças 
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constitucionais recentes que até reconheceram as questões ambientais e interculturais 

de forma mais intensa e descolonizada.  

 Dessa forma, como pode ser nos resultados gerais nacionais das médias das 

respostas dos entrevistados sobre a confiança no judiciário - sendo que os 

entrevistados optavam entre uma escala em que o número 1 significava a resposta do 

‘confia totalmente’, o número 2 representava a opção do ‘confia em parte’, o número 3 

representava a opção do ‘confia um pouco’ e , por fim, o número 4 representava a não 

confiança -, todos os países participantes da pesquisa na América Latina apresentaram 

médias superiores à media de todos os países  (média global de 2,46). Como pode ser 

visto pelos números representativos, quanto mais perto de 4, menos confiança no 

judiciário, enquanto que as médias mais próximas de 1, de forma inversa, representam 

visões de maior confiança nessa instituição. Dos 11 países, o Brasil (média de 2,6) e o 

Equador (média de 2,7) foram os países com as médias mais próximas de uma 

confiança “em parte” do judiciário. Já o Peru (média de 3,5) foi o país com a média 

mais elevada, dentro da margem da “pouca confiança”. Chama a atenção que a Bolívia, 

um dos países que passou por mudanças constitucionais na época do novo 

constitucionalismo, foi um dos países com média mais elevada (média de 3,2). Os 

demais países tiveram médias acima de 2,7, representando mais uma vez a confiança 

parcial no judiciário entre os latino-americanos entrevistados.   

 De certa forma, não é novidade que instituições como o judiciário, em países 

com muita desigualdade e autoritarismo social, apresentem graus relativamente 

baixos de confiança. Mas, destaca-se o resultado para o Equador e a Bolívia, dois dos 

países que passaram por alternações legais recentes. Entretanto, a pouca confiança no 

judiciário não é apenas um reconhecimento crítico da atuação poder público, pois pode 

também sinalizar para uma visão mais crítica da própria afirmação dos direitos.  

 A avaliação da população latino-americana sobre o respeito aos direitos 

humanos segue na mesma trilha dos resultados verificados para a confiança no 

judiciário. De forma mais ampla, a questão sobre o respeito aos direitos humanos 

revela uma percepção crítica dos latino-americanos no que concerne à proteção, em 

última instância, do direito à vida. Como pode ser visto na Tabela 1, todos os países 

participantes da pesquisa tiveram mais de 50% dos entrevistados optando pelas 

respostas do ‘não muito’ ou ‘nenhum’ respeito aos direitos humanos nos seus 

respectivos países. Da mesma maneira que em relação à confiança geral no judiciário, 
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mesmo países com recentes mudanças constitucionais, como o Equador e a Bolívia, 

ainda não têm populações que reconheçam as alternações jurídicas promovidas para 

a defesa intercultural e ambiental dos seus países. Ao que parece, ainda são fortes os 

traços culturais de uma relativa indisposição com as instituições jurídicas na América 

Latina, até pelo conteúdo colonialista dos processos jurídicos nessa região.  

 

    Tabela 1. Em que medida os direitos humanos são respeitados? 

 

País Bastante Razoável Não muito Nada Total 
Porto Rico 12% 32% 34% 22% 100 

México 10% 27% 45% 18% 100 

Guatemala 8% 36% 41% 15% 100 

Nicarágua 19% 19% 30% 32% 100 

Colômbia 8% 22% 48% 22% 100 

Equador 13% 32% 43% 12% 100 

Peru 2% 13% 66% 19% 100 

Brasil 6% 37% 40% 19% 100 

Bolívia 12% 34% 43% 11% 100 

Chile 6% 40% 41% 13% 100 

Argentina 11% 36% 43% 10% 100 

     Fonte: Pesquisa Mundial de Valores, Inglehart (2020).   

 

 Pelo visto, a total descolonização das instituições jurídicas e das que 

materializam as políticas públicas ainda se apresenta como de uma realização incerta, 

pelo menos no curto prazo.  

 Para a verificação da intensidade dos valores de autoexpressão marcados pelo 

aumento da valorização da participação cidadã, como nos movimentos de bairros, de 

clubes, de associações profissionais e temáticas (como as ambientais), entre outros, os 

dados da pesquisa  mundial de valores também são reveladores de um certo 

descompasso entre setores de ativistas intelectuais e jurídicos dos temas e princípios 

da democracia, da interculturalidade e do meio ambiente, de um lado, e a maioria da 

população, de outro lado. Pelo lado intelectual do novo constitucionalismo, houve 

realmente uma preocupação com o aumento do ativismo social que pudesse estar 

previsto nas novas constituições. Mas, nem sempre a população responde com uma 

ação política efetivamente participativa.  
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 Os dados da pesquisa mundial de valores permitem que sejam analisados essas 

inovações políticas de alteração aos padrões tradicionais de cultura política e de 

atuação do poder político. Nesse sentido, duas perguntas, do extenso instrumento, são 

direcionadas para a verificação de uma atitude política favorável a ideias de aumento 

da participação cidadão em assuntos do dia a dia e governamentais (ideias pós-

materialistas de autoexpressão).  

 Para tanto, os entrevistados são instados por duas perguntas a escolherem entre 

quatro opções que possam ser prioritárias em termos de objetivos nacionais para os 

próximos 10 anos. Nas duas perguntas, dos quatro objetivos apresentados, dois têm 

conotação pós-materialista de autoexpressão, e dois são representantes de ideias 

tradicionais de sobrevivência. Nas duas perguntas, as duas opções (uma para cada) 

que mais representam a ideia do aumento da participação cidadã são: (para a primeira 

pergunta) “aumentar a participação das pessoas nas decisões que são tomadas em seus 

locais de trabalho e em suas comunidades”; e (para a segunda pergunta): “aumentar a 

participação do povo nas decisões mais importantes do Governo”. Ao lado dessas duas 

opções, outras duas alternativas também trazem alusão a temas pós-materialistas, 

como da beleza das cidades e liberdade de expressão. Do outro lado, duas opções para 

cada pergunta são representantes das ideias tradicionais, como no caso da defesa da 

manutenção da ordem, no combate ao aumento de preços e no aumento no 

crescimento econômico.  A Tabela 2 revela os resultados para as duas opções 

participativas dos valores de autoexpressão para cada pergunta e o somatório das duas 

opções reconhecidamente pós-materialistas (de autoexpressão).  
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Tabela 2. Opções pós-materialistas de apoio à participação como 

objetivos dos países 

 

País 

% como primeira opção  da pergunta 1 
“aumentar a participação das pessoas nas 

decisões que são tomadas em seus locais de 

trabalho e em suas comunidades” 

% como primeira opção da pergunta 2 
“ aumentar a participação do povo nas decisões 

mais importantes do Governo” 

Porto Rico 25%  (30% para a soma das duas pós-materialistas) 30%  (45% para a soma das duas pós-materialistas) 

México 23% (32% para a soma das duas pós-materialistas) 28% (41% para a soma das duas pós-materialistas) 

Guatemala - - 

Nicarágua 19%  (32% para a soma das duas pós-materialistas) 14%  (38% para a soma das duas pós-materialistas) 

Colômbia 27% (44% para a soma das duas pós-materialistas) 29% (43% para a soma das duas pós-materialistas) 

Equador 22% (32% para a soma das duas pós-materialistas) 19% (35% para a soma das duas pós-materialistas) 

Peru 22% (25% para a soma das duas pós-materialistas) 22% (32% para a soma das duas pós-materialistas) 

Brasil 38% (43% para a soma das duas pós-materialistas) 33% (40% para a soma das duas pós-materialistas) 

Bolívia 25% (41% para a soma das duas pós-materialistas) 22% (43% para a soma das duas pós-materialistas) 

Chile 26% (29% para a soma das duas pós-materialistas) 29% (40% para a soma das duas pós-materialistas) 

Argentina 19% (23% para a soma das duas pós-materialistas) 25% (32% para a soma das duas pós-materialistas) 

    Fonte: Pesquisa Mundial de Valores, Inglehart (2020).   

 

 Em nenhum país pesquisado da América Latina as opções pós-materialistas 

ultrapassaram a marca de 50%, e os percentuais dos dois objetivos destacados 

(sinalizadores de uma visão mais pró-ativista política) não atingiram nem 40% (e afora 

o Brasil e Peru nenhum desses objetivos obteve mais de 30% como primeira opção de 

resposta). Aliás, o Brasil foi o país com percentuais mais elevados para esses dois 

objetivos.   

 Por um lado, os temas destacados no novo constitucionalismo, no sentido do 

reconhecimento de direitos interculturais e de fortalecimento do sistema judicial mais 

democrático, já estão presentes na cultura política latino-americana, ainda que não de 

uma forma hegemônica. Mas, por outro lado, os dados também revelam os profundos 

desafios culturais para os defensores dos direitos humanos e do aumento do ativismo 

político das populações latino-americanas. Por isso, não é surpreendente que as novas 

constituições na América Latina, mudadas nessa última fase, ainda estejam com sérias 

dificuldades de implementação, pois sem uma população ativa no dia a dia das lutas 

sociais e ambientais, dificilmente tais textos legais entrarão em plena efetividade.  

 Entretanto, se os valores de autoexpressão de conotação política não estão 

presentes de forma tão intensa na cultura política latino-americana, a ideia da 
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preservação ambiental já possui alguns dados mais encorajadores, ainda que não 

sejam totalmente afirmativos de uma nova cultura.  

 A Tabela 3 traz informações sobre a dimensão da cultura política que trata 

diretamente do dilema entre a defesa da questão ambiental ainda em confronto com 

noções mais atrasadas sobre o desenvolvimento econômico (como se eles pudessem 

ser apenas competitivos). Nesse sentido, uma das perguntas da pesquisa mundial de 

valores demandava a escolha dicotomizada entre uma opção diretamente defensora da 

causa ambiental (em confronto com aspectos econômicos) e (outra opção) mais 

tradicional de defesa de um desenvolvimento econômico ainda preso a danos no plano 

ambiental.  

 

Tabela 3. Desenvolvimento econômico tradicional e defesa do meio 

ambiente 

 

País 

A proteção do meio ambiente 

deveria ser prioritária, mesmo se 

desacelerasse o desenvolvimento 

econômico e diminuísse a oferta de 

empregos  

Desenvolvimento econômico e 

criação de empregos deveriam 

ser prioritários, mesmo que o 

meio ambiente sofra algum dano  

Nenhuma das 

duas 
Total 

Porto Rico 67% 26% 7% 100% 

México 56% 43% 1% 100% 

Guatemala 59% 27% 14% 100% 

Nicarágua 63% 32% 5% 100% 

Colômbia 70% 30% - 100% 

Equador 57% 43% - 100% 

Peru 59% 40% 1% 100% 

Brasil 65% 33% 2% 100% 

Bolívia 74% 25% 1% 100% 

Chile 56% 41% 3% 100% 

Argentina 46% 49% 5% 100% 

 Fonte: Pesquisa Mundial de Valores, Inglehart (2020).   

 

 Os dados da Tabela 3 são interessantes quanto ao posicionamento do Equador 

e da Bolívia. No caso do Equador, a questão ambiental parece não ter sido plenamente 

assimilada, pois apenas 54% dos entrevistados optaram pela alternativa da proteção 

ambiental. Já no caso dos entrevistados da Bolívia, eles apresentaram o maior 

percentual de adesão à opção ambiental de todos os países investigados na América 
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Latina.  A preocupação com esses dois países é relevante na medida em que ambos 

avançaram na discussão da natureza, mas pelos dados, nem todas as pessoas foram 

realmente envolvidas em tal debate.  

 E tal revelação ainda é mais fortemente corroborada com os dados do ativismo 

ambiental nesses países e nos demais da amostra latino-americana, como pode ser 

visto na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Participação em entidade do movimento ambiental 

 

País Não participa 
Participante inativo, 

apenas filiado 
Participante ativo Total 

Porto Rico 84% 9% 7% 100% 

México 84% 11% 5% 100% 

Guatemala 74% 20% 6% 100% 

Nicarágua 74% 14% 12% 100% 

Colômbia 65% 23% 12% 100% 

Equador 88% 5% 7% 100% 

Peru 95% 3% 2% 100% 

Brasil 96% 2% 2% 100% 

Bolívia 85% 7% 8% 100% 

Chile 85% 2% 13% 100% 

Argentina 94% 5% 1% 100% 

     Fonte: Pesquisa Mundial de Valores, Inglehart (2020). 

 

 É assustadora a constatação do baixo percentual de envolvimento da população 

latino-americana em movimentos sociais ambientais. De forma geral, os latino-

americanos não se envolvem significativamente com política, mas a baixa adesão aos 

movimentos ambientais é preocupante, especialmente para os casos da Bolívia e do 

Equador. O país com maior envolvimento ativo é o Chile, mas mesmo nele o percentual 

de militantes ativos não atinge a marca dos 20%. Numa situação diferente, os 

movimentos religiosos apresentam adesão mais intensa. No caso do Brasil, por 

exemplo, cerca de 44% dos entrevistados afirmaram participar ativamente dessas 

entidades e movimentos, sendo que o percentual nos outros países não foi muito 

diferente. Ou seja, a participação social na política não é algo presente na cultura 

política dos latino-americanos. Nem é o caso de uma total falta de envolvimento social, 
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pois os dados sobre a participação em movimentos religiosos revela certo interesse 

ativista. 

 E o pouco ativismo político também pode ser constatado em outros tipos de 

dados da pesquisa de 2020, especialmente sobre a participação em petições, greves, 

boicotes e passeatas pacíficas. No total, apenas 40% dos brasileiros responderam já 

terem participado de uma petição. Nos demais casos, inclusive para o Brasil, todos os 

percentuais são baixos para os envolvimentos relatados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A hipótese sobre o descompasso na América Latina entre a qualidade do debate 

jurídico e intelectual de temas marcados pela descolonização etnocêntrica, de um lado, 

e a baixo envolvimento ativista dos latino-americanos, de outro lado, revela ainda 

profundos desafios para as pessoas que participam dos debates intelectuais e jurídicos.  

 Em primeiro lugar, alguns países latino-americanos tiveram alternações 

constitucionais nas últimas décadas, sendo que em quase todos os casos, medidas 

jurídicas descolonizantes foram afirmadas no sentido do reconhecimento intercultural, 

para a minimização da exclusão e desigualdade, bem como para o aumento dos espaços 

democráticos de participação e decisão. Porém, a parte social relacionada à formação 

de uma cultura política mais ativista e de autoexpressão (com o reconhecimento e 

defesa de temas ambientais, sociais e econômicos) não acompanhou o ritmo das 

alternações legais e dos debates acadêmicos.  

 Por um lado, são inegáveis as conquistas teóricas advindas dos debates sobre a 

emergência das epistemologias do Sul, como nas obras de Santos e Meneses (2010), 

Santos e Mendes (2018), epistemologias que trazem à tona a discussão da 

descolonização, entre outros elementos, das constituições e demais textos jurídicos. 

Mas, por outro lado, ainda são insuficientes as mudanças no âmbito social, algo que 

pode ser medido nas pesquisas de comportamento político e de cultura política. 

 O surgimento de valores de autoexpressão, por mais que possam ter uma 

emergência na Europa, trazem elementos democratizantes e de interculturalidade que 

estão totalmente afinados com os desafios da descolonização. Se as noções de capital 

social e de associativismo oriundas da Europa traziam formas minimizadas do 

envolvimento social, até pelo medo da participação dos excluídos, e nos modelos de 
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atuação elaborados por eles mesmos, nos dias atuais, já há um relativo consenso nos 

meios intelectuais e acadêmicos mais críticos que a participação política precisa 

transcender às meras instituições liberais da democracia representativa. É o caso dos 

levantamentos das experiências de novos modelos de participação que têm sido 

desenvolvido por Santos (2002) desde o início do século XXI. Modelos novos que 

também precisam ampliar o escopo cultural e intercultural (SANTOS, 2003, p. 26).  

 O reconhecimento da importância da participação e ativismo político, bem 

como o reconhecimento da diversidade cultural, além da questão da desigualdade 

social, são todos elementos que precisam andar juntos para a construção efetiva de 

novas constituições engajadas na defesa da vida e do ambiente. E que tais textos 

jurídicos possam realmente ser efetivados no dia a dia para a totalidade da população.  

 Nesse sentido, intelectuais, juristas e movimentos sociais na América Latina 

possuem parceiros globais, desde o plano acadêmico, como no caso dos levantamentos 

de pesquisas como a dos valores (INGLEHART, 2020) e das questões econômicas, 

como o World Inequality Database – instituição dos dados divulgados pelo economista 

Piketty (2020), até o plano político e social de ONG’s engajadas na defesa do meio 

ambiente e da minimização da exclusão social. Por sinal, o Relatório de 

Desenvolvimento Humano publicado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD –, de 2019. trouxe dados e informações dessas duas 

pesquisas (da pesquisa mundial de valores e dos dados de desigualdade), agregando-

os aos demais dados já produzidos e compilados pelo PNUD.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei 11.445/2007, denominada Lei do Saneamento Básico, e o Decreto 

7.217/2010, regulamentam a gestão do saneamento nos municípios brasileiros, 

estabelecendo desde os princípios fundamentais que devem reger a gestão até 

atribuições comuns e específicas de cada ente da federação, impondo novas atribuições 

e prazos para suas ações – o chamado marco do saneamento. A legislação foi atualizada 

recentemente pela Lei 14.026 de julho de 2020 e pelo Decreto Federal de número 

10.588 de dezembro de 2020. Os Planos de Saneamento Básico previsto no artigo 11 e 

incisos da Lei 11.445/2007 também sofreram alterações com a recente edição da Lei 

10.026/2020.  

Esse artigo pretende tratar brevemente sobre o marco legislativo do 

saneamento básico no país e suas alterações legislativas, bem como discutir e ressaltar 

a importância dos planos de saneamento e a necessidade de sua integração com os 

planos diretores municipais e demais planos setoriais. O primeiro item trata da 

estrutura normativa do saneamento básico e busca traçar a sua evolução legislativa no 

Brasil. O segundo item trata da importância dos planos municipais de saneamento 

básico como instrumentos de efetividade do direito ao saneamento. Em relação aos 

planos de saneamento é relevante mencionar a integração destes aos planos diretores 

municipais, em consonância com o as diretrizes do Estatuto da Cidade (Lei 
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10.257/2001) e, também, ao Estatuto das Metrópoles (Lei 13.089/2005). Por fim, nas 

conclusões serão feitas algumas considerações acerca a da importância da elaboração 

dos mesmos no atual contexto econômico e social do país. 

 

2 CONSIDERAÇÃO SOBRE O MARCO NORMATIVO DO SANEAMENTO E 

OS PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

2.1 A marco normativo do saneamento e a sua evolução legislativa  

 

A Constituição Federal de 1988, chamada de Constituição Cidadã, prevê o 

direito ao acesso de toda a população brasileira ao saneamento básico, eis que tal 

serviço público é afeto a dignidade da pessoa humana. 

O artigo 21, inciso XX, da Constituição Federal, oferece a competência exclusiva 

para a União fixar diretrizes para o desenvolvimento do Saneamento Básico. A União 

por intermédio de edição de normas de natureza infraconstitucional dispõe sobre 

investimentos, universalização dos serviços e acesso a todos os cidadãos e estabelece a 

competência por parte dos demais Entes Federados para dar efetividade ao direito 

constitucional de acesso ao saneamento. 

O artigo 23, inciso IX, da Constituição Federal, atribui competência concorrente 

a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munícipios, a promoção de programas 

de saneamento básico. Neste aspecto, a norma constitucional estabelece que todos os 

Entes Federados busquem viabilizar o acesso ao saneamento básico. 

Os investimentos em Saneamento Básico, universalizando os serviços e 

vinculando às políticas de Saúde Pública, é uma forma de efetivar o direito 

constitucional da dignidade humana.  A correlação fica evidenciada pelo previsto no 

artigo 200, inciso IV da Constituição Federal, onde é garantida ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) a participação na formulação e execução dos programas de saneamento 

básico. Na época da elaboração da Constituição de 1988 já era possível perceber que a 

ausência de investimentos em saneamento básico ocasiona o aumento de despesa 

pública para manutenção da Saúde Pública a todas as esferas do nosso Estado. 

De igual sorte, a Constituição Federal em seu artigo 182 caput, que trata da 

política urbana, estabelece a competência exclusiva para os municípios promoverem o 

seu desenvolvimento urbano e desenvolvimento social, garantindo o bem estar de seus 



 
 
 
 

João Telmo de Oliveira Filho; Paulo José da Silva Rosa; Verônica Laís Gräf | 549 

 

habitantes. Desse modo, o “desenvolvimento urbano” de um município não ocorre sem 

a implementação de uma politica de saneamento básico eficiente.  

Motivo de grande divergência acadêmica, doutrinaria e jurisprudencial, é a 

competência dos municípios em determinar a forma que os serviços de água e 

esgotamento sanitário seriam prestados dentro de seus perímetros. Uma importante 

discussão ocorreu em face de interpretação do artigo 30, inciso I e V da Constitucional, 

que previa que somente os municípios poderiam determinar de que forma os serviços 

podem ser prestados (concessão, Parceria Público-Privado ou Autarquia Municipal). 

Sobre o prisma do interesse local ficou estabelecido que a competência para designar 

a maneira e forma da prestação do serviço é do município, justificado pela capacidade 

de facilitar a universalização, tendo em vista a praticidade e o maior conhecimento e 

captação de solução. 

Portanto, os Planos Municipais de Saneamento Básico devem ser elaborados e 

confeccionados, obrigatoriamente, pelo titular dos serviços municipais de saneamento 

básico e é instrumento fundamental para que os gestores públicos possam contratar 

ou conceder os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

Segundo Fiorillo (2011, p 294) saneamento básico pode ser definido como: 

 

(...) a Organização Mundial da Saúde (OMS) define saneamento básico e/ou 

ambiental, como sendo o controle de todos os fatores do meio físico do homem, 

que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e 

social. O serviço de saneamento é item elementar da infraestrutura de um local, 

consistindo em um conjunto de atividades composto pela coleta e tratamento de 

esgoto, fornecimento de água encanada, limpeza das vias públicas e coleta de lixo. 

Ademais, o saneamento ambiental é o conjunto de ações que visam à melhoria da 

qualidade de vida das populações por meio do controle do meio físico para evitar 

doenças e propiciar uma maior higiene social. Estabelece-se a partir de ações como 

o fornecimento de água potável de qualidade, coleta de lixo, tratamento de esgoto, 

limpeza das vias públicas, contenção de enchentes, entre outros. A relevância 

encontra-se na preservação tanto do meio de vida dos habitantes quanto do meio 

ambiente. Para proteger e melhorar as condições de vida da população, a existência 

do saneamento ambiental é essencial.  

 

Sirvinskas  (2011, p. 297),   explica   que   saneamento   básico   é:  “um    serviço 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/educacao/ajudando-meio-ambiente.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/educacao/ajudando-meio-ambiente.htm
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essencial que deve ser prestado pelo Poder Público com toda a eficiência, objetivando 

a saúde pública.” 

Para Hiram Sartori (2016):  

 

(...) o Saneamento básico é ainda um expressivo problema no Brasil. Apesar de ser 

um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei n° 11.445/2007, os 

dados comprovam que o país ainda tem um longo caminho para ter uma saúde 

pública adequada. A carência de abastecimento de água e tratamento e coleta de 

esgoto são um dos fatores que deixam o Brasil em atraso no índice de 

desenvolvimento humano. 

 

O Sítio Eletrônico Trata Brasil, na última compilação de dados no ano de 2018, 

demonstra a inexistência e o déficit dos municípios brasileiros, o que atenta a 

dignidade humana. Diante disso, a coleta destes dados nos mostram que 83,3% dos 

brasileiros têm acesso a água tratada, já os outros 16,7% correspondem que 35 milhões 

de pessoas não têm acesso a esse serviço. Ademais, a cada 100 litros de água tradada, 

63 litros são consumidos enquanto 37 litros são desperdiçados, acarretando um 

prejuízo de oito bilhões de reais ao país. (TRATA BRASIL, 2018) 

Com relação ao tratamento de esgoto, segundo Sirvinskas (2011, pag. 350) “o 

saneamento básico no Brasil é um grave problema, pois grande parte do esgoto não 

recebe tratamento adequado sendo despejado in natura em rios, lagos, lagoas e no 

mar.” 

No Brasil, em se tratando de saneamento básico, especificamente em 

tratamento de esgoto, os números mostram que apenas 44,9% do esgoto do país é 

tratado e mais de 100 milhões de habitantes não têm acesso a coleta de esgoto. As 

regiões com o desempenho mais sensato são a Centro-Oeste com 52,62% de esgoto 

tratado e a Sudeste com 78,57% de esgoto coletado. Dentre as regiões do país, a região 

Norte apresenta o pior desempenho em ambos os casos, com apenas 18,3% do esgoto 

tratado e 10,45% de esgoto coletado. (TRATA BRASIL, 2018) 

Leonetti (2011, p. 345) explica: 

 

Historicamente, o investimento em saneamento ocorreu de forma pontual no 

Brasil, sendo predominantemente realizado pelo setor público. Além disso, soma-

se o fato de que a falta de uma definição clara das responsabilidades peculiares à 
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União, estados, Distrito Federal e municípios tornou difusa a aplicação dos 

recursos em saneamento, não respeitando uma visão de planejamento global dos 

investimentos. O setor também foi marcado pela baixa capacidade de 

endividamento das organizações estatais e a pequena participação do setor 

privado. 

 

Com o objetivo de melhorar e ampliar o sistema de tratamento de água e esgoto 

foi editada a Lei Federal 11.445/2007, denominada Lei do Saneamento Básico, e o 

Decreto 7.217/2010, que regulamentam a gestão do saneamento nos municípios 

brasileiros, estabelecendo os princípios fundamentais da gestão até as atribuições 

comuns e específicas de cada ente da federação, impondo novas atribuições, prazos e 

responsabilidades. 

A Lei Nacional de Saneamento Básico (Art. 2º da Lei nº 11.445/2007) elenca os 

princípios fundamentais dos serviços públicos de saneamento básicos. A presença 

desses princípios fundamentais busca garantir aos usuários acesso e qualidade a este 

serviço público de natureza essencial: 

• Universalização do acesso (inciso I) com integralidade das ações (inciso II), 

segurança, qualidade e regularidade (inciso XI) na prestação dos serviços. Denota-se 

deste dispositivo legal a busca em cobrar dos gestores públicos municipais, os 

legítimos detentores e responsáveis por este serviço, o cumprimento de seu dever 

constitucional, tendo em vista que a grande maioria dos municípios brasileiros ainda 

não tem acesso ao abastecimento de água, bem como ao tratamento de esgoto; 

• Promoção da saúde pública (incisos III e IV), segurança da vida e do 

patrimônio (inciso IV) e proteção do meio ambiente (inciso III). Estes dispositivos 

refletem diretamente em saúde pública gerando aumento de despesas, eis que no 

Brasil a falta de esgoto tratada eleva a taxa de mortalidade infantil e doenças como a 

diarreia. No atual momento pandêmico que assola a humanidade, foi encontrado no 

esgoto a presença do vírus SAR-Co V na cidade de Florianópolis; 

• Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de proteção ambiental e outras de relevante interesse social (inciso VI). 

Esta é uma importante alteração efetuada pela lei 14.026/20, a qual prevê a 

regionalização dos sistemas de abastecimento de água e esgoto.  

O artigo 3º da Lei Nacional de Saneamento Básico (atualizada pela Lei 

14.026/20) define saneamento básico como o conjunto de serviços públicos, 
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infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas:  

 

Lei 11.445/2007 

Art. 3º 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela 

disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 

ligações prediais e seus instrumentos de medição;  

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e 

manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao 

transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, 

desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso 

ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente;  

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e 

pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais 

de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana;  

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, 

pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza 

e a fiscalização preventiva das redes. Percebe-se a complexidade e a amplitude da 

política de saneamento básico, a ser executado pelo poder público municipal. (Lei 

nº 11.445/2007 atualizada pela Lei 14.026/20) 

 

As soluções, o aperfeiçoamento e a melhoria no sistema de abastecimento de 

água e tratamento de esgoto necessitaram a edição da Lei 14.026 de julho de 2020 e o 

Decreto Federal de número 10.588 de dezembro de 2020. 

 

2.2 Os Planos de Saneamento Básico 

 

Os Planos de Saneamento Básico municipais são o instrument  essencial  para 
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se buscar a universalização dos serviços de tratamento de água e esgoto, sem a sua 

existência os contratos de concessão deste serviço essencial carecem de validade.   

Basicamente, os planos contêm diretrizes, estratégias, objetivos gerais de 

políticas e demais determinações normativas gerais. Tende a ser um documento 

amplo, diferenciandos dos programas e projetos. Enquanto o programa está mais 

focado no cronograma e na execução, o projeto é um documento detalhado de uma 

ação ou atividade que inclui todas as fases de criação, como estudos de viabilidade, 

definição das ações, orçamento, cronograma de execução, etc.  

Os Planos Municipais de saneamento básico são um diagnóstico do sistema de 

abastecimento de água e esgoto existente em um município, detecta as falhas e os 

problemas existentes e projeta investimentos e melhorias com intuito de se obter uma 

melhor qualidade na prestação de serviço. 

A competência para elaborar os Planos Municipais de Saneamento Básico é do 

titular dos serviços, essa titularidade é dos munícipios, o que vem determinado no 

caput do artigo 9ª, inciso I, da lei 11.445 de 2007: 

 

Lei 11.445/2007 

Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento 

básico, devendo, para tanto: 

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como 

estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de 

resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos serviços 

prestados de forma direta ou por concessão; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 

O artigo 19 da Lei 11.445/2007, recentemente alterada pela Lei 14.026/2020, 

diz que a prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que 

poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 

 

Lei 11.445/2007 

Art. 19 

(...) 

 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 

sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos 

e apontando as causas das deficiências detectadas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
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II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 

admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os 

demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, 

de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 

governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

 

O parágrafo terceiro do artigo 19 dispõe que “os planos de saneamento básico 

deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas e com planos 

diretores dos Municípios em que estiverem inseridos” ou “com os planos de 

desenvolvimento urbano integrado das unidades regionais por eles abrangidas”. (Lei 

11.445/2007, art. 19, § 3º). 

O quinto parágrafo refere que será assegurada ampla divulgação das propostas 

dos planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, “inclusive com 

a realização de audiências ou consultas públicas” (Lei 11.445/2007, art. 19, § 5º). A 

expressão “inclusive” embora de redação um pouco confusa, atenta para a necessidade 

de realização das audiências e consultas públicas. 

Conforme o artigo 20, parágrafo único, incumbe à entidade reguladora e 

fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por 

parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e 

contratuais. 

No inciso V do artigo 19, ainda refere “mecanismos e procedimentos para a 

avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.” 

Conforme o parágrafo quarto do mesmo artigo 18, com redação da Lei 

14.026/2020, os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em 

prazo não superior a 10 (dez) anos. Dispõe também que será assegurada ampla 

divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as 

fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas. No 

parágrafo nono dispõe que os municípios com população inferior a 20.000 (vinte mil) 

habitantes poderão apresentar planos simplificados. 

O artigo 17 da Lei de Saneamento, com alteração dada pela Lei 14.026/2020, 

trata do plano regional de saneamento básico elaborado no conjunto de municípios 

atendidos. É a possibilidade de municípios integrantes de regiões de planejamento ou 

consórcios de municípios elaboram seus planos regionais de saneamento.  
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Lei 11.445/2007  

Art. 17. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano 

regional de saneamento básico elaborado para o conjunto de Municípios 

atendidos. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 1º O plano regional de saneamento básico poderá contemplar um ou mais 

componentes do saneamento básico, com vistas à otimização do planejamento e 

da prestação dos serviços. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 2º As disposições constantes do plano regional de saneamento básico 

prevalecerão sobre aquelas constantes dos planos municipais, quando 

existirem. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 3º O plano regional de saneamento básico dispensará a necessidade de 

elaboração e publicação de planos municipais de saneamento básico. (Redação 

pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 4º O plano regional de saneamento básico poderá ser elaborado com suporte de 

órgãos e entidades das administrações públicas federal, estaduais e municipais, 

além de prestadores de serviço. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 

No artigo 11 e incisos da Lei do Saneamento Básico, houve alterações com a 

edição da lei 10.024/2020. Neste diploma legal contém os requisitos básicos para “a 

elaboração dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de 

saneamento básico.” Adiante colacionaremos o texto legal comentando-se a 

abrangência das alterações legais em vigor: 

 

Lei 11.445/2007  

Art. 11 

I - a existência de plano de saneamento básico;  

 

Conforme já mencionado, o Plano Municipal de Saneamento Básico é peça 

fundamental e essencial para que seja válido os contratos a serem firmados e 

relacionados ao saneamento básico, sejam eles efetuados mediante licitação, Parceria 

Público-Privada, consórcios intermunicipais, autarquias municipais criadas ou 

existentes. 

Lei 11.445/2007  

Art. 11 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
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II - a existência de estudo que comprove a viabilidade técnica e econômico-

financeira da prestação dos serviços, nos termos estabelecidos no respectivo plano 

de saneamento básico; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)  

 

Deve constar e ser comprovado por estudos pormenorizados a possibilidade 

técnica de execução das metas de curto, médio e longo prazo, em busca de 

proporcionar acesso a toda a população, sopesando-se a viabilidade econômica dos 

investimentos. 

 

Lei 11.445/2007  

Art. 11 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 

cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de 

regulação e de fiscalização; 

 

A regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico ocorrem com a 

criação de Agências Reguladoras Municipais que devem ser criadas por lei e, com essas 

atribuições como pilar de sua criação e existência devem ainda os municípios criarem 

por lei os Conselhos Municipais de Saneamento Básico. A inexistência deste conselho 

veda o acesso dos municípios de acessarem verbas para investimento público, quer 

seja junto a instituições bancarias de fomento a título oneroso ou a verbas da União. 

 

Lei 11.445/2007  

Art. 11 

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 

licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato; 

 

Neste aspecto, a realização de audiências e consultas públicas determinam a 

participação popular na confecção do plano de saneamento, onde se pode coletar as 

necessidades dos bairros, vilas e conglomerados urbanos com relação à precariedade 

dos serviços ou sua inexistência. O Edital e o contrato nos casos de concessão estão 

atrelados ao Plano Municipal de Saneamento Básico, tendo em vista que este na 

prática é o projeto básico da licitação: 
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Lei 11.445/2007  

Art. 11  

V - a existência de metas e cronograma de universalização dos serviços de 

saneamento básico. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 

As metas nada mais são que os objetivos que buscam a universalização dos 

serviços e seu cronograma de execução onde são fixadas datas para seu efetivo 

cumprimento e comprovação perante o poder concedente. As metas são denominadas 

de curto, médio e longo prazo e em suas discrições são feitas as previsões de forma 

exequíveis em lapso temporal projetado. 

Exemplificando em um contrato de concessão assinado em 2012, com prazo de 

validade de trinta e cinco anos, possui sua meta de curto prazo a substituição de todos 

os hidrômetros e rede e adutoras de distribuição de água tratada, com um investimento 

de R$ 2.000.000,00 até 31 de março de 2019 - assim são determinadas as metas 

constantes no Plano de Saneamento e no instrumento contratual.   

O parágrafo primeiro do artigo 11 da Lei 11.445/2007 dispõe que “Os planos de 

investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o 

respectivo plano de saneamento básico”. Os investimentos e os projetos a serem 

executados, na prática são os existentes e projetados no Plano de Saneamento, os quais 

apenas são realocados no instrumento contratual. Portanto, sempre serão compatíveis 

e exequíveis. 

No parágrafo segundo, informa que os serviços prestados mediante contratos 

de concessão ou de programa, as normas previstas deverão prever autorização para a 

contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a área a ser atendida. 

A autorização que vem mencionada neste inciso é encaminhar para a casa 

legislativa um projeto de lei autorizativa para que seja licitado os serviços de 

saneamento básico indicado neste projeto de lei o prazo de duração da concessão:  

 

Lei 11.445/2007  

Art. 11  

II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos 

serviços, de redução progressiva e controle de perdas na distribuição de água 

tratada, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
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recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados e com o 

respectivo plano de saneamento básico. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 

Neste inciso se pode perceber a ênfase que é concedida as perdas na distribuição 

de água e a necessidade de serem controladas estas perdas. A ocorrência deste evento 

impacta nos valores a serem cobrados nas tarifas dos usuários, já a motivação dos 

índices de perda de água tratada tem como incentivo principal o sucateamento a falta 

de manutenção nas redes de distribuição de água as quais se deterioram com o passar 

dos anos. 

Uma questão importante a referir em relação aos planos de saneamento é a 

integração destes aos planos diretores municipais em consonância com o as diretrizes 

do O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001). Cumpre ressaltar que o Estatuto da Cidade 

é a lei geral federal de diretrizes de ordenação do uso e ocupação do solo e da política 

urbana dos municípios. Não há como não considerar os planos de saneamento como 

parte das políticas urbanas, portanto, devem adequar-se ao disposto no Estatuto da 

Cidade e, também, ao Estatuto das Metrópoles (Lei 13.089/2005). 

Ao tratar dos planos de desenvolvimento econômico e social com diretriz, o 

Estatuto da Cidade reforça a necessidade de integração de uma série de planos 

setoriais de desenvolvimento econômico e social relacionados à política urbana. 

Estimula também a importância do plano diretor municipal como referência para os 

demais planos setoriais obrigatórios e a criação dos fundos específicos, dentre eles, o 

Plano Municipal de Saneamento Básico e fundo municipal e o plano regional de 

saneamento básico  

Um planejamento adequado às diretrizes do Estatuto da Cidade prevê a 

integração dos planos diretores municipais e os planos de saneamento e, também, dos 

programas e projetos decorrentes, possibilitando não só o aporte de novos recursos 

que podem ser disponibilizados e gerenciados pelos fundos municipais, com 

participação das comunidades.  

Os planos diretores e os planos setoriais, nos termos do Estatuto da Cidade, 

devem ser participativos. Conforme o artigo 40 § 4o do Estatuto da Cidade, o mesmo 

devendo ocorrer com os planos municipais e regionais de saneamento.  
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Lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana. 

(,,,) 

§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 

implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população 

e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade; 

II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 

 

Outra consideração importante a ser destacada é que no processo de elaboração 

de ambos os planos devem ser considerados as diretrizes e normas do Estatuto da 

Cidade e o disposto nos planos diretores municipais e regionais. Esta integração de 

regra, não ocorre. Espera-se que com a nova redação do marco do saneamento posso 

haver uma disposição maior neste sentido. 

Por fim, o Decreto Federal 10.588/20 regulamentou o artigo 13 da Lei 10.42/20 

e 50 da Lei 11.445/07. O Decreto menciona a possibilidade e viabilidade das prestações 

de serviços de saneamento serem fornecidas de forma regionalizada e a criação da 

Agencia Nacional de Águas (ANA), ligada ao Ministério de Desenvolvimento Regional. 

Importante lembrar que nos termos do Decreto os planos municipais de saneamento 

devem estar aprovados até março de 2022, sob pena do município não poder acessar 

recursos de programas federais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por todo exposto, considera-se a importância do Plano Municipal de 

Saneamento Básico como instrumento importante para os municípios planejarem e 

executarem os quatro serviços fundamentais para saúde da população: o acesso à água 

tratada, a coleta e tratamento de esgotos, o tratamento e disposição dos resíduos e a 

drenagem das áreas urbanas e rurais de seus limites territoriais.  

A confecção de um Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado dentro 

de uma modelagem fidedigna com as necessidades da população, capacidades e 

características próprias dos municípios, captação e manutenção dos recursos hídricos, 
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pode ser um instrumento capaz de gerar desenvolvimento econômico e social 

relevante. 

Importante referir neste contexto a necessidade de integração dos planos de 

saneamento com o plano diretor municipal, como referência para os demais planos 

setoriais obrigatórios e a criação dos fundos específicos. 

Os Planos Municipais de Saneamento devem primordialmente atender e 

garantir a promoção da segurança hídrica, prevenção de doenças, redução das 

desigualdades sociais, preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico do 

município, ocupação adequada do solo e a prevenção de acidentes ambientais e 

eventos como enchentes, falta de água e poluição, sendo que desta forma todos os 

preceitos constitucionais e os contidos nas normas infraconstitucionais. 

Observa-se que é essencial a existência de Plano de Saneamento Básico, 

independente de qual modelagem será utilizada no serviço de Saneamento Básico, 

inclusive como instrumento para a captação de novos recursos. 

Embora a grande maioria dos municípios brasileiros ainda não tenham seus 

planos municipais de saneamento básico, espera-se que com o novo marco regulatório 

eles possam ser elaborados. Ao longo dos anos a legislação infraconstitucional 

sancionada inerente ao saneamento básico avançou de forma significativa, mas a sua 

real aplicação pelos municípios titulares deste serviço de natureza essencial continua 

estagnada.   

Com isso, demonstra-se que as normas infraconstitucionais vieram para 

conceder vazão aos preceitos constitucionais inseridos em nossa Carta Magna. Dessa 

forma, o que se busca hoje com planos municipais de saneamento básico é, 

primeiramente, zelar pela saúde pública preservação ambiental e a dignidade humana. 
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1 A modo de aproximación 

 

Una de las grandes preocupaciones en la temática de protección del medio 

ambiente (como elemental presupuesto para la agenda pendiente para el tercer 

milenio), resulta ser la efectiva tutela o salvaguarda del mismo. 

Uno de los puntos basilares para la efectividad de dicha tutela, se constituye la 

plasmación de la respectiva responsabilidad penal para los funcionarios responsables. 

En la presente entrega, analizamos los alcances de la Sentencia de Casación expedida 

en fecha 19/06/18, por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

peruana, Cas. N° 455- 2017- PASCO. A la vez de determinar, si efectivamente resulta 

constitucional y justo, que los gerentes no sean pasibles de merecer pena privativa de 

libertad ante la plasmación de un daño ambiental.    

Pero además, a efectos de determinar la eventual afectación a la sostenibilidad 

medio ambiental, como consecuencia del vertimiento de los efluentes mineros 

metalúrgicos referidos y a su vez, tutelar de manera efectiva los derechos 

transindividuales o supraindividuales. 

 

2 Acerca de la responsabilidad penal en los delitos contra el medio 

ambiente 

 

En el presente punto, es de verse el contenido del Art. 304.-, del Código Penal 

peruano, que respecto del delito de contaminación ambiental; juridiza: “El que, 

                                                      
1 Publicado na Revista de Direito Brasileira, 1ª edição de 2021. 
2 Consultor jurídico. Abogado por la UCSM (Arequipa). Doctorados en Derecho y Administración, por 
la UNFV (Lima). Presidente de la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Praeeminentia 
Iustitia (Perú). Miembro de la International Association of Constitutional Law- IACL (Serbia). Autor y 
coautor de libros y tratados en Derecho Constitucional, Penal y Administrativo. CoDirector los 
Códigos Penales comentados de Ecuador y Colombia. kimblellmen@outlook.com. 
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infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice 

descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, 

vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las 

aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, 

alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la 

salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis 

años y con cien a seiscientos días-multa. Si el agente actuó por culpa, la pena será 

privativa de libertad no mayor de tres años o prestación de servicios comunitarios 

de cuarenta a ochenta jornadas”.  

 

3 Sobre el delito de responsabilidad de los representantes legales de las 

personas jurídicas 

 

En principio, es de verse el Art. 314°-A, del Código Penal peruano, preconiza: 

“Los representantes legales de las personas jurídicas dentro de cuya actividad se 

cometan los delitos previstos en este Título serán responsables penalmente de 

acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 23 y 27 de este Código”. 

Empero, como veremos más adelante, la referida Sala Penal Permanente, 

estableció la interpretación esperada de lo contenido en el artículo precedente. 

 

4 Sobre la teoría de infracción del deber 

 

Al respecto tenemos que, en la teoría de los delitos de infracción de deber, el 

autor o figura central se concretiza en el criterio de la “infracción de deber”. Es autor 

quien realiza la conducta prohibida infringiendo un deber especial de carácter penal. 

En tanto que partícipe es aquel que también participa en la realización de la conducta 

prohibida, pero sin infringir deber especial alguno.3 

Consideramos que dicha teoría postula un acertado fundamento, en razón a 

que, ello corrobora la naturaleza misma de la calidad de autor. En tal sentido, no podría 

                                                      
3  SALINAS SICCHA, Ramiro.  La teoría de infracción de deber en los delitos de corrupción de 
funcionarios. En línea: recuperado en fecha 17/02/21 de 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/e741c08041bf820599c2ff49cfca7f5d/LA+TEOR%C3%8DA
+DE+LOS+DELITOS+DE+INFRACCI%C3%93N+DE+DEBER1-
SALINAS.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e741c08041bf820599c2ff49cfca7f5d Lima, p. 02. 
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ser responsable penal un autor al que previamente no se le haya demostrado 

fehacientemente su correspondiente participación merecedora de tal responsabilidad. 

 

5 Derechos transindividuales 

 

Como intereses transindividuales generales, podemos considerar a aquellos que 

interesan a la sociedad en su conjunto o bien a una generalidad determinada de 

sujetos, es decir, puede referirse a la comunidad o a un grupo mayormente 

cohesionado, donde el interés esté mes o menos determinado. La titularidad de esta 

clase de interés es “difusa”, porque no hay un vínculo entre una persona, un individuo 

concreto y el interés.4   

El que un derecho o interés sea supraindividual significa que trasciende la esfera 

de lo meramente individual, está marcado por la impersonalidad y rompe con el 

concepto clásico de derecho subjetivo. Estos derechos "no pertenecen a una persona 

física o jurídica determinada, sino a una comunidad amorfa, fluida y flexible, con 

identidad social, pero sin personalidad jurídica".5 

Al recoger el tipo legal la protección de un bien jurídico supra-individual, 

trataría de in interés difuso de orden colectivo, por lo que la sociedad en su conjunto 

sería la agraviada.6 

Entonces, es de verse que los intereses o derechos, transindividuales o 

supraindividual; se unimisman en buena cuenta a los consabidos intereses o derechos 

difusos, esto es, a aquellos derechos o interés que les pertenecen a todos en general y 

a nadie en particular. 

 

6 Principios legales, constitucionales y penales a tomar en cuenta 

 

6.1 De sostenibilidad. Positivizado en el Inc. 6., del Art. III., del Título Preliminar 

de la Ley de recursos hídricos, Ley Nº 29338, que preconiza: “El Estado promueve y 

controla el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos hídricos 

                                                      
4 MOSSET ITURRASPE, Jorge y LORENZETTI, Ricardo Luis. Defensa del consumidor Ley 24.240. 
Rubinzal- Culzoni Editores. Buenos Aires, 1999, pp. 389- 401. 
5 GIDI, Antonio. Derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. En: VV.AA. (coord. GIDI, 
Antonio y FERRER Mac-Gregor, Eduardo). La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales 
homogéneos. Hacia un Código Modelo para Iberoamérica. México, Porrúa, 2003, p. 32. 
6 PEÑA CABRERA FREYRE, Alfonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial. Tomo IV. Editorial Moreno, 
Lima, 2010, pp. 209-210. 
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previniendo la afectación de su calidad ambiental y de las condiciones naturales de 

su entorno, como parte del ecosistema donde se encuentran. El uso y gestión 

sostenible del agua implica la integración equilibrada de los aspectos socioculturales, 

ambientales y económicos en el desarrollo nacional, así como la satisfacción de las 

necesidades de las actuales y futuras generaciones”.  

6.2 De tutela jurídica. Establecido en el Inc. 11., del Art. III., del Título Preliminar 

de la Ley de recursos hídricos, Ley Nº 29338, que juridiza: “El Estado protege, 

supervisa y fiscaliza el agua en sus fuentes naturales o artificiales y en el estado en 

que se encuentre: líquido, sólido o gaseoso, y en cualquier etapa del ciclo hidrológico”. 

6.3 De imputación necesaria. Se encuentra registrado en el Inc. 14., del Art. 139, 

de la Constitución Política, que respecto de los principios y derechos de la función 

jurisdiccional, señala: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en 

ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por 

escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es 

citada o detenida por cualquier autoridad”. 

6.4 Motivación de resoluciones judiciales. Contemplado en el Inc. 5., del Art. 

139, de la Constitución Política, que respecto de los principios y derechos de la función 

jurisdiccional, señala: “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas 

las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley 

aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 

6.5 De proscripción de la responsabilidad objetiva. Prescrito en el Art. VII., 

del Título Preliminar del Código Penal, que en relación al principio de responsabilidad 

penal, preconiza: “La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda 

proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”. 

 

7 Derechos fundamentales y convencionales a considerar 

 

7.1 Derechos Fundamentales 

7.1.1 Debido proceso y tutela jurisdiccional. Es de verse el Inc. 3., del Art. 139,  

de la Constitución Política, que acerca de la observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional; señala: “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
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predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 

especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”. 

7.1.2 Presunción de inocencia. Se tiene el literal e), inc. 24 del art. 2°, de la 

Constitución Política, que respecto de los derechos fundamentales de la persona, 

dispone: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad”.   

7.1.3 Legalidad. El Inc. 2., del art. 2°, de la Constitución Política, que en relación a 

la legalidad, preconiza: “Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley”.   

7.1.4 Especificidad y Textualidad. El Art. 3., de la Constitución Política, acerca de 

Derechos Constitucionales. Númerus Apertus, señala: “La enumeración de los 

derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución 

garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, 

o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de 

la forma republicana de gobierno”. 

 

7.2 Derechos convencionales 

 

En este punto, es oportuno destacar lo señalado en la Cuarta Disposición Final 

y Transitoria, de la Constitución Política, que señala: “Las normas relativas a los 

derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados 

y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.  

Por su parte, el art. V, del TP del CPConst., respecto de la interpretación de los 

derechos constitucionales, indica: “El contenido y alcances de los derechos 

constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben 

interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los 

tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de 

los que el Perú es parte”.  

Ahora bien, es de resaltar que “[en] el caso Almonacid Arellano vs. Chile, la 

Corte IDH ha ido precisando el contenido y alcance del concepto de control de 

convencionalidad en su jurisprudencia, para llegar a un concepto complejo que 
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comprende los siguientes elementos (o: las siguientes características): a) Consiste en 

verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la CADH, 

la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales 

el Estado sea parte; b) Es una obligación que corresponde a toda autoridad pública 

en el ámbito de sus competencias; c) Para efectos de determinar la compatibilidad 

con la CADH, no sólo se debe tomar en consideración el tratado, sino que también la 

jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el 

Estado sea parte; d) Es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad 

pública; y e) Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la 

CADH o bien su interpretación conforme a la CADH, dependiendo de las facultades 

de cada autoridad pública”.7 

Al respecto, en la jurisprudencia referida se aprecia: “(…)el Poder Judicial debe 

ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas 

internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no 

solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. 

Entonces, en resumidos términos el Control de la Convencionalidad, sostiene 

que las legislaciones internas de cada país, deberán adecuarse a los lineamientos 

establecidos en la Convención Americana de Derechos. 

Así tenemos, que el Inc. 1., del Art. 1., de la Convención Americana de Derechos, 

respecto de la obligación de respetar los derechos, juridiza: “Los Estados Partes en 

esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 

ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

Respecto de la “garantía” de los derechos, se debe tener en cuenta las garantías 

específicas, tales como: i) La obligación del Estado de asegurar el pleno goce y ejercicio 

de los derechos, ii) El deber de proteger a las personas frente a las amenazas de agentes 

                                                      
7  S/a. Control de convencionalidad. En línea: Recuperado en fecha 17/02/21, del Cuadernillo de 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 7 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf, 
San José de Costa Rica, p. 06. 
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privados o públicos en el goce de los derechos, iii) Adoptar medidas de prevención 

general frente a casos de violaciones graves de derechos, iv) Reparar a las víctimas y v) 

Cooperar con los órganos internacionales para que estos puedan desarrollar sus 

actividades de control.8 

Por otro lado, corresponde traer a colación el principio pro personae, el que se 

encuentra contenido en el Inc. 1., del Art. 29, de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, estableciendo: “Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser 

interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo 

para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de 

cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en 

mayor medida que la prevista en él”. 

Seguidamente, es de apreciarse lo establecido por el Inc. 2., del Art. 29, de la 

misma norma, que señala: “No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno 

de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte 

en virtud de leyes, convenciones, reglamento o costumbres, so pretexto de que el 

presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”. 

 

8 Síntesis de la casación in examine 

 

En breves términos, tenemos la Sentencia de Casación expedida en fecha 

19/06/18, por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia peruana, Cas. 

N° 455- 2017- PASCO. 

El presente caso versa sobre la infracción del deber en delitos contra el medio 

ambiente frente al debate de las teorías comúnmente esgrimidas en el ámbito de la 

autoría y participación –i) dominio del hecho e ii) infracción del deber–, en lo que 

respecta al delito de contaminación del medio ambiente, por tratarse de un delito 

complejo en virtud de su singular estructura e implicancia material –importa una ley 

penal en blanco que inevitablemente remite al derecho administrativo–, es viable 

optar por la teoría de la infracción del deber, el cual se conceptualiza –en términos 

amplios– como la competencia de un agente que le viene otorgada por una norma 

                                                      
8 GOMES, Luiz Flávio y de OLIVEIRA MAZZUOLI, Valerio. Comentários à Convenção Americana Sobre 
Direitos Humanos. Pacto de San José da Costa Rica, 3a. ed., Sao Paulo, Editora Revista Dos Tribunais, 
2010. Citado en: VV.AA. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. En línea: 
Recuperado en fecha 17/02/21, de http://www.kas.de/wf/doc/kas_38682-1522-4-
30.pdf?140901164826, 2014, p. 48. 
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jurídica para desenvolverse dentro de un espacio institucional –verbigracia: una 

compañía minera–. 

En principio, se tiene que mediante la Resolución número veintiuno, de fecha 

30/05/16, el magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte 

Superior de Justicia de Pasco declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento, 

formulado por Juan José Herrera Távara y Teódulo Valeriano Quispe Huertas en la 

investigación que se les siguió por la presunta comisión de los delitos de 

contaminación ambiental y responsabilidad de los representantes legales de las 

personas jurídicas. 

En fechas 17 y 18/08/16, contra dicha resolución, los representantes tanto del 

Ministerio Público como de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, 

interpusieron recurso de apelación, elevándose los actuados a la Sala Superior Penal 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Pasco, la que mediante Resolución 

número nueve, de fecha 31/01/17, revocó la decisión asumida por el A quo y declaró 

infundado el sobreseimiento postulado por la defensa técnica de los imputados. 

Posteriormente en fecha 30/03/17, los coprocesados Herrera Távara y Quispe 

Huertas, interpusieron recurso de casación excepcional, alegando errónea 

interpretación de los artículos trescientos cuatro –contaminación del ambiente– y 

trescientos catorce-A –responsabilidad de los representantes legales de las personas 

jurídicas– del Código Penal. 

El planteamiento de casación, para el desarrollo de doctrina jurisprudencial por 

el motivo casacional de errónea interpretación de la norma penal se amparó en los 

siguientes fundamentos: i) Delimitar la función de garantes que ostentan los 

representantes legales de las personas jurídicas que se encuentren inmersos en el 

procesamiento de delitos ambientales, es decir, establecer las reglas y límites generales 

respecto a la autoría y participación de los agentes en este tipo de ilícitos, ii) Fijar 

criterios que complementen lo establecido en la Sentencia de casación número 

trescientos ochenta y dos-dos mil doce/La Libertad, expedida el quince de octubre de 

dos mil trece por los integrantes de la Sala Penal Permanente, que en sus apartados 

cuatro punto cinco a cuatro punto nueve, bajo el subtítulo de “Fundamentos de 

derecho”, estableció que el delito de contaminación ambiental es un tipo penal en 

blanco –condiciona la tipicidad de la conducta a una desobediencia administrativa 

señalada en la Ley número veintiocho mil doscientos setenta y uno, expedida el 
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dieciséis de agosto de dos mil cinco–, cuyo bien jurídico protegido es el 

medioambiente. Los verbos rectores –elementos objetivos del tipo– de infringir, 

contaminar y verter se configuran con la infracción de las normas que regulan la 

protección ambiental, causando o pudiendo causar un perjuicio o alteración de la flora, 

fauna y los recursos hidrobiológicos. 

Asimismo, dicha casación indicó que el delito de contaminación ambiental es 

de carácter omisivo y, a efectos de contabilizar el plazo de prescripción del delito, se 

estableció que este es de carácter permanente. 

El representante del Ministerio Público, en su requerimiento de acusación, 

imputó a Teódulo Valeriano Quispe Huertas que: En su condición de gerente de 

operaciones de la compañía minera Volcán S. A. A., transgredió el deber de garante de 

la protección del ambiente, durante la dirección de las operaciones mineras de la 

unidad de producción Cerro de Pasco de la mencionada compañía, por cuya omisión 

dolosa y en varios momentos –i) del cuatro al ocho de octubre de dos mil ocho, ii) del 

tres al seis de diciembre de dos mil ocho, iii) el siete y ocho de mayo de dos mil nueve, 

iv) del veinticuatro al veintisiete de agosto de dos mil nueve, v) del seis al nueve de 

octubre de dos mil nueve y vi) del tres al seis de diciembre de dos mil nueve– provocó 

en contra de ecosistemas de influencia un aumento relevante de riesgo, y no eligió 

medios técnicos ni idóneos, a pesar de conocer de los sucesos contaminantes. 

Así, el representante del Ministerio Público, atribuye que a través de los 

efluentes mineros metalúrgicos doscientos dos –de la unidad de procesos 

metalúrgicos–, doscientos tres –de la planta de neutralización– y doscientos cuatro –

del servicio de mina– descargó aguas de difusa calidad cuyas concentraciones 

contaminantes han podido causar perjuicio sobre la calidad ambiental del lado norte 

del lago Chinchaycocha –naciente del río Mantaro– en el impacto de las 

concentraciones contaminantes arrastradas primero por el río Ragro o Ragre, ex 

quebrada Chinchaycocha, y luego traídas por el río San Juan en catorce punto cinco 

kilómetros de recorrido, aproximadamente, contado desde los puntos de descarga. 

Contra Juan José Herrera Távara, el representante del Ministerio Público, 

indicó que: En su calidad de gerente general de la compañía minera Volcán S. A. A., 

cometió el delito de contaminación ambiental, al tener un deber jurídicamente 

relevante de impedir la producción de sucesos contaminantes, sin poder adoptar 

medidas gerenciales entre mayo y diciembre de dos mil nueve. Cabe señalar que sobre 
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este imputado no recaen las características que fundamentan lo especial del tipo penal 

del artículo trescientos cuatro, encontrándose llamado en virtud del artículo 

trescientos catorce-A y completado por el artículo veintisiete del Código Penal. 

En el presente caso, se pretende que dicha Corte Suprema establezca doctrina 

jurisprudencial por el motivo de errónea interpretación de la norma penal respecto a 

los límites de la autoría y participación de los agentes del delito de contaminación al 

ambiente –artículo trescientos cuatro del Código Penal–. 

Al respecto, debe indicarse que, el sujeto activo de este delito puede ser 

cualquier persona, es decir, la autoría no requiere cualidad especial alguna en el 

agente, pues se trata de un delito común. 

Empero, de un análisis más exhaustivo de la norma penal, se advierte que la 

comisión de este delito está contextualizada para los supuestos en los que la 

contaminación es causada por empresas cuyo campo de acción se encuentra vinculado 

directamente con el del medioambiente –para el presente caso, las compañías 

mineras–. 

En lo que respecta al supuesto típico de “causar o posibilidad de causar un 

perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes”, las máximas de la 

experiencia dictan que dicho perjuicio es generado por agentes organizados que se 

orientan por un fin económico, supuesto que claramente se opone a la contaminación 

del ambiente ocasionada por un agente particular. 

En ese sentido, la delimitación de la autoría y la participación para los delitos 

de contaminación del ambiente especialmente se circunscribe al ámbito de las 

personas jurídicas, en las que los agentes que participan en aquellas se desempeñan 

conforme a una función previamente estipulada de manera normativa, es decir, el rol 

que cada agente desenvuelve dentro de dichas empresas viene exigido por el deber 

asignado normativa y previamente por estas. 

Frente al debate de las teorías comúnmente esgrimidas en el ámbito de la 

autoría y participación –i) dominio del hecho e ii) infracción del deber–, en lo que 

respecta al delito de contaminación del medioambiente, por tratarse de un delito 

complejo en virtud de su singular estructura e implicancia material –importa una ley 

penal en blanco que inevitablemente remite al derecho administrativo–, es viable 

optar por la teoría de la infracción del deber, que se conceptualiza –en términos 

amplios– como la competencia de un agente que le viene otorgada por una norma 
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jurídica para desenvolverse dentro de un espacio institucional –verbigracia, una 

compañía minera–. 

La elección de esta teoría, sin embargo, no es meramente subjetiva y 

discrecional, sino que viene impulsada por un criterio de aplicabilidad o simplicidad 

en el entendido de que la elección de ella permite operativizar de manera clara el 

ámbito de la conducta del agente o, en otras palabras, permite imputar la 

responsabilidad penal del agente en los supuestos en que la normatividad estipulada 

por la persona jurídica le otorga. 

De ello se deriva que la conducta penalmente sancionada de los agentes activos 

en el delito de contaminación ambiental únicamente puede ser viable en la medida en 

que el deber exigido por la norma prevista por la persona jurídica así lo ha establecido, 

por lo que cualquier otra conducta que extralimite o no precise dicho deber o rol deberá 

excluir la responsabilidad el agente. 

En el presente caso, del auto de vista se advierte que la Sala Superior, al revocar 

el auto del A quo que declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento a favor de 

Quispe Huertas y Herrera Távara, consideró que: i) el delito de contaminación 

ambiental es un delito omisivo y por ello, conforme a los hechos descritos en la 

acusación fiscal, sería atribuible a los mencionados imputados en la medida en que no 

habrían intervenido para controlar dicho acto contaminante, el cual se encontraba en 

el ámbito de sus dominios; y ii) ello se refuerza aún más si por los cargos que 

desempeñaban tenían el deber de evitar que se produzca el resultado prohibido. 

Sin embargo, no deja de advertirse que la decisión del Ad quem no precisó cómo 

no habrían intervenido –forma y modo de acusación fáctica y su calificación 

normativa– los imputados para controlar el acto contaminante, es decir, no se delimitó 

el nexo causal entre el rol desempeñado por los procesados y el resultado imputado. 

Si bien la Sala refiere que, según los hechos denunciados, los coprocesados 

tenían el deber de observar la no contaminación de río Ragro o Ragre y el río San Juan, 

en el auto de vista no se aprecian argumentos de la forma como dicha conducta habría 

excedido el ámbito de competencia de los roles asumidos por Quispe Huertas como 

gerente de operaciones y de Herrera Távara como gerente general de la compañía 

minera Volcán S. A. A. 

Esto encuentra mayor asidero si en el requerimiento de acusación fiscal –folios 

dos a cuarenta y tres del tomo uno–se advierte lo siguiente: 
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Si bien se precisaron los términos de la imputación contra los mencionados 

coprocesados, no se advierten, una vez más, argumentos acerca de la manera como 

dichos coprocesados habrían infringido su deber –por el cargo que desempeñaban– 

en los hechos que se les imputan. 

Luis Enrique Osorio Verástegui, al brindar su declaración previa, refirió que: 

“En diciembre de dos mil ocho tenía el cargo de jefe de asuntos ambientales y de 

acuerdo con sus funciones realizaba el monitoreo de los vertimientos industriales 

minero-metalúrgicos, aguas antes y después de las operaciones mineras de la 

empresa. Explica que un monitoreo comprende la toma de muestras, el análisis 

químico en un laboratorio externo y el reporte, que es comunicado a las respectivas 

superintendencias para la adopción de medidas coercitivas”. 

Declaración que fue corroborada por la versión proporcionada de Quispe 

Huertas –folio trece–, quien aseveró que: “Ocupó el cargo de gerente de operaciones 

y actualmente no labora para la empresa. Con relación al monitoreo ambiental, 

correspondía al área del medioambiente, que se encargaba de realizar todos los 

monitores, los cuales se informaban semanalmente vía correo electrónico, siendo el 

responsable de ello el ingeniero Luis Enrique Osorio Verástegui”. Es decir, solo para 

esta persona el representante del Ministerio Público sí logró establecer el nexo entre el 

deber que cumplía en la compañía volcán S. A. A. y la conducta imputada. 

Para describir el tipo penal del delito de contaminación del ambiente, el 

representante del Ministerio Público señala que: “No hace alusión a un elemento 

condicionante de autoría, en el sentido de exigir una cualidad funcional o de otra 

índole para ser considerado sujeto activo del delito de contaminación ambiental; 

autores serán todos aquellos que cuenten con el dominio del acontecer típico quienes 

tienen la posibilidad de frustrar el evento típico como protagonistas del suceso 

delictivo. Dicho dominio funcional puede ser compartido por varias personas, 

siempre que en aquellos concurran todos los elementos exigibles para el caso de una 

coautoría; de no ser así, su intervención delictiva ha de ser calificada como partícipes 

(cómplice o instigador)[…]”. 

De lo anterior se observa que, si bien el agente del delito de contaminación 

ambiental es un sujeto común, ello no implica que en el contexto de una persona 

jurídica los agentes no asuman determinados deberes y sean responsables únicamente 

por ellos, situación que equívocamente el representante del Ministerio Público no 
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considera al asumir una teoría del dominio del hecho que no permite identificar con 

claridad el ámbito de competencia que le viene exigido por la normatividad de la 

empresa en la que dichos agentes se desenvuelven. 

Esto trae como consecuencia la vulneración de los principios de imputación 

necesaria, como extensión del derecho de defensa–, al no delimitarse concretamente 

los hechos delictivos atribuidos a los procesados, y el de proscripción de la 

responsabilidad objetiva, al considerar como autores del delito de contaminación 

ambiental a Quispe Huertas y Herrera Távara por el hecho de detentar los cargos de 

gerente de operaciones y gerente general de la compañía minera Volcán S. A. A., 

respectivamente, circunstancia que en un Estado constitucional y democrático de 

derecho debe excluirse. 

En ese sentido, la conducta atribuida a los procesados no constituye una 

conducta penalmente reprochable, pues el representante del Ministerio Público no 

solo omitió la forma en la que estos habrían incurrido en dicha conducta a partir de la 

función que desempeñaban en la compañía minera Volcán S. A. A., sino que, conforme 

a lo indicado anteriormente, no es posible atribuírseles responsabilidad, pues se 

mantuvieron en el ámbito de su competencia. Por ello, deberá ampararse la casación 

interpuesta. 

Finalmente, si bien el representante del Ministerio Público le imputó al 

procesado Herrera Távara la comisión del delito de responsabilidad de los 

representantes legales de las personas jurídicas, debe indicarse que sobre este punto, 

mediante auto de calificación, los miembros de esta Sala no encontraron mayor 

relevancia casacional, por lo que no se emite pronunciamiento alguno en dicho 

extremo. 

Así, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

de la República: i) Declararon fundado el recurso de casación formulado por la defensa 

técnica de Teódulo Valeriano Quispe Huertas y Juan José Herrera Távara contra el 

auto de vista; y en consecuencia, Casaron el auto de vista recurrido que revocó el auto 

que declaró fundada la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa técnica 

de Quispe Huertas y Herrera Távara, ii) Actuando como sede de instancia, 

confirmaron la resolución que declaró fundado el sobreseimiento a favor de Quispe 

Huertas y Herrera Távara; con lo demás que contiene, y iii) Dispusieron la notificación 

de la presente Ejecutoria a las partes personadas a esta Sede Suprema. 
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9 Análisis de la resolución in comento 

 

Como primer punto, debemos dejar constancia acerca de la especial como 

saludable trascendencia de la expedición de la presente resolución sub judice. Ello, en 

tanto que establece importante doctrina jurisprudencial sobre una temática como lo 

es el delito de contaminación del medio ambiente, el mismo que desde hace no poco, 

ha venido siendo materia de discusión y decisiones no uniformes.  

Ello, obedeciendo a la calidad de dicho delito, es pues, complejo, en razón a que 

comporta una ley penal en blanco, la que obliga la previa remisión a predios del 

derecho administrativo. 

Así, nos referimos a la necesaria delimitación o determinación de la autoría y la 

participación para los delitos de contaminación del ambiente (poniendo fin al debate 

de las teorías del dominio del hecho y de infracción del deber), pues, se circunscribe al 

ámbito de las personas jurídicas, en las que los agentes o sujetos activos, que participan 

en aquellas se desempeñan conforme a una función previamente estipulada de manera 

normativa, es decir, el rol que cada agente desenvuelve dentro de dichas empresas 

viene exigido por el deber asignado normativa y previamente por estas.  

Maravilla pues, que a propósito de la expedición de la resolución in examen, 

resulte inaceptable en extremo alguno, que en un Estado Constitucional de derecho, 

como el que rige en el ordenamiento jurídico peruano, se inobserve los principios de 

imputación necesaria y de proscripción de la responsabilidad objetiva acotados en la 

misma.  

Luego, es de resaltar el protagonismo que se le atribuye en dicha resolución, al 

principio de responsabilidad penal (que proscribe toda forma de responsabilidad 

objetiva, ergo, la prueba debe establecer el nexo de causalidad entre la acción u 

omisión intencional y sus efectos), al que se hace mención de manera tácita. 

Además, aunque no lo mencione expresamente en la resolución bajo 

comentario, no hace más que reflejar el esperado abrace de los basilares derechos 

fundamentales de legalidad, especificidad y textualidad. Así, solo se puede ser 

responsable de lo que previamente se encuentre juridizado en una norma legal y que a 

su vez, tenga que figurar específica como expresamente en la misma, respectivamente. 

Mención aparte, merece resaltar el preponderante lugar que se le asigna al 

derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales y 
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presunción de inocencia. Aunque, el mismo dicho sea de paso, tampoco es referido en 

dicha resolución.  

En ese orden de ideas se deja claramente establecido, que de no vulnerar dichos 

derechos fundamentales (además de los principios de imputación necesaria y 

proscripción de la responsabilidad objetiva, señalados en la resolución sub examine); 

los gerentes de una compañía minera, de manera alguna podrán ser imputados o 

responsabilizados penalmente. 

Por otro lado, llama poderosamente la atención que siendo el Ministerio Público 

el defensor de la legalidad, el representante del mismo, haya incurrido en tan craso 

error (por decir lo menos). Así, nos referimos al requerimiento de acusación fiscal, en 

el que se no se aprecia argumentos de cómo es que los coprocesados (en el cargo que 

laboraban), habrían inobservado o infringido su deber, respecto de los hechos 

delictivos que se les imputa. 

En iguales términos, resulta preocupante como lamentable, que la Sala Superior 

Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Pasco, haya revocado la 

decisión asumida por el A quo, declarando infundado el sobreseimiento postulado por 

la defensa técnica de los imputados. Ello, sin esbozar argumentos para tales efectos. 

Lo evidenciado, parece revelar algo más preocupante aún. Y nos referimos a 

que, resulta probable que tanto el representante del Ministerio Público como también, 

la referida Sala Superior Penal de Apelaciones (al menos en lo que corresponde la 

presente resolución bajo análisis), inobservan principios convencionales, 

constitucionales y penales elementales, lo que a su vez no se unimisma con el espíritu 

y lineamientos de un Estado Constitucional de derecho imperante. Presenta así, 

además, un lamentable desfase y retroceso. 

Por otro lado y sin restar la merecida importancia y mérito a la referida 

resolución (en lo tocante a la inclusión de la Teoría de la Infracción del Deber); es 

preciso dejar constancia que resulta preocupante, que tanto el representante del 

Ministerio Público y la señalada la Sala Superior Penal de Apelaciones, hayan 

inobservado lo preceptuado en los principios y derechos fundamentales indicados, 

toda vez, con anterioridad a la expedición de dicha resolución se tiene previsto el 

derecho fundamental al debido proceso y principio iura novit curia. Y en base a los 

mismos, pudieron resolver de conformidad a la resolución sub examine.  
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Es de acotar también, que en el presente caso no se incurre en un, supuesto 

como aparente, conflicto de derechos fundamentales (esto es preferentemente, entre 

el derecho a la presunción de inocencia, de los gerentes denunciados. y el derecho a 

gozar de un medio ambiente sano, equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Así, 

no ameritaba (como en efecto no se hizo) la correspondiente ponderación de dichos 

derechos. 

No obstante, consideramos lamentable como imprescindible, que no se haya 

dilucidado también en pro de la efectiva contaminación del medio ambiente como 

producto de los efluentes mineros metalúrgicos, mencionados por el representante del 

Ministerio Público (determinado se haya infringido o no, las leyes, reglamentos o 

límites máximos permisibles); pues, el mismo refiere que descargó aguas de difusa 

calidad cuyas concentraciones contaminantes “han podido causar perjuicio” sobre la 

calidad ambiental del lado norte del lago Chinchaycocha –naciente del río Mantaro– 

en el impacto de las concentraciones contaminantes arrastradas primero por el río 

Ragro o Ragre, ex quebrada Chinchaycocha, y luego traídas por el río San Juan en 

catorce punto cinco kilómetros de recorrido, aproximadamente, contado desde los 

puntos de descarga. Y es su caso, determinar también, las acciones a tomar. 

Así, se hubiera podido determinar la eventual afectación a la sostenibilidad 

ambiental, como consecuencia del vertimiento de los efluentes mineros metalúrgicos 

referidos y a su vez, tutelar de manera efectiva los derechos transindividuales, por 

ejemplo, el medio ambiente. Y dicho sea de paso, fue en lo que sí acertó el 

representante del Ministerio Público al interponer su respectiva denuncia en dicho 

extremo.  

En ese orden de pensamiento, llama la atención que en la resolución bajo 

comentario, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia peruana, 

únicamente haya considerado dos fundamentos para el desarrollo de doctrina 

jurisprudencial por el motivo casacional de errónea interpretación de la norma penal 

amparada (dejando de lado la referida tutela jurídica y del bien jurídico protegido, 

como es el medioambiente) y que fueron: i) Delimitar la función de garantes que 

ostentan los representantes legales de las personas jurídicas que se encuentren 

inmersos en el procesamiento de delitos ambientales, es decir, establecer las reglas y 

límites generales respecto a la autoría y participación de los agentes en este tipo de 

ilícitos, ii) Fijar criterios que complementen lo establecido en la Sentencia de casación 
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número trescientos ochenta y dos-dos mil doce/La Libertad, expedida el quince de 

octubre de dos mil trece por los integrantes de la Sala Penal Permanente, que en sus 

apartados cuatro punto cinco a cuatro punto nueve, bajo el subtítulo de “Fundamentos 

de derecho”, estableció que el delito de contaminación ambiental es un tipo penal en 

blanco –condiciona la tipicidad de la conducta a una desobediencia administrativa 

señalada en la Ley número veintiocho mil doscientos setenta y uno, expedida el 

dieciséis de agosto de dos mil cinco–, cuyo bien jurídico protegido es el medio 

ambiente. 

Finalmente, se aprecia que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, 

expidió la resolución bajo análisis, sin observar la legalidad, sin haber llevado a cabo 

el control de constitucionalidad (al resolver de manera extranjera a los referidos 

principios y derechos fundamentales) y lo propio respecto del control de 

convencionalidad (al desconocer los mismos en dicha sede y consecuentemente 

también, el principio pro personae). 

 

10 Conclusiones 

 

La utilización de la Teoría de la Infracción del Deber, por parte de la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema, deviene en necesaria, esperada como saludable. 

No obstante, en vista que, no se ha dilucidado la efectiva contaminación del 

medio ambiente como producto de los efluentes mineros metalúrgicos mencionados, 

no se habría tutelado efectivamente el derecho transindividual a la sostenibilidad 

ambiental y del bien jurídico protegido, como es el medio ambiente. 

En la resolución in examen, si bien es cierto, que se han observado los principios 

de: imputación necesaria, proscripción de la responsabilidad objetiva y principio de 

responsabilidad penal (este último de manera tácita); es de lamentar que por otro lado, 

no se haya considerado estricto su ajuste a, i) los principios de: sostenibilidad, de tutela 

jurídica, de motivación de resoluciones judiciales, ii) los derechos fundamentales: al 

debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, presunción de inocencia, legalidad, 

especificidad y textualidad, y iii) el derecho convencional, al principio pro personae. 

Por ello, la misma (aunque sea plausible, que contenga el acierto del criterio de 

la Teoría de la Infracción del Deber), deviene pues en ilegal, inconstitucional e 

inconvencional. 
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Por ende, dicha resolución fue expedida de manera clamorosa, a espaldas de la 

protección y salvaguarda al medio ambiente, que registran los principios de: 

sostenibilidad y tutela jurídica.  En suma, salvaguardó los derechos fundamentales de 

los gerentes, pero se desentendió de los derechos fundamentales respecto de la 

protección del medio ambiente.        

Ello preocupa sobremanera, puesto que no se condice con su naturaleza y 

obligación como ente supremo, con la calidad de doctrina jurisprudencial establecida 

vía la resolución in comento y así también, con el Estado Constitucional de derecho 

imperante.  

 

11 Sugerencias 

 

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, debió disponer que de manera 

previa a la expedición de la resolución in comento, que el representante del Ministerio 

Público disponga se lleve a cabo las acciones pertinentes, a efectos de determinar la 

eventual infracción de leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, en la 

denuncia de delito contra el medio ambiente. 

Resulta imperiosa la implantación de una política de Estado a efectos de abrazar 

la difusión, capacitación, concientización y puesta en práctica, los reales como estrictos 

alcances y extremos de la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad, en la 

totalidad de niveles y sedes educativos. 

Además, la imposición de las correspondientes sanciones al representante del 

Ministerio Público y totalidad de magistrados, en razón de haber inobservado lo 

preconizado en sede legal, constitucional y convencional. 

 

Referencias 

 

GIDI, Antonio. Derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. En: VV.AA. 
(coord. GIDI, Antonio y FERRER Mac-Gregor, Eduardo). La tutela de los derechos 
difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un Código Modelo para 
Iberoamérica. México, Porrúa, 2003. 
 
GOMES, Luiz Flávio y de OLIVEIRA MAZZUOLI, Valerio. Comentários à Convenção 
Americana Sobre Direitos Humanos. Pacto de San José da Costa Rica, 3a. ed., Sao 
Paulo, Editora Revista Dos Tribunais, 2010. Citado en: VV.AA. Convención Americana 



 
 
 
 

Jorge Isaac Torres Manrique | 581 

 

sobre Derechos Humanos. Comentario. En línea: Recuperado en fecha 17/02/21, de 
http://www.kas.de/wf/doc/kas_38682-1522-4-30.pdf?140901164826. 
 
MOSSET ITURRASPE, Jorge y LORENZETTI, Ricardo Luis. Defensa del consumidor 
Ley 24.240. Rubinzal- Culzoni Editores. Buenos Aires, 1999. 
 
PEÑA CABRERA FREYRE, Alfonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial. Tomo IV. 
Editorial Moreno, Lima, 2010. 
 
S/a. Control de convencionalidad. En línea: Recuperado en fecha 17/02/21, del 
Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 
7 http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf, 
San José de Costa Rica. 
 
SALINAS SICCHA, Ramiro.  La teoría de infracción de deber en los delitos de 
corrupción de funcionarios. En línea: recuperado en fecha 17/02/21 de 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/e741c08041bf820599c2ff49cfca7f5d/LA+
TEOR%C3%8DA+DE+LOS+DELITOS+DE+INFRACCI%C3%93N+DE+DEBER1- 
SALINAS.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e741c08041bf820599c2ff49cfca7f5d 
Lima. 

 

 



 



 

29. LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL EN LA TUTELA EFECTIVA DEL 

DERECHO HUMANO A UN AMBIENTE SUSTENTABLE: TRANSICIÓN 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El alumbrado público es un servicio clave prestado por las autoridades 

municipales. Una buena iluminación es esencial para la seguridad vial y la personal. 

Una buena iluminación garantiza la visibilidad en la oscuridad a peatones, 

automovilistas y ciclistas reduciendo accidentes. 

También incide en la prevención de diversos delitos, aumentando el sentido 

de seguridad personal, así como de las propiedades públicas y privadas. Calles, 

avenidas y plazas bien iluminadas, hacen más atractivas a las ciudades ya que el 

servicio público es uno de los que mayor demanda la población en virtud del 

crecimiento urbano y su relación directa con la imagen urbana y la seguridad 

pública. 

Sin embargo, muchas instalaciones de alumbrado público son anticuados y, 

por tanto, altamente ineficientes. Esto conduce a una mayor necesidad de energía y 

de mantenimiento, lo que se refleja en costos que tiene que pagar el ayuntamiento, 

mayores necesidades de infraestructura eléctrica e impactos ambientales que 

resultan de la generación de electricidad. 
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2 MARCO CONCEPTUAL Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

ENERGÉTICA EN MÉXICO 

 

De acuerdo con un estudio de la firma Fitch Ratings para un Municipio, el 

gasto por el concepto de alumbrado público tiende a representar una porción 

importante de su gasto corriente (GC) y, en algunos casos, presenta crecimientos 

anuales volátiles y significativos derivados del proceso de urbanización poblacional. 

Estructuralmente, la mayoría de los municipios calificados por Fitch Ratings 

presenta una proporción alta de GC, en relación con sus ingresos disponibles (IFOs); 

lo cual indica que existe la necesidad de ahorrar recursos escasos en la operación y 

la prestación de servicios públicos. 

En la presente investigación se mostrarán estadísticas de consumo nacional 

por pago de alumbrado público, las capacidades de generación tanto de CFE como 

de las PIE (Productores Independientes de Energía), algunas de las campañas de 

ahorro de energía promovidas por el gobierno en los últimos años, áreas de 

oportunidad y beneficios con la evolución y cambio de luminarias convencionales 

por LED. 

El alumbrado público promueve un cambio de conducta entre los habitantes 

enquistada en la percepción de seguridad y sensación de bienestar de los 

transeúntes. En este sentido, es la más inmediata medida para disminuir la 

inseguridad percibida y real. Además, según lo establecido en el artículo 115 

Constitucional es una obligación de los municipios proveerla. El asunto es cómo 

garantizar con recursos limitados alumbrado público en todos los municipios del 

país y al mismo tiempo vigilar por la eficiencia, economía y eficacia de su ejercicio. 

Habida cuenta de que el desarrollo técnico nos brinda opciones más eficientes, 

económicas y beneficiosas relativas al alumbrado público, se propone que se impulse 

la transición hacia luminarias de diodos emisores de luz (LED). 

Además de que es necesario para el desarrollo de las actividades de la 

sociedad, es menester del Estado mexicano vigilar que las luminarias den la cantidad 

y calidad de luz suficiente pero para cumplir con los requerimientos de iluminación 

se debe hacer una selección eficiente de la fuente y la luminaria conveniente 

tomando en cuenta su desempeño fotométrico, por lo que es necesario mejorar las 
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distancias entre cada luminaria, las alturas de las mismas y aumentar las lámparas 

al mismo tiempo que se minimiza la potencia eléctrica de la fuente. 

Con estos antecedentes, es fundamental, hacer una reasignación en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2019, para destinar 

recursos por 1,250 millones de pesos para modernizar el alumbrado público 

mediante el uso de luminarias de tecnología LED en las nuevos fraccionamientos y 

colonias que se construyan. 

Este recurso debe estar asignado en el Ramo 33, como un mecanismo 

presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les 

permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en 

Infraestructura básica, entre otros rubros como educación, salud, fortalecimiento 

financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social, e 

infraestructura educativa. 

La Federación a través del Ramo 33 apoya a los gobiernos locales que deben 

atender las necesidades de su población. Con relación al Artículo 27 de la 

Constitución, establece que (CÁMARA DE DIPUTADOS, 2021, p. 31): 

“Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del 

sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica” 

Además de que en el Artículo 73 de la Constitución (Cámara de Diputados, 

2021, p. 70), se faculta al congreso a: 

“…legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias 

químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con 

apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y 

nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123”. 

El recurso tiene que ser destinado al orden municipal, debido a que en el 

Artículo 115 de la Constitución, se establece que los Estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, así como el municipio libre. Bajo 

el principio del gobierno republicano, en la Fracción III, inciso b) de este artículo, se 

establece que los Municipios tendrán a su cargo el servicio del Alumbrado Público. 

Por lo que es menester del Ejecutivo Federal proveer que la partida presupuestal que 

garantice la modernización del Alumbrado Público recaiga en la administración 

Municipal. 
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De la misma manera se hace el llamado a la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE) a tomar parte en cuanto el Artículo 18, de la Ley 

de Transición Energética que la faculta a emitir opiniones vinculatorias para las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y para estados y 

municipios en programas, proyectos y actividades de Aprovechamiento sustentable 

de la energía que utilicen fondos públicos federales. 

Remarcando lo establecido en materia de financiamiento que enmarca la Ley 

de Transición Energética en su artículo 55, señala que el financiamiento para el 

Aprovechamiento sustentable de la energía tiene por objeto: contribuir a la 

sustitución de equipos y aparatos energéticamente ineficientes. 

Los recursos que se destinarán a la modernización del alumbrado público 

también tendrán que cumplir con la Norma Oficial Mexicana el NOM 031 y 033, 

Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades. 

La CFE fue creada por decreto presidencial el 14 de agosto de 1937. La CFE 

fue un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, que tenía 

por objeto la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como la 

Generación, Conducción, Transformación, Distribución y Venta de energía eléctrica 

para el servicio público de conformidad con lo que disponía la abrogada Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás 

ordenamientos aplicables (RAMOS y MONTENEGRO, 2012). 

Desde el año de 1960, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la 

empresa del Estado mexicano que se encarga de la generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica en el país. Con dicha empresa, el 

gobierno federal maneja el parque eléctrico en México. 

En nuestro país desde hace muchos años se presenta un problema de 

generación de energía ya que se consume más de lo que puede generar CFE y esta se 

ve en la necesidad de adquirir energía de la industria privada (PIE). El total de la 

energía producida en nuestro país se divide en un 65.54% generado por CFE y en un 

34.46% comprado a la industria privada. 

Al cierre de 2016, México presentó un índice de independencia energética 

equivalente a 0.84. Es decir, se produjo 15.6% menos energía de la que se puso a 

disposición para las diversas actividades de consumo dentro del territorio nacional. 
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Durante los últimos diez años, este indicador ha disminuido en promedio 4.3%, por 

lo que entendemos la dependencia actual de nuestro país sobre la producción 

energética para sostener la demanda, sobre todo industrial (SECRETARÍA DE 

ENERGÍA, 2017, p. 20). 

Además de esto, la CFE registró en los dos primeros trimestres del año 2019 

pérdidas por 39,863 mil millones de pesos (11,405 en el primer trimestre y 28,458 

en el segundo). Es importante contribuir a la reducción del consumo de la luz para 

aumentar la rentabilidad de CFE, lo cual podría lograrse a través de medios de 

ahorro y consumo en el alumbrado público dentro de las áreas rurales y urbanas que 

cuentan con él, así como aumentar el alcance de las luminarias en los sectores 

desprovistos del país. 

De acuerdo con cifras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 2016 

el consumo de energía eléctrica en alumbrado público representó 5,158 GWh, lo que 

equivale al 2.37% del consumo de energía eléctrica nacional. Para 2020, la Conuee 

estima un consumo de 2.25%, generando un gasto para los municipios de 15, 000 

millones de pesos, lo cuales podrían generar ahorros desde el 20% al 89% con el 

cambio de luminarias LED en el territorio enmarcadas en el proyecto nacional 2.0 

de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (Conuee) (RIQUELME, 

2020, pár. 2-3). 

De acuerdo al consumo de energía eléctrica por la prestación del servicio de 

alumbrado público, ésta debe ser facturada con las tarifas 5 y 5A; la tarifa 5 es 

aplicable a las zonas conurbadas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, 

y la tarifa 5A aplica para el resto del país. Bajo estas tarifas, el precio actual que pagan 

los ayuntamientos se ubica en el rango de 3 a 3.6 pesos por kWh, que es de los más 

altos para todos los servicios de CFE. El gasto total del año 2016 del país en 

alumbrado público fue de un monto de 16,114 millones de pesos (SECRETARÍA DE 

ENERGÍA, 2016). 
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III TUTELA EFECTIVA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, 

CULTURALES Y AMBIENTALES EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA POR 

PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 

Ahora, es de reconocer que se requiere de la participación y coordinación de 

ambos órdenes de gobierno -federal y estatal- para la óptima ejecución de acciones. 

Tanto la legislación estatal como la federal prevén la coordinación. La fracción 

tercera del artículo quinto de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 

Ambiental (Cámara de Diputados, 1988, pp. 6-7) señala que es de competencia 

federal: 

La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio 

nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados 

en el territorio o zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o en 

zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado; así como el “El 

fomento de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las 

emisiones y descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente, en 

coordinación con las autoridades de los Estados, la Ciudad de México y los 

Municipios; así como el establecimiento de las disposiciones que deberán observarse 

para el aprovechamiento sustentable de los energéticos” (CÁMARA DE 

DIPUTADOS, 1988, p. 7); 

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CÁMARA DE DIPUTADOS, 2021, p. 30) prevé la competencia de los tres niveles de 

gobierno conforme a lo siguiente, 

“… la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios ejercerán 

sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico 

y la protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias 

prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.” 

Bajo esta óptica argumentativa, el máximo tribunal constitucional del país en 

la figura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece jurisprudencia a 

través de los tribunales colegiados de circuito que ilustran el antes citado artículo 4° 

constitucional bajo el precedente de junio de 2018 y que a la letra dice: 
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DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. FINALIDAD DEL 

CONSTITUYENTE PERMANENTE AL ESTATUIRLO, EN RELACIÓN CON LA 

REVISIÓN POR LOS TRIBUNALES NACIONALES DE LA CONFORMIDAD DE 

LOS ACTOS U OMISIONES DE LA AUTORIDAD CON SU PLENA 

REALIZACIÓN. 

El artículo 4o, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prevé que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y, a 

su vez, garantiza su pleno ejercicio, al establecer la obligación del Estado de 

protegerlo, por lo que sus agentes deben asegurar su respeto y determinar 

consecuencias para quien provoque su deterioro, como medidas eficaces para su 

restauración. En estas condiciones, la intención del Constituyente Permanente, 

al estatuir el derecho humano mencionado, no se limitó a enunciar una norma 

programática, sino que se proyectó con plena eficacia, en un mandato concreto 

para la autoridad, cuya innegable fuerza jurídica la vincula a preservar y 

conservar el medio ambiente, lo cual permite que los tribunales nacionales 

puedan revisar si, efectivamente, las acciones u omisiones de aquélla resultan 

conformes con la plena realización del derecho humano aludido, a fin de 

garantizar a la población su desarrollo y bienestar. Así, la protección al medio 

ambiente así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico, son 

principios fundamentales que buscó tutelar el Constituyente, y si bien no 

determinó, concreta y específicamente, cómo debe darse dicha protección, 

precisamente la definición de su contenido debe hacerse con base en una 

interpretación acorde con los principios que lo inspiraron (GACETA DEL 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 2018, p. 2973). 

 

 Por tanto, haciendo un ejercicio de hermenéutica convencional en estricta 

aplicación a los modelos de justicia constitucional en materia de Derechos Políticos, 

Económicos, Sociales y Ambientales (DESCA), concluimos y suscribimos lo 

planteado por los individuos de diversas organizaciones en el mundo, los cuales han 

propuesto diversas estrategias para la implementación del Desarrollo Sostenible, 

una de ellas es la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) con el fin de que 

cada ser humano sea capaz de forjar un desarrollo sostenible y que a su vez el actor 

se encuentre preparado para prevenir y afrontar el cambio climático, la reducción 

del riesgo de desastres, pobreza y que tenga un consumo sostenible. Una de las 

intenciones de las EDS es que el ser individual sea capaz de adoptar decisiones 

colectivas que lo orienten a contribuir en pro del desarrollo comunitario sostenible. 
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Por otro lado, las EDS proponen el trabajo multidisciplinario para lograr su objetivo 

con la finalidad de que sean cubiertos todos los ámbitos posibles que se involucran 

en este tipo de desarrollo. 

 

IV Propuesta para la garantía de un derecho ambiental sustentable en la 

transición a luminarias LED 

 

El objetivo del Proyecto Nacional es impulsar la eficiencia energética a través 

de la sustitución de los sistemas ineficientes por eficientes de alumbrado público 

municipal, lo cual constituye una oportunidad para los gobiernos locales, debido a 

que se contribuye a promover la reducción del consumo de energía eléctrica, lograr 

ahorros económicos e importantes resultados en los aspectos ambiental, social y de 

seguridad. Es una iniciativa que busca impulsar la eficacia energética a través de la 

sustitución de los sistemas ineficientes de alumbrado público municipal y es 

apoyado por el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía (Fotease) de la SENER, el cual ha aportado 180 millones 

de pesos para otorgar incentivos no recuperables a los municipios que realicen 

proyectos de eficiencia energética en el servicio de alumbrado público de acuerdo 

con las condiciones establecidas por la Conuee. En 2009, el Programa Nacional para 

el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-2012 identificó como un área 

de oportunidad en eficiencia energética a la iluminación en los sectores residencial, 

comercial, servicios e industrial, así como dentro de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal y dentro de gobiernos estatales y locales. 

Con esa perspectiva, en Septiembre del 2010, la Secretaría de Energía, la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la Comisión Federal de 

Electricidad, y el Banco Nacional De Obras y Servicios Públicos, suscribieron el 

Convenio Marco de Colaboración para la ejecución del Proyecto Nacional de 

Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, buscando la sustitución 

acelerada de sistemas de iluminación actuales en alumbrado público para reducir el 

consumo eléctrico y al mismo tiempo disminuir los gastos de municipios por este 

concepto. 

El proyecto Nacional abarca a todos los municipios del país e incluye el apoyo 

técnico y financiero en la sustitución de sus sistemas de alumbrado público 
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ineficientes por eficientes. Al cierre del primer semestre de 2017, el Proyecto 

Nacional ha apoyado a 33 proyectos, que representan alrededor de 73.45 % de los 

recursos otorgados por Fotease al Proyecto Nacional (Gobierno de México, 2017). 

 

Estos 33 proyectos municipales ejecutados representan: 

a. Inversión total de los municipios en luminarias eficientes por 1,856.8 

millones de pesos 

b. Sustitución de 392,946 luminarias por tecnologías con mayor eficiencia 

energética, beneficiando a alrededor de 8.3 millones de habitantes (7.45 % de la 

población nacional) 

c. Reducción promedio del consumo de energía de 37.8 %, con un total de 161.1 

millones de kWh anuales, que representan un ahorro económico de alrededor de 515.2 

millones de pesos anuales para las finanzas municipales 

d. Disminución de emisiones por cerca de 73,782 toneladas de gases de efecto 

invernadero 

De los 392,946 sistemas de alumbrado público instalados, las tecnologías de 

iluminación más utilizadas fueron de luz LED y los aditivos metálicos cerámicos, así 

como la combinación de ambas, con un 55% del total. 

Pese a los ahorros que se tienen al cambiar las luminarias por nuevas 

tecnologías, se bajó considerablemente el número de solicitudes por parte de los 

municipios en los últimos años, de 186 en 2011 a solo 19 en 2017, evidencia 

contundente de un profundo estancamiento en la materia. 

Actualmente para un número importante de ayuntamientos en México, el 

costo de proveer el servicio de alumbrado público representa una fracción 

importante de su gasto corriente. De acuerdo con el reporte de tendencias en 

municipios analizados por una agencia calificadora de valores en México, el servicio 

de alumbrado público incluyendo el mantenimiento, representa el 5% y 10 % del 

gasto corriente de un ayuntamiento, siendo el gasto corriente el 80.4 % de los 

ingresos disponibles. Bajo esta perspectiva tanto el gasto por consumo del 

alumbrado público como su mantenimiento representan una importante área de 

oportunidad para las finanzas municipales, impulsados por el uso de dispositivos de 

ahorro (Secretaría de Energía, 2016, p. 8). 
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De acuerdo con la Conuee (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 

Energía) se estima que apenas un 3% del alumbrado público instalado en México es 

de tecnología LED, por lo que aún hay mucha área de oportunidad para reducir 

gastos por consumo energético y de mantenimiento al alumbrado público actual 

(Secretaría de Energía, 2019, p.4). 

Sin embargo, se tiene un gran problema con las luminarias incluso con 

algunas de led y es que no cuentan con una tecnología para controlar el encendido y 

apagado de las mismas, así como que se funden con gran facilidad.  

La vida útil como el ahorro que deberían de tener las luminarias LED se ven 

afectados por su falta de tratado con tecnología de este tipo al mantenerlas 

encendidas de día. Al utilizar componentes de mala calidad la durabilidad de la 

luminaria se ve comprometida y se funde con facilidad, por lo que es importante 

asegurarse que la luminaria a adquirir cuente con la certificación correspondiente y 

que cuente con componentes de calidad. 

Aunado al gasto por consumo se tiene que considerar también el gasto por 

mantenimiento a las luminarias con las que existen actualmente. Las iluminarias 

LED usan los diodos emisores de luz como fuente lumínica constituida por un 

material semiconductor dotado de dos terminales. Los LED están construidos con 

esa intensidad y determina su potencia y su calidad. 

En cambio, las lámparas “incandescentes” generan luz cuando se calienta el 

filamento metálico que tienen en su interior. Esto mediante el efecto Joule, haciendo 

circular corriente eléctrica por el filamento, efecto en el que sólo el 15% se convierte 

en luz. El 85% restante es calor. 

Por otro lado, las bombillas de bajo consumo tienen una tecnología similar a 

las fluorescentes, pero reducidas de tamaño. Estas generan luz gracias a compuestos 

químicos que son capaces de emitir luz cuando reciben radiación ultravioleta. 

Además, tienen una capa de vapor de mercurio (entre otros gases inertes) que se 

ioniza con el paso de la corriente, permitiendo que se genere un arco eléctrico, 

provocando luz. 

Sin embargo, las luminarias LED son más electroluminiscentes, es decir, los 

diodos transforman entre el 80% y el 90% de la energía consumida en luz. Mientras 

que las incandescentes lo hacen en un 10% o 15% y el resto se desperdicia en forma 

de calor. 
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En evidencia de más ventajas de las lámparas LED, una luz LED de 2W 

equivale a una incandescente o halógena de 20W y a una bajo consumo de 6W. De 

la misma manera hay que prestar atención a los lúmenes para saber cuánto será el 

consumo eléctrico: una luz LED de 2W gasta entre 50 y 80 lúmenes y una de 10W 

consume entre 810 y 950 lúmenes. 

Por otra parte, podemos ejemplificar diferencias en cuanto a la vida útil de las 

distintas iluminarias: La iluminación LED siempre es más duradera y eficiente que, 

por ejemplo, los tubos fluorescentes. Los LED tienen una vida útil de entre 20.000 

y 50.00 horas (entre 6 y 12 años de uso continuo, encendidas de ocho a diez horas al 

día) y las tradicionales rondan en las 2.000 horas. 

Además, que los ciclos de encendido y apagado, es decir, cuantas veces se 

prenden y apagan, afectan la eficacia de las luces incandescentes, pero no de las LED. 

Debido a que las LED no tienen filamentos que puedan fundirse, sino que se 

degradan con el tiempo. 

Las luces LED resultan ser una mejor inversión a un costo más bajo, si se 

considera el dinero total desembolsado, desde el dinero gastado en la instalación y 

el mantenimiento de la lámpara o los reemplazos de luz y otros, a largo plazo es 

mayor en las luminarias tradicionales. 

Es importante cambiar las luminarias del alumbrado público a la tecnología 

LED, ya que aprovecha mejor la potencia eléctrica, convirtiendo la mayor parte en 

luz y no en calor como algunas lámparas tradicionales. Con esto se logra reducir la 

energía utilizada en el alumbrado público, al mismo tiempo que es menos dañino al 

medio ambiente, porque no solo gastan menos energía eléctrica, sino que no produce 

tanto calor ni tiene gases que pueden ser tóxicos como el mercurio. Además, las 

lámparas LED tienen una mayor vida útil con respecto a la de las lámparas 

incandescentes, ahorradoras y fluorescentes. 

Por lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión debe acelerar la transición tecnológica en el alumbrado público, no solo por 

un tema de ahorro para la finanzas públicas a nivel municipal, sino de cumplir con 

los compromisos de transición energética para reducir los contaminantes 

responsables del cambio climático, con esta visión y en aras de velar por interés 

público, el Estado tiene que recuperar esta agenda y dar incentivos a los municipios 

para impulsar la transición de luminarias tradicionales a tecnología “LED” en el 
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Alumbrado Público municipal, por lo que proponemos un fondo presupuestario por 

un monto de 1,250 millones de pesos en el Ramo 33 del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el año fiscal 2019, para tal fin, es un monto 

completamente inferior al costo del alumbrado público en 2016 que fue de 16,114 

millones de pesos, con la tecnología actual.| 

Acelerar la transición a tecnología de luminaria Led, en el alumbrado público, 

puede representar ahorros de más del 50 % lo cual representaría un ahorro anual de 

$8,057 millones de pesos, que pueden ser canalizados a fortalecer la capacidad de 

producción de energía eléctrica a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. 

Todo lo anterior, estamos convencidos que fortalecerá y coadyuvará no solo a 

una transición luminaria con efectos económicos positivos para México y sus 

ciudadanos, sino además el ahorro de energía y la transmutación de sus 

consecuencias naturales y colaterales permitirá la estricta observancia del protocolo 

de Kioto, en atención al Programa Especial de Cambio Climático 2020-2050, 

signado y ratificado por el Estado Mexicano y por esta soberanía en el año 2011con 

el objetivo de adaptar el marco normativo de nuestro país a la convención de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático, cuyo objetivo es la reducción del 25% de 

emisiones a la firma del convenio y, en el mediano y largo plazo, hacer efectivos los 

acuerdos firmados por los Estados miembros en la materia, tal como se estableció 

en el COP18 celebrado en Doha, Qatar, y cuyos resultados están próximos a 

difundirse en el año 2020. 

 

V PERSPECTIVA E IMPACTO EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL 

 

Siguiendo la perspectiva planteada para el ámbito local de aplicación de la 

Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, los 

ayuntamientos han buscado alternativas en la instrumentación del financiamiento 

para la sustitución del alumbrado público, algunos obteniendo financiamiento de 

Banobras, pero otros optando por utilizar diversos esquemas de contratación con 

terceros. 

De lo anterior, se hace notar especialmente el arrendamiento y contrato de 

prestación de servicios, el cual consiste en el suministro, instalación, conservación y 
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mantenimiento del alumbrado público en un periodo acordado entre las partes, 

regularmente por 10 o 15 años, lo cual abona a la ya establecida dependencia del 

estado mexicano de suministros externos para el abasto de energía. 

Estos arreglos, en el caso particular del país, podría resultar inadecuado por 

riesgos asociados al desempeño tecnológico; una agencia calificadora de valores en 

México ha sugerido que los 26 contratos de arrendamiento no deben superar los 5 

años de vigencia. 

La fuente de pago o recuperación del financiamiento para los proyectos de 

eficiencia energética en alumbrado público, independientemente del esquema de 

contratación que implemente el municipio, se da a través del ahorro económico 

generado por la disminución en el consumo de electricidad, y algunos municipios 

que recaudan el Derecho de Alumbrado Público (DAP) lo utilizan como fuente de 

pago secundario (Secretaría de Energía, 2016, p. 22). 

El DAP funciona a través de convenios de los ayuntamientos con la CFE, pero 

requiere de la aprobación del congreso estatal correspondiente. Bajo este 

mecanismo, el DAP es incluido, de acuerdo con reglas que varían entre Estados, en 

la factura eléctrica de hogares, comercios e industrias. El DAP funciona en una parte 

importante del territorio nacional, ya que se utiliza en los Estados de Aguascalientes, 

Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, 

Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. No obstante, en algunos casos, el DAP ha sido 

declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el 

fundamento de que no cumple con los principios de proporcionalidad y equidad a 

que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 31, Fracción IV. (Cámara de Diputados, 2021)  

De igual manera, se establecen dentro del Proyecto Nacional las 

participaciones a entidades federativas (participaciones federales) a los municipios 

se incluyen en la estructura del financiamiento como fideicomiso de garantía o 

administración y fuente de pago para que sean realizados los desembolsos 

correspondientes: las participaciones de los municipios son utilizadas como 

principal garantía de pago del financiamiento otorgado por la banca de desarrollo y 

comercial, que a su vez brinda mayor certidumbre. Sin embargo, los municipios 

enfrentan dificultades para obtener financiamiento respaldado derivado del flujo de 
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recursos, ya que es muy común que estén comprometidos con diversos proyectos 

previamente realizados, por lo que su capacidad de endeudamiento para contraer 

nuevos financiamientos se ve limitada. 

Para octubre de 2016, únicamente 179 de los 2,456 municipios en el país 

cuentan con una calificación de riesgo emitida por agencias calificadoras, misma que 

permite medir la solvencia que tendrán los municipios para hacer frente a sus 

obligaciones de pago. 

En los casos en que la calificación es baja, aumenta el interés a pagar en los 

créditos solicitados y adquiridos. Lo anterior lleva a dos escenarios: el primero, en el 

que los municipios que no cuentan con una calificación presentarán mayores 

dificultades para obtener financiamiento; y el segundo, en el que aquellos 

municipios que cuentan con una calificación y que implementan proyectos de 

eficiencia energética en alumbrado público generarán efectos positivos en su 

calificación, debido a los ahorros económicos del proyecto. 

 

CONCLUSIONES 

 

México ha destacado a nivel internacional como una de las naciones que más 

esfuerzos dedica a enfrentar este problema. Sobresale la publicación de la Ley 

General de Cambio Climático (LGCC), que coloca a nuestro país como uno de los 

primeros, junto con el Reino Unido, en contar con una Ley en la materia. La LGCC 

tiene como objetivo establecer un marco jurídico que regule las políticas públicas de 

adaptación y mitigación al cambio climático, así como impulsar la transición hacia 

una economía competitiva de bajas emisiones de carbono. 

Todo ello, bajo la óptica convencional de hacer justiciables los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) a través de este punto de 

acuerdo, ya que la viabilidad y éxito del mismo generará sinergias para alcanzar los 

resultados trazados conforme a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en 

correlación con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de la Semarnat en 

2007, así como la publicación y entrada en vigencia en el  Diario Oficial de la 

Federación de la Ley General de Cambio Climático en 2012. 
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Introdução  

 

A história moderna da América Latina se confunde com a história da 

degradação ambiental do continente. Quando os europeus ocuparam violentamente o 

território das Américas, não só invalidaram as formas de viver e saber aqui 

estruturadas, mas impuseram a sua forma de organização social e produtiva. O 

tensionamento resultante desse encontro ressoa até os dias de hoje e perpassa uma 

série de construções históricas referentes ao Estado Nacional Moderno, ao 

constitucionalismo e ao entendimento de quem são de fato os cidadãos pertencentes a 

essa estrutura e quais saberes são válidos para atingir os propósitos daquilo que foi 

nomeado civilização.  

Nesse sentido, o presente capítulo debate primeiramente a construção jurídica 

do ser humano como sujeito de direitos, em seguida questiona o lugar dos povos 

indígenas dentro dessa estrutura moderna e por fim faz um resgate histórico das 

consequências dessa imposição política e social para os povos nativos e para natureza 

e biodiversidade brasileiras. 
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Constitucionalismo e a ideia do ser humano como sujeito de direitos: uma 

construção jurídica 

 

O operário, camponês, empregado, funcionário, artesão, comerciante, estudante, 

intelectual e outros, compreendendo o índio, mestiço, negro, mulato, amarelo e 

branco são levados a imaginar-se no espelho do hino, bandeira, idioma, moeda, 

mercado, governo, regime, Estado. Mas a Nação está atravessada por diversidades 

sociais, culturais, políticas, econômicas, regionais, raciais e outras. Uns afirmam 

que elas são naturais, inevitáveis, como o colorido da multiplicidade; que as 

desigualdades são incidentes na conformação das diversidades. Outros alegam que 

as desigualdades frequentemente escondem-se nas diversidades; que os 

antagonismos espreitam todo o tempo, desde as diversidades sociais, raciais, 

regionais, culturais e outras. Entretanto, o que reina, sobretudo e sobre todos, é a 

ilusão da identidade simbolizada no Estado (IANNI, 1988, p. 31-32). 

 

No texto em epígrafe, Octávio Ianni aborda os múltiplos vínculos entre 

Sociedade, Nação e Estado, suas dinâmicas e significados. Com efeito, esses três 

elementos estão conectados desde o advento do Absolutismo, produzindo diferentes 

resultados jurídicos e políticos. Entre os séculos XVI e XVIII, são delineadas as 

primeiras garantias de limitação do arbítrio estatal e da proteção aos indivíduos a 

partir do reconhecimento de direitos universais, inerentes a todos os homens. As bases 

teóricas jusnaturalistas do Constitucionalismo Moderno colocam o humano no centro 

do universo jurídico e reconhecem sua condição de sujeito de direitos, demandante, 

especialmente por parte do Estado, de respeito incondicional (SARLET, 2012).  

Os pensadores modernos, no esforço de priorizar a racionalidade científica, 

desvinculada da crença religiosa, concebem a lei pela agregação de fato, valor e norma. 

As Revoluções Liberais do século XVIII carregam o ideal jusnaturalista, movido por 

indagações sobre justiça e ética, valores e as bases da Sociedade cuja transformação se 

almejava, constituindo contraponto ao Ancien Régime (BOBBIO, 1995).  

Todos esses fatores se conjugam para extinguir a ordem social vigente e 

repactuar o Estado por meio de um instrumento político e jurídico: a Carta 

Constitucional. De tal sorte, o poder político, ao deixar de ser prerrogativa da 

aristocracia e vir às mãos da classe burguesa, legitima-se “como poder legal-racional, 

sustentado em uma estrutura normativa” (STRECK; MORAIS, 2014, p. 51) que se 
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compõe da própria Constituição em sua moderna acepção. É possível afirmar, ainda 

no moderno sentido de Constituição, seu escopo de sistematizar as normas de exercício 

do poder e de vivência comunitária na forma da lei, num arcabouço ordenado a partir 

da supremacia da Carta Constitucional.  

Assim, além de fundar a nova estrutura normativa, a Constituição a 

fundamenta, estabelecendo-se como referencial de legitimidade para todo o sistema 

que se ergue a partir dela (CANOTILHO, 2011). Surge, nesse diapasão, o 

Constitucionalismo Moderno, teoria em cujo núcleo está o “princípio do governo 

limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da 

organização político-social da comunidade” (CANOTILHO, 2011, p. 51). O 

Constitucionalismo Moderno implica em técnicas que limitam o exercício de poder do 

Estado para proteger e garantir direitos fundamentais. De outra banda, o 

Constitucionalismo Moderno, como originalmente concebido, está intimamente 

vinculado ao Estado, cujas estruturas pretende refundar, fortificar e legitimar 

alicerçado no Direito.  

O Direito que serve de alicerce ao Estado, na racionalidade que se conforma, 

não pode carecer de segurança. Com tal necessidade, o positivismo jurídico tem o 

condão de limitar o arbítrio estatal e sistematizar a experiência jurídica, estabelecendo 

a primazia da lei como fonte do Direito e o monopólio do Estado sobre sua produção e 

aplicação. A noção de sistema jurídico, por definição, fechado, predomina na 

construção da Ciência do Direito e na atuação dos operadores do Direito. Parte-se da 

premissa de que qualquer lacuna sempre será aparente no sistema, o qual funciona 

como instrumento metódico associado ao dogma da subsunção. Desde então, Direito 

significa direito positivo, fonte da segurança jurídica, expurgando-se 

progressivamente o direito natural. A Ciência Jurídica passa a ser autônoma e auto 

referida, prescindindo de qualquer legitimação externa. O paradigma da modernidade 

firma no jurista, enquanto cientista, a capacidade de organizar todas as instituições 

laicas estatais. Não só o Estado, mas a Sociedade também se estrutura sobre o Direito 

(BOBBIO, 1995).  

Na moderna conceituação, o Estado alberga a conformação política de dada 

comunidade, atraindo para si o monopólio do poder de controle das condutas dos 

indivíduos e organizações que estejam sobre seu território (JELLINEK, 1973). O 

conceito representa o modelo westfaliano, o qual distingue o Estado de todas as 
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demais organizações ao dotá-lo de soberania, manifestada, no palco internacional, 

pela igualdade e independência em relação aos demais Estados e, internamente, no 

poder de controle.  Estado nacional e ordem jurídica se imbricam, e a noção de 

soberania também passa a significar a soberania do Direito (KELSEN, 1988). A noção 

de soberania concernente à legitimidade de poder legalmente instituído, inserida nos 

aparelhos do Estado, contudo, é dilapidada na modernidade, proporcionalmente ao 

desgaste sofrido pela lei. Assim, o Direito cria um paradoxo ao incluir o cidadão na 

Nação ao mesmo tempo em que o excluí da vida política (WARAT, 2004).  

Por esse prisma, a ordem estatal moderna pretende manter-se neutra e inerte 

ante a Sociedade, que assoma fragmentada e caótica por desigualdades que ela própria 

engendra. O Estado, vinculado à Nação, mas orientado pelo preceito Laissez-faire, 

laissez-passer, le monde va de lui-même5 frente à organização econômica, enfraquece 

politicamente e se torna insuficiente para gerenciar os conflitos sociais que ocorrem 

sob seu Direito. Lógica semelhante permite a manifestação de um novo sentido do 

político, atinente à modernidade, da qual fazem parte o desencantamento pelo mundo, 

a dissolução da estética do mundo delimitado e, a partir do acúmulo de experiências 

coletivas, a constatação da ineficácia das macroestruturas racionais e maquinarias 

institucionais, a exemplo do Estado, para atender as demandas da complexidade social 

(MAFFESIOLI, 1996). 

A concepção moderna ocidental da política não foi capaz de compreender a 

pluralidade humana que está e transita nos espaços públicos. O sentido da participação 

política concreta se esvazia, e a ideia de poder é facilmente convertida em dominação. 

Num contexto de elevado desenvolvimento técnico-científico, a diversidade das 

experiências humanas é reduzida a partir de parâmetros universais e abstratos 

definidos a priori que classificam o pensamento como atitude contemplativa, passiva, 

e o desvalorizam em favor da ação (ARENDT, 1983). 

Nesse mesmo contexto, a tentativa de interpretar o Estado e as populações 

integrantes das democracias representativas com o arcabouço teórico liberal clássico, 

ancorado na defesa dos direitos individuais e na moderna episteme, esbarra no 

crescimento das sociedades e no aumento de suas complexidades. Cabe ressaltar, 

todavia, que refletir sobre as interações no âmbito do Estado consoante o paradigma 

da modernidade requer contemplar, na dinâmica da vida social, o indivíduo 

                                                      
5 Em tradução livre, deixai fazer e deixai passar, o mundo marcha sozinho. 
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assumindo papel central. O indivíduo é um valor em si, oponível contra o Estado e 

qualquer instituição. Trata-se de um processo de construção da ordem que não 

depende de qualquer autoridade externa, uma vez que a própria ordem social é 

resultante da manifestação das vontades individuais, que, de forma una, é soberana, 

livre e autônoma. O processo de trocas recíprocas constituído entre indivíduo e meio 

exterior produz múltiplas subjetividades. Entre elas, identidades culturais, como a 

nacionalidade, que é ficção culturalmente construída, mas carrega muitos significados 

e potenciais quando ausente (GOFFMAN, 1988).  

O ideário iluminista consagra, em grande parte, a importância da identidade 

nacional, a partir das Declarações de Direitos do Homem proclamadas no curso das 

Revoluções Burguesas. Ao afirmar a igualdade inerente à natureza humana, esses 

marcos legais, pilares do Estado na modernidade, atrelam os direitos do homem à 

soberania nacional. O Estado, por conseguinte, reconhece como cidadãos apenas os 

pertencentes à comunidade nacional, e somente esses podem exercer plenamente os 

direitos civis e políticos (ARENDT, 1989). A afirmação da igualdade, assim, se 

materializa na exclusão das diferenças e dos diferentes. Avançando em direção à 

contemporaneidade, os regimes políticos autocráticos são exemplos da manutenção 

do modelo igualitário aos quais se soma a supressão dos laços de solidariedade social, 

a atomização do indivíduo e o nivelamento das diferenças. 

Constituir o indivíduo como supremo valor está na raiz das grandes 

transformações que a sociedade vivenciou. O individualismo é a representação 

máxima do conceito de fragmentação que rege, entre outros eventos, a separação das 

esferas política e econômica. É inegável que o pragmatismo da modernidade 

proporciona progresso técnico e material. Todavia, cumpre ponderar que progresso é 

o reverso de crise. O paradigma da modernidade instrumentaliza todo o mundo em 

nome do progresso e, novamente num paradoxo, resulta em regresso, conduzindo a 

humanidade ao limiar da barbárie. Quando a Sociedade está adaptada e estruturada 

ao poder proporcionado pelo progresso, ela também está na iminência da própria 

degradação, posto que “não é o malogro do progresso, mas exatamente o progresso 

bem-sucedido que é culpado de seu próprio oposto” (ADORNO; HORKHEIMER, 

1986, p. 46).  

Sob outra perspectiva, a defesa do absentismo da intervenção estatal na esfera 

privada, restringindo sua participação ativa à defesa da liberdade, em especial da livre 
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iniciativa, da propriedade e da igualdade formal fracassa no horizonte social e coloca 

em xeque a racionalidade da autonomia individual. No terreno do Direito, a 

transformação não é na forma ou nas estruturas estatais, mas nas suas maneiras de 

atuar, incorporando novas tarefas ligadas à ideia de justiça social, que é assumida 

como um fim, nas Constituições (GARCIA-PELAYO, 2005).  

Porém, as sociedades pós-industriais vivem a continuidade das desigualdades 

sociais, que extrapolam os conflitos econômicos e de classe e, sem superá-los, 

redefinem-se a partir das noções de risco, vulnerabilidade e atributos que possam de 

alguma forma ser conectados às discriminações. As contradições e as complexidades 

mitigam, em parte, a eficácia do controle social centrado no Estado. A segurança 

jurídica se dilui e já não há crença no devir jurídico, no projeto político, na 

possibilidade de unificação e equilíbrio da sociedade (BECK, 2010; OST, 2005). O 

dano, que é a outra face de Janus para o progresso, escapa dos limites territoriais do 

Estado, da previsibilidade e, por conseguinte, do controle jurídico convencional, 

atingindo “uma dimensão globalizada que afeta todos indistintamente” (GARCIA-

PELAYO, 2005, p. 26). Dessarte, a expansão do capitalismo e o dinamismo da 

modernidade estão na gênese de uma nova forma social na qual risco e 

responsabilidade se concatenam à adequação dos mecanismos jurídicos e aos limites 

éticos do desenvolvimento.  

É possível sintetizar o funcionamento do Estado, enquanto unidade nacional 

vinculada à ideia de justiça social, está ancorado em quatro dimensões, 

necessariamente congruentes: a) recursos materiais, pressupostamente sob seu 

controle, o que engloba os tributos, o câmbio e o monopólio da violência; b) Direito, 

dimensão na qual a soberania permite que ele estabeleça um sistema próprio e efetivo 

no gerenciamento de conflitos internos; c) legitimidade, em que repousa o 

constitucionalismo democrático; e d) bem-estar, em conexão com a ideia de justiça 

social, estabelecendo a igualdade material como fim e as formas de intervenção na 

economia enquanto meios . 

O surgimento da sociedade que transcende as fronteiras do Estado desfaz a 

congruência entre esses elementos, a partir de processos nos quais “atores 

transnacionais com variados esquemas de poder, orientação, identidades e ligações” 

(BECK, 1994, p. 11) perpassam a nacionalidade e a soberania, acarretando uma gama 

de desafios inerentes aos riscos impossíveis de se mensurar no espaço e no tempo. 
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Nessa senda, os processos pelos quais seria possível conceber uma sociedade em escala 

global recebem nomes distintos: globalização se refere ao econômico, universalidade 

concerne aos direitos humanos e aos sentidos, “guardando assim o termo 

mundialização uma neutralidade que ele jamais perderá, caso não se resigne 

rapidamente ao primado da economia sobre os Direitos do Homem” (DELMAS-

MARTY, 2003, p. 8-9). Com esses processos, o Estado e seus elementos sofrem 

verdadeiras metamorfoses.  

O Direito Internacional se verticaliza, o que acaba por limitar a soberania estatal 

criando regimes e organismos internacionais. O reconhecimento dos valores 

universais, presentes, por exemplo, nos tratados internacionais que versam sobre 

Direitos Humano e na Carta das Nações Unidas, e a necessidade de gerir mais 

eficientemente as questões transnacionais e os conflitos decorrentes da 

imprevisibilidade dos riscos globais estão diretamente ligados ao fenômeno, 

apresentando o que Joseph Weiler (2004) chamou de adensamento das camadas 

constitucionais e regulatórias do Direito Internacional. A camada constitucional torna-

se mais densa com o surgimento de um senso comunitário inerente ao reconhecimento 

dos valores universais, materiais ou imateriais, que passam a ser bens jurídicos 

tutelados por uma regulação internacional, proveniente de organizações cujos 

objetivos, não raro, colidem com os de seus Estados-membros. A camada regulatória 

é adensada quando os mecanismos regulatórios internos do Estado não são capazes de 

resolver as demandas e controvérsias da esfera negocial transnacional típica do final 

do século XX. Cria-se um regime regulatório internacional que, em diversas situações, 

substitui o regime nacional. Mecanismos próprios para a solução de controvérsias 

passam a atuar, acentuando o caráter de verticalização.  

Os Direitos Humanos, na esteira da Declaração Universal de 1948 e dos 

documentos que a sucedem, se universalizam, diversificam e multiplicam, em um 

movimento crescente.  Assim, passam a atingir, com seu conteúdo universal, um 

número cada vez maior de pessoas, as quais já não são mais vistas de forma abstrata e 

genérica, mas na sua especificidade e nas suas diferenças: homem, mulher, criança, 

idoso, homossexual, branco, negro, indígena. Não só quanto ao sujeito, mas também 

quanto ao objeto ocorre expansão: os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 

culturais são acompanhados pelo direito a uma ordem social e internacional na qual 
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possam se concretizar, e os direitos das gerações futuras que, para as presentes, 

implicam em deveres (TRINDADE, 1988).  

Dito por Boaventura de Souza Santos (2000, p. 29), “a razão que critica não 

pode ser a mesma que pensa, constrói e legitima aquilo que é criticável”. Destacam-se, 

assim, dilemas que não serão solucionados pela racionalidade que os produziu, nem 

pela que os criticou. Logo, concorda-se com esse autor que é no reconhecimento das 

ausências, das emergências e na pluralidade de saberes que haverá o surgimento de 

um novo e necessário paradigma mais aberto e atento às complexidades desse mundo 

cada vez mais complexo. 

 

A questão indígena e a (des)proteção dos sistemas jurídico e político 

 

Historicamente, o Estado Moderno encontrou na homogeneização dos povos 

um recurso de estabilização política, que tem no nacionalismo um dos mecanismos 

mais efetivos de articulação de medidas homogeneizantes, calcado em noções de 

higienização social e eugenia. Essa articulação se concretizou de forma radical, 

especialmente no Sul Global, pelo extermínio genocida, e de forma paulatina, pela 

assimilação dos grupos étnicos. Tanto o genocídio quanto a assimilação permanecem 

atualmente, subjacentes nas agendas de Estados independentes que, ao se destacarem 

das metrópoles, reproduzem as opressões do período colonial com seus mecanismos 

jurídicos, econômicos, políticos e sociais. A forma abstrata e geral da lei condiciona a 

naturalização de papéis para os indivíduos, aprisionando-os em estereótipos 

inferiorizantes em relação ao sujeito protegido pela ordem jurídica (homem, branco, 

proprietário). A permanência de tais mecanismos afronta as características dos 

Direitos Humanos e desafia o Sistema Internacional construído para sua proteção. 

A questão indígena ingressa na agenda internacional eivada de estigmatizações, 

embasadas nos modelos preconcebidos pelos criadores do sistema que nele se 

centralizam, tendo a si próprios como as referências a partir das quais organizam o 

resto dos povos, espaços e experiências do mundo. Desde a primeira tentativa, na 

década de 1920, quando chefes indígenas tentaram, sem sucesso, reivindicar espaço e 

voz na Liga das Nações (CROSSEN, 2017, P. 541), passando pela abordagem nas 

Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), os estereótipos 

formulados pelos não-indígenas dão a tônica do tratamento à questão: a Convenção n. 
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107 da OIT (1957, s.p.) define os povos indígenas como aqueles “cujas condições sociais 

e econômicas correspondem a um estágio menos adiantado que o atingido por outros 

setores da comunidade nacional” (grifou-se).  

A partir da década de 1970, a criação do sistema da Organização das Nações 

Unidas e o ativismo indígena persistente trazem maior visibilidade à questão, 

associada às discussões sobre o meio ambiente e a exploração de recursos naturais. Na 

esteira da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, promovida 

pela ONU em 1972, em Estocolmo, foi criado o Conselho Mundial de Povos Indígenas 

em 1975. Apesar de romantizada, a ideia de que esses povos viveriam em harmonia 

com a natureza encontra repercussão, e em parte é usada por alguns representantes 

desses grupos como tentativa de legitimação e afirmação de suas lutas (ALBERT, 

2014). Na década de 1980, diversos grupos indígenas protagonizaram momentos de 

luta e resistência a regimes ditatoriais, o que contribuiu para ressignificar as imagens 

de inocência e incapacidade que lhes eram associadas. Nesse diapasão, a Convenção n. 

169 (1989) da OIT reconhece aos indígenas, ao menos formalmente, direito à 

igualdade e à diferença, e o protagonismo para reivindicar questões de seu interesse.  

É crucial pensar nestes estereótipos e nas representações do outro, porque o 

discurso (seja ele formado por textos ou imagens) fornece padrões que influenciam os 

indivíduos na construção de seus “horizontes identitários e ideais culturais de ser e 

bem-estar no mundo” (BORGES; BORGES, 2012, p. 178). Ocupar o lugar que o outro 

lhe atribui pode ser visto então como uma estratégia para ser ouvido, mas esse 

movimento não deixa de ser violento na medida que situa as pessoas e grupos humanos 

no quadro de papéis e identidades que lhes foi conferido de fora. No continente 

americano, já no contato inicial com os europeus, o indígena foi inferiorizado desde 

muitos olhares: animalizado, aculturado, tido como ingênuo e inocente ou preguiçoso, 

entre outros estigmas. Em comum, esses olhares percebem o indígena como o que 

precisa ser tutelado, aquele que não tem direito a ter direitos. 

A Antropologia, desde sua consolidação acadêmica, vale-se de registros visuais, 

orais e escritos, como recurso metodológico. Os primeiros registros etnográficos são 

concebidos e apresentados pelo meio acadêmico como produções neutras e objetivas, 

essenciais para o acesso ao objeto de estudo. Ignorava-se que a própria construção 

sobre aquele objeto era influenciada por ideias e preconcepções. A partir da década de 

1960, entretanto, começa-se a questionar as diferentes relações entre observador e 
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observado, cuidando-se não apenas o que se mostra, mas como se mostra, e qual 

narrativa se constrói a partir de então. As teorias críticas apontam que existem 

pressuposições que adotamos sem perceber, num nível subconsciente e que tais 

pressuposições não conscientes podem compor aquilo que chamamos de ideologia. 

Nesse contexto, passam a existir três modalidades de tratamento para as observações 

realizadas até então: i) o registro, produzido pelo observador; ii) o que faz parte do que 

é observado, dentro da sociedade onde se observa; e iii) a interação entre quem observa 

e quem é observado (SANTOS; MENESES, 2009).  

É importante refletir acerca dos possíveis abusos cometidos por alguns 

antropólogos contra os povos estudados ou “objeto” de suas observações em uma 

análise que não venha a considerar toda a complexidade envolvida na questão 

indígena. Ao fazê-lo, abre-se uma janela para refletir sobre as linhas abissais que 

separam aqueles que se veem e se impõem como sujeitos e aqueles sobre os quais 

agem. Cabe indagar se os antropólogos violam limites éticos, quando colocam em 

oposição diversas questões culturais e explicitam relações de dominação e 

inferiorização. Assim, é possível perceber as díades operantes nas expedições e nos 

trabalhos por eles conduzidos, que fundamentam o abuso do dominante sobre o 

dominado: civilização–barbárie; homem branco europeu–indígena; homem-mulher; 

centro-periferia; ciência-conhecimento, e assim por diante. Todas as inferiorizações 

que justificam e naturalizam os abusos podem vir a desnudar violências acobertadas 

pelo manto da ciência.  

A reflexão questionadora destaca os possíveis vieses dos olhares dos 

antropólogos e a reprodução dos estigmas e estereótipos eurocêntricos. Por essa ótica, 

preocupa-se que observações e interações de alguns antropólogos e outros estudiosos 

possam vir contaminadas por resquícios dos estigmas coloniais de etnia, 

nacionalidade, gênero, cultura e moral, invariavelmente produzindo consequências. 

Destas, destaca-se a reprodução de modelos hierarquizados e inferiorizantes em razão 

da raça/etnia e de suas interseccionalidades, conformando um conjunto de relações de 

poder, presentes desde o período colonial, que continua arraigado nas dinâmicas 

sociais dos países ora independentes (e dos sujeitos que concretizam essas relações). 

Na permanência do discurso e das dinâmicas de dominação, as desigualdades passam 

a ser naturalizadas, retratando o indígena como “objeto” frente aos antropólogos 
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(espera-se que do passado): aquele que pode ser manipulado, ou que deve ser salvo, 

ou desprovido de conhecimento (QUIJANO, 2005).  

 

A relação dos povos originários brasileiros com a natureza: um resgate 

histórico 

 

As questões levantadas quanto à universalização de direitos e homogeneização 

dos povos são observáveis na história moderna da América Latina. Ao adentrar a 

temática do meio-ambiente, essa relação tensionada entre povos nativos e 

modernidade europeia torna-se ainda mais visível, posto que a história da ocupação 

colonial se confunde com a história da degradação ambiental do continente. Enquanto 

os sistemas sociais originários eram diversos, articulados e dependentes da natureza e 

do que dela vinha, a ocupação colonial trouxe ao continente a dinâmica de exploração 

inata ao capitalismo. No Brasil, os primeiros desmatamentos são consequência direta 

do valor mercantil dos derivados do Pau-Brasil, e os primeiros escritos portugueses 

referentes à ocupação colonial já tratavam do desejo dos conquistadores de ocupar a 

terra, descobrir ouro e catequisar e escravizar os povos nativos.  

Nesse sentido, para refletir sobre a problemática da questão ambiental no Brasil 

hoje, é preciso fazer um resgate histórico das relações entre natureza, povos originários 

e “conquistadores”, o qual tem ponto de partida no entendimento da organização das 

populações indígenas no território antes da “conquista”. Essa organização se dava em 

quatro principais espaços - a várzea amazônica, o sul do Amazonas, o cerrado e o litoral 

brasileiro – os quais se constituíam de maneiras distintas e de onde é possível tirar 

importantes conclusões sobre o modo de vida dos povos em questão. 

É preciso destacar que as fontes de informações referentes ao período pré-

colonial, para além dos estudos arqueológicos, são baseadas em crônicas escritas no 

início das “conquistas”, sobretudo pelos expedicionários que seguiam em viagem pelas 

margens do rio. Por esse motivo, é necessário um estudo rigoroso para sistematizar as 

referências encontradas, como faz o antropólogo Carlos Fausto (2000) no livro Os 

Índios antes do Brasil, no qual está baseada a descrição da seção a seguir.  

 O primeiro território a ser analisado é o da várzea amazônica, local de floresta 

de planícies inundáveis na bacia do rio Amazonas e seus tributários. Ali existiam 

aldeias postas de forma descontínuas ao longo da margem e das ilhas dos rios, nas 
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quais havia uma população de dimensões consideráveis e algumas estruturas públicas 

para cerimonias ritualísticas. Ademais, as crônicas da época chamam a atenção para a 

riqueza de recursos minerais e produtos agrícolas, sobretudo de milho e mandioca, 

cultivados em roças extensas. Notava-se uma grande capacidade de mobilização de 

guerreiros e uma importante articulação social entre os diferentes povoados.  

Já na área ao sul do rio Amazonas, uma das áreas mais importantes é a dos 

afluentes do rio Xingu, que se encontram no que hoje chamamos de planalto central 

brasileiro. Ali os povos se organizaram de forma sedentária, a qual foi possível devido 

à grande produtividade da mandioca em terra firma, capaz de alimentar uma 

população numerosa. As aldeias da região eram circulares e circundadas por estruturas 

defensivas, bem como se ligavam entre si por meio de caminhos bem definidos, o que 

indica uma intensa e pacífica interação social baseada em rituais, trocas de bens e 

relações matrimoniais. 

O terceiro importante espaço para pensar a vida dos povos nativos é o cerrado, 

ao sul e a leste da floresta amazônica. Ali estavam os povos de língua macro-jê, os quais 

ao mesmo tempo se organizavam em grandes aldeias e se deslocavam pelo território. 

Na região, a tecnologia de subsistência era ancorada em estruturas comunitárias e 

cerimoniais não hierárquicas. O último importante espaço é o litoral, que era habitado 

em toda sua extensão por uma população relativamente homogênea em temos 

linguísticos e culturais: os tupis-guaranis. Esses nativos estavam postos de forma 

dispersa ao longo da costa, e se ramificavam para o interior acompanhando os rios. 

Ali, a sociedade era baseada na agricultura de coivara (alguns anos de cultivo somado 

a muitos anos de repouso), na pesca e na caça e se fazia uso intenso dos recursos 

fluviais e marítimos (FAUSTO, 2000).  

Esse levantamento histórico é fundamental para compreender que havia no 

continente diversas formas de articulação social, econômica e política, em escalas local 

e regional, e que os povos originários mantinham uma relação complexa entre 

ambiente, sociedade e cultura. Entretanto, as primeiras transformações causadas pela 

colonização começam a aparecer já no século XVI, quando os portugueses aqui 

estabelecidos começam a adentrar o interior do território colonial a fim de explorar 

seu potencial mercantil e capturar indígenas para fins de trabalho escravo. A 

escravidão indígena foi fator fundamental para o estabelecimento da colônia e 

exploração do território, posto que as elites constantemente se apropriavam dos 
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recursos que constituíam a base de vida das populações locais. Esse processo foi 

legitimado como missão civilizadora, sob a justificativa de que os povos aqui seriam 

primitivos e sem alma, e resulta em genocídio, expropriação e destruição de recursos 

ambientais. Isso dialoga com os interesses econômicos da metrópole e com a 

consolidação de uma classe dirigente e de uma estrutura de governo na América 

Portuguesa (OLIVEIRA FILHO, 2016). 

A corte metropolitana, entretanto, encarava uma questão central no âmago de 

sua ambição mercantil: apesar dos grandes ganhos com os engenhos de açúcar, ainda 

não surgira nenhuma fonte de ouro, prata ou metais preciosos na colônia, ao contrário 

do enorme fluxo desses metais que saía da América Espanhola para Sevilha. Se, desde 

os primeiros escritos coloniais, essa intenção era patente, as riquezas que chegavam 

na Espanha convenciam Portugal de que era preciso penetrar mais profundamente o 

interior do território. Isso se somava a um crescente comprometimento das finanças 

portuguesas, visto que o custo da administração do Império era cada vez maior e o 

retorno mercantil da cana-de-açúcar diminuía frente a forte concorrência das 

plantações holandesas nas Antilhas. Tais expedições, nomeadas de bandeiras, 

reconfigurariam de maneira dramática e violenta o mapa do Brasil. 

Esse movimento surgiu na vila de São Paulo de Piratininga, situada 

estrategicamente na estrada para o sertão, onde os colonos capturavam indígenas no 

que chamavam de guerras justas e os escravizavam para usar de mão-de-obra na 

lavoura, na pecuária, doméstica e como transporte. Com as primeiras notícias de 

descoberta de lavras de ouro no país, no final da década de 1690, as bandeiras 

passaram a se organizar de forma militarizada, agora não só com o intuito de 

escravização dos índios, mas também de busca de metais preciosos e enriquecimento.  

E assim as minas foram sendo descobertas e o ouro era avistado em grandes 

quantidades no leito dos rios e riachos no centro do agora estado de Minas Gerais. 

Conforme se adentrava o sertão, outras descobertas apareceriam, dentre elas as Minas 

do Sutil, em Mato Grosso, onde hoje fica Cuiabá, em 1722; e as Minas de Vila Boa, em 

Goiás, em 1727. Esses três locais, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, configuraram à 

época as principais jazidas de ouro da América Portuguesa. 

O ápice da extração do ouro na colônia veio rápido, assim como seu declínio, já 

a partir dos anos 1750. Contudo, as bandeiras e o ciclo do ouro no Brasil deixaram pelo 

menos quatro cicatrizes inscritas na história do país. Em primeiro lugar, para enfrentar 
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o interior, os bandeirantes tiveram de buscar estratégias de alimentação e segurança, 

criando áreas de mantimentos que sustentavam os grupos cada vez maiores no 

caminho para as minas. Com o tempo, foram erguidas grandes propriedades para 

embarque e desembarque de mercadorias e para abrigar os exploradores.   

Ao redor dessas propriedades também surgiram assentamentos destinados ao 

plantio de mantimentos para consumo imediato, o que desenvolveu um dinâmico 

mercado agrícola interno. Em segundo lugar, o caminho para a minas de ouro fora 

também trilhado por criminosos foragidos, devedores e homens pobres sem terras que 

buscavam distância da lei da colonial. Quem ali se estabelecera logo organizou 

importantes rotas de contrabando de ouro na região, onde a taxa de lucro desse 

trânsito ilegal compensava os riscos tomados pelos contrabandistas no caminho para 

a Europa ou para o Rio da Prata. Schwarcz e Starling (2015, p. 156 e 157) descrevem 

com precisão essa travessia: 

 

[a]ntes de aportarem num embarcadouro clandestino, o que faziam apenas 

quando a luz do dia tinha sumido e os soldados da praia não entreviam nem 

mesmo o vulto dos barcos, eles se esgueiravam pelos portos de Jacobina e Rio das 

Contas, onde havia Registros das Contagens — postos para cobrança de tributos e 

fiscalização do rei —, e com a carga sã e salva marchavam durante semanas pelo 

interior, até Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte ou Ceará, onde o ouro era 

finalmente acomodado em navios costeiros e encaminhado para fora da colônia. A 

outra alternativa de rota, por terra, cobrava dos contrabandistas uma caminhada 

ainda mais longa e perigosa: margear o São Francisco até o sertão do Paranaguá, 

onde hoje é o estado do Piauí, e de lá ir até o Maranhão; somente então o ouro 

seguia seu descaminho para a Europa. 

 

 Ou seja, o contrabando de metais preciosos se fortaleceu e perdurou no interior 

brasileiro como uma via rentável e alheia à fiscalização. A terceira cicatriz trata da mais 

visível aos olhos, posto que a paisagem do interior mudara completamente: a terra e 

os morros agora estavam revolvidos, esburacados e sem mata, e os rio turvos e sem 

vida devido às empreitadas da mineração. Isso é reflexo da forma europeia moderna 

de pensar a natureza apenas como uma realidade material e inerte à disposição das 

realizações econômicas da metrópole, bastante diferente dos povos nativos, que 
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entendiam o conceito de natureza como aquilo que engendra e mantém a vida e, 

portanto, indissociável do ser (SCHWARCZ; STARLING, 2015; MIGNOLO, 2017).   

Por fim, aqui, a colonialidade deixou uma profunda marca nos modos de saber 

nativos. Os europeus reorganizaram as formas de vida dos indígenas por meio de uma 

narrativa em que a população colonizada fora despojada dos seus saberes originários, 

entendidos como inferiores, e educada à forma da percepção europeia. Desde o século 

XVII, os principais centros de poder europeus formalizavam um tipo de conhecimento 

que se organizava sob as necessidades do capitalismo, sobretudo no controle das 

relações dos indivíduos com a natureza, e que fora imposto como a única racionalidade 

válida. Mais especificamente, a colonização do imaginário dos povos conquistados 

começou pela repressão de suas ideias, imagens, símbolos, formas de conhecer e de 

produzir conhecimento, passou pela imposição da verdade europeia de conhecer o 

mundo, e culminou com a cooptação de alguns dominados para uma educação parcial 

e seletiva do modo de ser europeu que lhes dava acesso a algumas instâncias de poder.   

A longo prazo, o ensino europeizado se converte em aspiração, visto que garante 

possibilidade de participar da estrutura de poder. Dessa forma, a repressão cultural e 

o genocídio das populações locais levaram a que as prévias culturas da América fossem 

transformadas em subculturas iletradas, sem expressão formal e intelectual.  Com o 

passar do tempo os sobreviventes não teriam outros modos de expressão que não a 

cultura dos dominantes (QUIJANO, 2009). 

Essa experiência de colonização da América portuguesa não se rompe com a 

Independência em 1822, visto que os laços sociais e a construção histórica do novo país 

já estavam consolidadas e iriam reverberar até os dias de hoje. O movimento de 

expansão e exploração do interior do território pelos bandeirantes faz eco em diversas 

medidas tomadas pelo Estado brasileiro no que se refere à estruturação estratégica do 

território nacional ao longo dos últimos séculos e os paralelos entre colônia, império e 

república são vastos. Pensando de maneira temporal, alguns marcos foram 

importantes para definir a conjuntura atual do interior do país. Em primeiro lugar, a 

promulgação da Lei de Terras, em 1850, expulsa os povos indígenas de seus espaços e 

exclui homens e mulheres negros e sem poder aquisitivo do acesso à terra durante o 

início do Império brasileiro, dentro de um contexto histórico em que uma série de leis 

afrouxavam o tráfico e o uso de mão-de-obra escrava. Ou seja, libertos, indígenas e 

negros não teriam acesso à terra, à agricultura e à própria subsistência.   
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Já no período republicano, a Constituição brasileira transfere aos estados o 

controle das terras devolutas, nas quais viviam uma grande população indígena. Nesse 

período, o nativo foi caracterizado como bravo e não subserviente à autoridade 

nacional por não abrir mão de seus costumes. Essa narrativa dialogava com as 

intenções de expansão da fronteira econômica do interior do país por meio da 

construção de estradas e ferrovias. Na República Nova, o governo Getúlio Vargas cria 

a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA). Esse 

plano tinha como base a valorização da região por meio de empreitadas que 

alavancassem o extrativismo vegetal. Outro marco importante, agora no período da 

ditadura militar, foi a organização da Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM), que tinha como norte a viabilização de grandes projetos minerais 

e agropecuários para a região amazônica. A isso somou-se o projeto RADAM (Radar 

da Amazônia), o qual foi o responsável por rastrear e mapear os recursos naturais 

disponíveis nessa área (ALMEIDA, 2019; MALERBA, 2019).  

Por fim, nas últimas décadas, os processos de intervenção e investimentos nas 

áreas preservadas se intensificaram em nome de um desenvolvimentismo, que sempre 

esteve calcado na produção e exportação de commodities. Esse movimento também 

demanda a construção de obras de infraestrutura para transporte e energia a fim de 

diminuir o custo de extração e escoamento desses produtos, o que segue deixando 

marcas e reconfigurando a organização do território e da vida dos povos que fazem de 

uso comum da terra e da natureza como meio de sobrevivência.  

Dentro dessa lógica, o Estado brasileiro organiza um arcabouço legislativo 

paradoxal, visto que ao mesmo tempo em que reconhece o direito à terra como bem 

comum dos povos indígenas e quilombolas, financia o avanço pecuária, das plantações 

de soja e da mineração na região (CASTRO, 2017). A balança, porém, segue pendendo 

para o lado do capital. A movimentação recente no Congresso Nacional traz notícias 

quanto aos rumos da legalização do garimpo e da mineração em reservas indígenas e 

áreas de proteção, e a diversidade social e étnica, sua experiência histórica e sua 

relação com o território segue até hoje sendo apagada em nome do que se 

convencionou chamar de desenvolvimento.  

Atualmente, a cultura dos pequenos grupos resistentes segue sendo 

menosprezadas a fim de assimilá-los a vida moderna, o que transforma uma antiga 

rede de povos múltiplos em uma comunidade cada vez mais homogênea e 
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empobrecida. Nesse movimento, se perde cultura, diversidade, conhecimento sobre os 

ecossistemas e interação construtiva com a natureza. Ao perder conexão com seus 

modos de vida, essas comunidades passam então a depender do fluxo de mercado e 

trabalho capitalista, para o qual não estão preparadas, e acabam por entrar nas 

estatísticas do empobrecimento (KRENAK, 2015).  

 

Considerações Finais 

 

Com vistas ao processo estrutural aqui descrito, percebe-se que as raízes 

históricas da formação social brasileiras e o tratamento dado aos povos nativos são 

paradoxalmente profundas, pois arraigadas em nossa constituição enquanto país, e 

superficiais, pois escancaradas à luz dos dias de hoje. Outra problemática escancarada 

no mundo contemporâneo trata justamente da degradação do meio ambiente e da 

perda de biodiversidade no país, e não à toa essas duas questões dialogam 

profundamente.  

Nesse sentido, a questão que deve nortear as intenções de preservação 

ambiental é se esse movimento reconhece o papel dos povos indígenas como sujeitos 

conhecedores da natureza ou se ainda incorpora os mesmos preconceitos coloniais ao 

não valorizar seus saberes como potencial agente de transformação para uma melhor 

relação da sociedade com o meio ambiente. Uma saída, como escreve Walter Mignolo 

(2017, p.6), é preciso primeiramente admitir que os estudiosos, intelectuais e líderes 

indígenas estão não só a par do problema ambiental, como o conhecem 

profundamente. Em seguida, é fundamental agir no domínio hegemônico do saber, 

onde a ideia de natureza como algo fora dos seres humanos foi consolidada e persiste.  

Tendo isso em vista, percebe-se que, no seio do violento e excludente processo 

que forma o Brasil, surgem movimentos contra hegemônicos de produção, que 

organizam formas alternativas e coletivas de lidar com a terra e seus recursos. Essas 

formas de pensar aparecem não só como métodos de preservação, mas também como 

alternativa política, que toma como orientação o compartilhamento da terra, o uso 

sazonal do território, a conservação da biodiversidade e acordos coletivos entre as 

populações para uso dos recursos naturais.  

Nesse escopo, surge um importante conceito: o do bem-viver. Baseado na 

filosofia quéchua, essa expressão foi incorporada nas constituições do Equador em 
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2008 e da Bolívia em 2009, e trata-se do princípio ético e dos direitos das sociedades 

marginalizada de procurarem alternativas ao desenvolvimentismo por meio da 

dignidade, da subsistência e de um meio ambiente saudável, ressignificando a relação 

entre sociedade e território. Isso não significa que os povos tradicionais estão 

necessariamente à margem do mercado capitalista, mas sim que podem garantir seus 

próprios meios de produção e de alimentação respeitando as condições ambientais do 

espaço onde vivem (MALERBA, 2019; COSTA, 2017; KRENAK, 2015). 

Portanto, através de uma construção histórica que remete às formas de 

organização social e da natureza existentes no Brasil antes do período colonial, passa 

pela violenta constituição das estruturas voltadas para o enriquecimento econômico 

aqui presentes, e observa as marcas profundas mas visíveis desse processo até os dias 

de hoje, o presente capítulo propõe uma reflexão acerca de possíveis movimentos de 

resgate da cultura nativa para enfrentar a problemática da degradação ambiental e 

perda da biodiversidade brasileira. Assim sendo, pensar meio ambiente sem pensar na 

valorização da diversidade cultural e do conhecimento de ecossistema dos povos 

originários é uma estratégia lacunar, posto que os territórios onde os povos indígenas 

ainda resistem atualmente se constituem em importantes redutos onde a fauna e a 

biodiversidade podem subsistir ao avanço dos mais destrutivos interesses econômicos. 

 

Referências  

 

ADORNO, T. W., HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Fragmentos 
filosóficos. Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. 
 
ALBERT, B. Situação etnográfica e movimentos étnicos. Notas sobre o trabalho 
de campo pós-malinowskiano. Campos, v. 15, n. 1, p. 129-144, 2014. 
 
ALMEIDA, A. W. B. de. As estratégias de exportação agromineral e a usurpação das 
terras tradicionalmente ocupadas. In: ALMEIDA, A. W. B. de et al. (Eds.). Mineração 
e garimpo em terras tradicionalmente ocupadas: conflitos sociais e 
mobilizações étnicas. 1. ed. Manaus: UEA Edições/ PNCSA, 2019. p. 47–70.  
 
ARENDT, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1983. 
 
ARENDT, H. Origens do totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. 
 
BECK, U. O que é Globalização? Equívocos do globalismo: respostas à globalização. 
Trad. André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 



 
 
 
 

Ana Paula Ranzi; Julice Salvagni;  Cibele Cheron; Renato Koch Colomby | 617 

 

BECK, U. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2010. 
 
BOBBIO, N. O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito; compiladas por 
Nello Morra. Trad. e notas Márcio Pugliesi, Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São 
Paulo: Ícone, 1995.  
 
BORGES R. C.; BORGES R. Mídia e racismo. Petrópolis: Editora DP Et Alii, 2012.  
 
CANOTILHO, J. J. G., Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2011. 
 
CASTRO, E. M. R. DE. Amazônia na encruzilhada: saque colonial e lutas de resistência. 
In: CASTRO, E. M. R. DE (Ed.). Territórios em transformação na Amazônia: 
saberes, rupturas e resistências. Belém: NAEA, 2017. p. 19–48.  
 
COSTA, M. DA G. “Agroecologia, (eco)feminismos e ‘bem-viver’: emergências 
descoloniais no movimento ambientalista brasileiro”. Anais Eletrônicos. In: 
Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds 
Congress. Florianópolis: 2017 Disponível em: 
http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1500257660_ARQU
IVO_Agroecologia,ecofeminismosebem-viver-
emergenciasdescoloniaisnomovimentoambientalistabrasileiro.pdf. Acesso em: 5 mar. 
2021. 
 
CROSSEN, J. Decolonization, indigenous internationalism, and the world council of 
indigenous peoples. Canadian Journal of History, vol. 52 no. 3, 2017, p. 541.   
 
DELMAS-MARTY, M. Três desafios para um direito mundial. Trad. Fauzi 
Hassan Choukr. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. 
 
FAUSTO, C. Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.  
 
GARCIA-PELAYO, M., Las transformaciones del estado contemporâneo. 
Madrid: Alianza Editorial, 2005. 
 
GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Trad. 
Mathias Lambert. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. 
 
IANNI, O. A questão nacional na América Latina. Estudos Avançados, São Paulo, 
v. 2, n. 1, p. 5-40, mar. 1988. ISSN 1806-9592. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/8474>. Acesso em: 21 feb. 2021. 
  
JELLINEK, G. Teoria general del Estado. Trad. Fernando de Los Rios. Buenos 
Aires: Ed. Albatros, 1973. 
 
KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. 6. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1998. 
 



 
 
 
 
618 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

KRENAK, A. Paisagens, territórios e pressão colonial. Espaço Ameríndio, v. 9, n. 3, 
p. 327, 30 dez. 2015.  
 
MAFFESIOLI, M. No fundo das aparências. Trad. Bertha Halpern Gurovitz. 
Petropolis: Vozes, 1996. 
 
MALERBA, J. Mineração em terras tradicionalmente ocupadas: velhos e novos 
desafios ao direito à terra e ao território. In: ALMEIDA, A. W. B. DE et al. (Eds.). 
Mineração e garimpo em terras tradicionalmente ocupadas: conflitos sociais 
e mobilizações étnicas. 1. ed. Manaus: UEA Edições/ PNCSA, 2019. p. 793–809.  
 
MIGNOLO, W. D. Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, v. 32, n. 94, p. 01, 2017.  
 
OIT, C107 - Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - 
Convention concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal 
and Semi-Tribal Populations in Independent Countries. Disponível em: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_I
LO_CODE:C107. Acesso em: 28. fev. 2021. 
 
OLIVEIRA FILHO, J. P. de. O nascimento do Brasil e outros ensaios: 
“pacificação”, regime tutelar e formação de alteridades. Rio de Janeiro, Brasil: Contra 
Capa, 2016.  
 
OST, F. O tempo do direito. Trad. Élcio Fernandes. Bauru: Edusc, 2005.  
 
QUIJANO, A. “Colonialidade do Poder e Classificação Social”. In: SANTOS, B. DE S.; 
MENESES, M. P. (Eds.).  Epistemologias do Sul. Coimbra: Edições Almedinas, 
2009. p. 73–118.  
 
QUIJANO, A. O. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. 
Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.  
 
SANTOS, B. S.; MENESES, M. P. Epistemologias do Sul. Portugal: Edições 
Almedina, 2009. 
 
SANTOS, B. S. Crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São 
Paulo: Cortez, 2000, p. 29. 
 
SARLET, I. W. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012. 
  
SCHWARCZ, L. M.; STARLING, H. M. Brasil: Uma Biografia. 1a. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015.  
 
STRECK, L. L.; MORAIS, J. L. B. Ciência Política e Teoria do Estado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2014.  
 



 
 
 
 

Ana Paula Ranzi; Julice Salvagni;  Cibele Cheron; Renato Koch Colomby | 619 

 

TRINDADE, A. A. C. A proteção internacional dos direitos humanos e o 
Brasil. Brasília: UnB, 1998. 
 
WARAT. L. A. “A desconstrução da razão abstrata e o outro pensar: os arquivistas 
utópicos”. In: FAGUNDES, Paulo Roney Ávila (org.). A crise do conhecimento 
jurídico: perspectivas e tendências do Direito contemporâneo. Brasília: OAB Editora, 
2004, p. 9-70. 
 
WEILER, J. The geology of international law: governance, democracy and legitimacy, 
ZaöRV n. 64, 547-562. 2004. Disponível em: 
http://www.zaoerv.de/64_2004/64_2004_3_a_547_562.pdf Acesso em: 18 fev. 
2021. 
 



 

 

 

 



 

31. OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO DOS CONTRATOS NA INDÚSTRIA 

FUMAGERIA DO SUL DO BRASIL: UMA MENSURAÇÃO QUALITATIVA 

DAS EXTERNALIDADES NA COMPOSIÇÃO DAS PARCERIAS 

AGRÍCOLAS 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424699.621-636  

 

Calinca Alves Mota1 

Karen Beltrame Becker Fritz2  

Luiz Fritz3  

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho analisa, num primeiro momento, as formas de composição dos 

contratos de parceria das empresas fumageiras com os proprietários-colonos e 

variantes, no Sul do Brasil, considerando o histórico de sua formação. Assim, foram 

analisados diversos artigos científicos, produções de mestrado e teses de doutorado 

que, associados ao arcabouço teórico fundamental das definições e concepções da 

Nova Economia Institucional, serviram de pano de fundo para as proposições aqui 

expostas. 

Dando seguimento ao estudo, elegeu-se, como metodologia dos processos 

gerenciais escolhidos, realizar uma análise qualitativa expositiva, baseada na pesquisa 

bibliográfica em estudo de caso da produção do conhecimento em torno do tema, 

contextualizando a realidade social das famílias envolvidas na produção de fumo bem 

como dos entrelaces financeiros, estruturais e políticos que fizeram do Complexo 

Fumageiro do Rio Grande do Sul um dos maiores do Brasil na atualidade. 
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O método desenvolvido foi uma sucessão de consultas à plataforma da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do 

Ministério da Educação (MEC) do Governo Federal. Primeiramente, com parâmetros 

escolhidos de “busca por assunto”, periódicos, publicados livres por 

“constitucionalismo e meio ambiente”, foram obtidos 402 periódicos ordenados por 

relevância, sendo 311 revisados “por pares”, em 19 de fevereiro de 2021. 

Num segundo momento, mantidos os parâmetros iniciais, foi desenvolvida uma 

pesquisa por “custos de transação e indústria do fumo”, selecionados mais 42 artigos, 

sendo dois deles altamente relevantes ao tema de estudo. E, por fim, realizou-se uma 

nova revisão bibliográfica geral, sob o assunto “parcerias agrícolas”, com resultados de 

373 periódicos, sendo 12 deles relevantes ao estudo proposto. 

Assim, passou-se à confirmação da hipótese inicial, ou seja, buscou-se 

esclarecer que tais contratos de parcerias na indústria do Fumo do Rio Grande do Sul, 

ainda que responsáveis economicamente por gerar excedentes financeiros e 

acréscimos patrimoniais aos envolvidos, na sua perfectibilização contextualizada, 

ditos institutos jurídicos, não se desenvolvem de forma equânime e justa, como versam 

as regras jurídicas do equilíbrio contratual e respeito à Dignidade da Pessoa Humana. 

Estudos críticos apontam que há uma evidente relação de dependência 

econômica, social e comportamental por parte dos colonos e de toda a sociedade que 

se ergueu no seu entorno, gerando externalidades negativas sociocomportamentais 

associadas às escolhas de otimização do setor produtivo. Dessa forma, utilizando-se da 

perspectiva das famílias produtoras rurais, passamos a desenvolver o tema e tecer 

críticas realísticas ao sistema de parcerias implementado no setor. 

 

1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO 

COMPLEXO FUMAGEIRO AGROINDUSTRIAL DO SUL DO BRASIL 

 

É cediço que o processo de colonização do Estado do Rio Grande do Sul ganhou 

impulso no final do século XIX e início do século XX e, com ele, a cultura do plantio do 

fumo em regime de parcerias agrícolas, das indústrias fumageiras com os produtores 

do Vale do Rio Pardo, no centro-sul do estado. 

Segundo relatam os estudos abordados pela tese de doutorado de Leonardo 

Xavier da Silva (2002, p. 101-110), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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(UFRGS), o tabaco brasileiro se desenvolveu, primordialmente, na região nordeste do 

Brasil, mais precisamente na Bahia, em meados do século XIX, tendo, logo após, 

migrado para o sul do país pelas razões descritas a seguir: 

 

[...] A primeira foi a visão de mercado que proporcionou o cultivo de fumos claros, 

como dos tipos Chinês e Amarelinho, posteriormente substituídos pelo Virgínia. A 

segunda foi a estrutura produtiva de minifúndio e o uso da mão-de-obra familiar 

que os imigrantes germânicos implantaram. A terceira razão está na instalação da 

B.A.T., representada pela Souza Cruz, em Santa Cruz do Sul, em 1917. A empresa 

iniciou um pioneiro e inédito sistema integrado de produção, baseando-se nas 

transações com os agricultores, a partir de uma coordenação contratual que gerava 

um comprometimento mútuo entre os agentes participantes do processo 

produtivo [...] (SILVA, 2002, p. 70). 

Com isso, configurava-se uma inicial estrutura de complexo agroindustrial, em que 

a indústria exerce a governança das atividades, com vistas ao seu êxito e, por 

consequência, à estabilidade dos fumicultores e do complexo como um todo 

(SILVA, 2002, p. 102). 

 

Oriundos na sua grande maioria da Alemanha, os moradores da região do Vale 

do Rio Pardo são descendentes de uma cultura germânica. O que propiciou um 

“ambiente da economia fumageira do Estado e, especialmente, de Santa Cruz do Sul, 

foi a instalação da empresa” The Brazilian Tobacco Corporation” (B.A.T.)”, originária 

do Grupo Souza Cruz, em meados de 1917. Daí surgiu o sistema de produção integrado 

(SIP), uma parceria entre agricultor e indústria (SILVA, 2002, p. 102-103, grifos 

nossos). 

Seguindo o panorama histórico, estabeleceu-se o Sindicato da Indústria do 

Fumo (Sindifumo), em 1948, “quando um grupo de empregados da Companhia 

Brasileira de Fumos em Folha, hoje Souza Cruz SA, fundou a Associação 

Profissional dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo” (STIFA). Que em 

15 de outubro de 1948, recebeu a representatividade de Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de Santa Cruz do Sul.  

E, assim, observou-se que logo foram surgindo mais arranjos sociais a se 

organizarem no entorno da cultura do fumo, de modo que, em 21 março de 1955, 

também na cidade de Santa Cruz do Sul, criou-se, então, mais um braço da Associação 

dos Plantadores de Fumo em Folha do Rio Grande do Sul, entidade essa que se 
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transformou em Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA), no ano de 1963 e, 

assim, sucessivamente. 

O processo de internacionalização vivenciado a partir da década de 1960 na 

região sul do Brasil expandiu horizontes e se profissionalizou, levando a uma alteração 

da própria perspectiva das relações do homem com os seus meios de produção. O que 

os autores convergem é na hipótese de uma abertura aos processos capitalistas neste 

“ramo específico da agricultura local” (VOGT, 1997, p. 81-83), com a absorção das 

pequenas beneficiadoras de fumo pelas empresas de capital estrangeiro industrial em 

modelagem de minifúndio agrícola familiar. 

 Tais escolhas de implementação das políticas capitalistas no Brasil à época 

passaram pela configuração dos mercados de trabalho pelo agente estatal, que num 

processo de desenvolvimento regional promoveu uma reestruturação dos modos de 

produção, com a flexibilização de relações trabalhistas (CADONÁ, 2015, p. 208-209). 

Os objetivos buscados pelas políticas governamentais no setor priorizaram a 

perspectiva de estabilidade econômica, a abertura aos investimentos estrangeiros, o 

controle da inflação e a inserção do Brasil no mercado competitivo internacional. 

Fatos notáveis na década de 1990 foram a elevação da taxa de juros e as 

transformações do mercado de capital, tendo como consequência direta uma 

flexibilização da legislação laboral (precarização dos vínculos), uma 

institucionalização da sazonalidade do emprego e, ainda, a implementação de uma 

insegurança social nas dinâmicas regionais de desenvolvimento (CADONÁ, 2015, p. 

208).  

Conforme dados estatísticos do governo do estado, o Rio Grande do Sul é o 

maior produtor de fumo em folha do Brasil e, de acordo com as Pesquisas Agrícolas 

Municipais do IBGE, registrou uma média de 365.884 toneladas/ano no triênio 2016-

2018. Observou-se que 85% do tabaco produzido no Brasil é padrão exportação de 

qualidade e, portanto, sujeito às oscilações cambiais do mercado internacional.  

Uma cultura econômica desenvolvida, predominantemente, pela pequena 

propriedade rural familiar, com mão de obra intensiva e espalhada pelos 23 pequenos 

municípios que formam a região do Vale do Rio Pardo. 

Fato marcante nos estudos é a confirmação de uma dependência econômica e 

da dificuldade dos produtores locais em buscar alternativas de culturas diferenciadas, 

mantendo a mesma rentabilidade que o fumo. Ou seja, os estudos atentam para a 
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necessidade de complementação de renda das famílias, contudo, não fora constatado 

projeto de base sobre a formação de uma nova matriz de produção (ALIEVI, 2008, p. 

15-16). 

Nas palavras de Dutra (2013, p. 22) acerca das investidas brasileiras no processo 

de globalização mundial: 

 

A inserção brasileira na economia mundial mediante o processo da globalização 

foi acelerada pela adoção de políticas liberais em resposta à crise fiscal do Estado 

desenvolvimentista. O seguimento às doutrinas de organismos internacionais, 

fundamentadas em políticas econômicas – que tinham como palavras-chave a) 

estabilizar, b) desregular e c) privatizar – levaram ao mundo capitalista a 

mensagem de que o mercado era o único mecanismo competente de auto-

regulação econômica e social. 

 

Registros mostram que o Rio Grande do Sul colheu 380 mil toneladas de fumo 

na safra de 2014, contra 212 mil toneladas de Santa Catarina e 143 mil toneladas do 

Paraná. Expressiva produção dentro das regionalidades do sul do Brasil, que atende 

uma suficiente demanda de renda das famílias envolvidas e, prioritariamente, os 

interesses dos grupos de empresas investidoras do setor. 

Da forma que foram pensados e implementados no Sistema de Parcerias, aqui 

objeto do nosso estudo, os contratos bilaterais de Compra e Venda Certa reduzem as 

incertezas do investidor nas tecnologias implementadas, atendem a qualidade 

esperada do produto (ZAJONZ, 2016, p. 8) e terceirizam a mão de obra e os rejeitos 

materiais e humanos consumidos no processo de produção. 

Em suma, a expansão do capitalismo de escala de produção no Vale do Rio 

Pardo, Rio Grande do Sul, não se mostrou uma escolha histórica aleatória. Estudos 

comprovam que sua modelagem em sistema de parcerias (SIP), integrados das 

empresas fumageiras com os colonos imigrantes de origem europeia, se mostrou a 

escolha de desenvolvimento regional (subsidiado pelo governo brasileiro) mais 

alinhada aos interesses do capital industrial e internacional. 
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2 A ECONOMIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO: CONCEITO, 

INTITUIÇÕES E COMPORTAMENTOS 

 

Os estudos econômicos que versam sobre os custos de transação tiveram origem 

com os trabalhos de Ronald Coase (1937)4 e sua incessante procura por compreender 

as Firmas, seu ciclo de produção e a escolha pela terceirização de determinados 

setores do processo produtivo. 

Assim, podemos dizer que: 

 

These opportunity costs incorporate not only the money price of the good but also 

the transaction costs of obtaining the good. Across individuals and groups, the full 

opportunity costs associated with attaining a good or goal may differ considerably 

even when the observed money prices do not. 

 

 Logo, tal técnica de gestão administrativa visa obter a maior eficiência possível 

(otimização do processo produtivo) no comando das transações ou, em outras palavras, 

busca à minimização dos custos de transação, tornando viáveis as escolhas 

administrativas entre externalizar uma determinada parte da produção ou internalizá-

la na sua cadeia produtiva original. 

Ato conhecido como Outsourcing na Administração se caracteriza pela 

composição de uma estrutura de gestão que proporciona a transferência estratégica 

das atividades-meio de determinado segmento, de forma a propiciar um enxugamento 

da estrutura operacional, uma redução de custos e a desburocratização. 

Trazer tais processos para uma análise consciente da quantidade-qualidade das 

escolhas, mensurando as consequências que dele decorrem, é um dos principais 

determinantes da forma de organização das empresas produtoras de bens ou serviços.  

O conceito de Firma na definição de Leonardo Xavier da Silva é “um conjunto 

de contratos entre agentes especializados. Esses trocam informações e serviços entre 

                                                      
4 Professor Coase was Clifton R. Musser Professor Emeritus of Economics at the University of Chicago 
Law school. He was affiliated with the University of Chicago from 1964 on. Earlier he served on the 
faculty of the Dundee School of Economics and Commerce (1932-1934), the University of Liverpool 
(1934-1935), the London  
School of Economics (1935-1951), the University of Buffalo (1951-1958), and the University of Virginia 
(1958-1964). The Ronald Coase Institute. New Institucional Economia. Disponível em: 
https://www.coase.org/aboutronaldcoase.htm. Acesso em: 12 mar. 2021. 
 

https://www.coase.org/aboutronaldcoase.htm
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si, de modo a chegarem no melhor produto final possível” e, onde a hierarquia é uma 

questão intrínseca, com intuito de se manter a organização e resultados dentro das 

expectativas esperadas, sempre com vistas a estabilidade das relações contratuais 

(SILVA, 2002, p. 57). 

A economia dos custos de transação tem aplicação a mercados, organizações, 

empresas, instituições econômicas, considerados os aspectos estruturais da 

conformação do mercado. A visão da organização econômica como um problema de 

contratos é a linha mestra de orientação da análise da Economia dos Custos de 

Transação (ECT). 

De acordo com  Williamson, podemos aferir que tratamos da gestão: i) do 

planejamento; ii) do compromisso; iii) do competitivo e, iv) do governável. Assim, 

temos que é nas duas últimas etapas que surgem o que os autores trabalhados elencam 

de comportamentos de Oportunismo e da Racionalidade Limitada das partes 

envolvidas. 

Podemos citar ainda os escritos de Guido Calabresi, que foram responsáveis por 

inserir a Análise Econômica em questões jurídicas, desenvolvendo a 

interdisciplinaridade que o tema merece. E, a formar a Base instrumental da Nova 

Economia Institucional, entendida como aquela que rejeita a premissa neoclássica de 

escolhas hiperracionais, combinadas com o comportamento maximizador e passando 

a adotar uma limitação das escolhas dos agentes racionais. 

Consoante a Teoria da Racionalidade Limitada, das múltiplas escolhas de 

Herbert Simon, afirma-se que as Instituições têm, sim, papel de destaque no cenário 

econômico moderno, mas que dispõe de poder de escolhas limitados, contextuais e 

sujeitos às imprevisibilidades intrínsecas às organizações (ZYLBERSZTAJN, 2005, p. 

2). 

Na prática, tais entes condutores das transações se valem de interesses 

particulares na condução da informação privilegiada e, muitas vezes, têm na violação 

de preceitos de moral e ética, o fundamento do seu comportamento oportunista. 

Para Williamson uma ação intencional é aquela “em que os agentes econômicos 

buscam os seus próprios interesses nas transações de governança. Agem em benefício 

próprio aproveitando-se de lacunas ou omissões contratuais em detrimento dos 

parceiros”. Ele se manifesta pela “manipulação estratégica da informação ou 

falseamento das intenções”. (WILLIAMSON, 1975, p. 26, apud SILVA, p. 63). 
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Conforme aventado pelo autor Zylbersztajn (2005, p. 2), é fundamental a 

inclusão das Organizações na Análise Econômica do Direito, para que, assim, 

possamos mensurar e/ou qualificar os “erros de políticas públicas” bem como ampliar 

o âmbito de análise e passar a compreender que as transações (operações contratuais) 

possuem variantes que influenciam no cálculo e que vão muito além dos horizontes 

das cláusulas contratuais, estrito sensu. 

 

3 RETRATO DA REALIDADE DO VALE DO RIO PARDO: RS 

 

Composto por um total de 23 Municípios, a descrever as cidades de: Arroio do 

Tigre, Barros Cassal, Boqueirão do Leão, Candelária, Encruzilhada do Sul, Estrela 

Velha, General Câmara, Herveiras, Ibarama, Mato Leitão, Pântano Grande, Passa Sete, 

Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Segredo, Sinimbu, Sobradinho, Tunas, 

Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz, o Vale do Rio Pardo recebe essa 

denominação em razão de ser banhado pelo Rio que leva o nome de Pardo. Sua 

população é composta de descendentes das etnias alemã, no norte, e açoriana mais ao 

sul do vale, sendo caracterizada por: 

 

◦ População total (2010): 418.141 habitantes; 

◦ Área (2010): 13.255,7 km²; 

◦ Densidade demográfica (2010): 31,5 hab/km²; 

◦ Taxa de analfabetismo (2010): 6,35%; 

◦ Expectativa de vida ao nascer (2000): 70,58 anos; 

◦ Coeficiente de mortalidade infantil (2010): 8,63 por mil nascidos vivos; 

◦ PIB pm (2008): R$ mil 7.299.173; 

◦ PIB per capita (2008): R$ 17.082; 

◦ Conselho Representativo: O Conselho Regional de Desenvolvimento 

Vale do Rio Pardo (COREDE Vale do Rio Pardo). *Os Conselhos Regionais 

de Desenvolvimento – COREDEs foram criados oficialmente pela Lei 

10.283 de 17 de outubro de 1994.  **Se caracterizam por ser fóruns de 

discussão para a promoção de políticas e ações que visam o 

desenvolvimento regional; 

◦ Exportações totais (2010): U$ FOB 1.755.753.339 (SECRETARIA DE 
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PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO, 2017, sem paginação). 

◦  

Responsável por abrigar o maior complexo agroindustrial de Tabaco do Brasil 

e o maior produtor do fumo Virgínea (modalidade de fumo claro) para a produção de 

cigarros no segmento exportação, o setor fumageiro é considerado o mais 

internacionalizado do País, consoante à perspectiva dos autores estudados. 

Isso significa dizer que, conforme os dados da Afubra, cerca de 98,1% das 

empresas envolvidas no complexo agroindustrial fumageiro do Rio Grande do Sul têm 

a participação majoritária estrangeira (SILVA, 2002, p. 145).  

Marco fundamental da análise é o modelo de governança adotado pelo Sistema 

Integrado de Produção (SIP) desenvolvido pelas empresas. O que se observou na 

prática foi um Modelo de Governança Bilateral, apoiado em investimentos mistos e 

especializados em grande escala (SILVA, 2002, p. 146). 

Nas palavras de Éder Jardel Dutra (2013): 

 

A agricultura familiar adere à lógica de produção capitalista, e amplia sua 

importância, enquanto setor produtivo responsável pela geração de renda e postos 

de trabalho. A partir da política de incentivos fiscais, os grupos econômicos 

fomentam a ampliação da lavoura de fumo através do sistema integrado de 

produção. Importantes áreas destinadas a cultivos agrícolas (milho, feijão e batata, 

entre outros) são incorporadas, implantando uma lógica com exigências de 

produtividade e qualidade com o estabelecimento de metas a serem cumpridas 

pelos produtores (p. 26). 

 

Fato importante a ser observado é que ¼ das famílias consideradas produtoras 

no Vale do Rio Pardo não possuem imóvel próprio que se sirva à produção e ao 

processamento do fumo, trabalhando na forma de acordos de arrendamento ou 

colaboração rural. 

Logo, observa-se que: 

 

Os grupos empresariais transnacionais, atores econômicos com origens e atuações 

múltiplas, sem apego territorial ou nacionalista, interessados em ocupar espaços, 

se encarregam, por seus objetivos (indústria, comércio, produção e serviços), de 

propiciar condições para que grupos sociais marginalizados e/ou excluídos das 
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políticas públicas (como exemplo, a agricultura familiar) passem a ter 

protagonismo atendendo aos interesses de mercado (DUTRA, 2013, p. 22). 

 

As críticas são muitas e direcionadas, em especial, às formas de composição do 

cálculo dos custos da produção, que, em linhas gerais, não contabilizariam o capital 

humano empregado bem como o valor agregado da terra, na medida em que 

somatizam apenas lucros versus custos de uma produção aparente, o que demonstra 

ser uma opção legislativa um tanto oportunista, na medida em que é direcionada aos 

interesses das empresas, quais sejam: a evidente liberação de crédito público 

subsidiados pelos governos a ser manipulado no interesse e coordenação especulativa 

das multinacionais fumageiras. 

Outro importante questionamento deve ser feito no sentido de que as empresas 

terceirizam o processo produtivo “sujo”. A parte da produção com fortes impactos 

ambientais é delegada aos parceiros de famílias locais e que, se integralizassem à sua 

cadeia produtiva, não só gerariam complicadores de produção, quanto fatores 

humanos de violação a preceitos fundamentais da legislação trabalhista. 

Novas searas de discussão vêm surgindo sobre o tema Parcerias versus 

Terceirização da mão de obra, e o tema está muito aquém de se tornar pacífico no 

campo das relações trabalhistas, segue colacionados interessantes sobre o assunto: 

 

Relegadas à jurisprudência dos tribunais, basicamente respaldadas por duas 

correntes doutrinárias: uma, de origem conservadora, que encontra 

respaldo na inflexibilidade doutrinária da legislação trabalhista, e que 

tradicionalmente considera (excetuando-se os casos de serviço temporário - Lei 

6.019 e vigilância - Lei 7.102) a empresa que contrata mão-de-obra via empresa 

interposta como titular ou fiadora das obrigações desta para com seus empregados. 

Esta posição de juristas e doutrinadores se apoia no enunciado da Súmula 

256/86 do Tribunal Superior do Trabalho [...] 

 

[...] A segunda corrente, mais inovadora, de cunho neoliberal e propulsora dos 

atuais debates acerca da proposta de flexibilização da Legislação Trabalhista, 

argumenta que a Justiça do Trabalho não pode permanecer inócua à 

realidade dos fatos econômicos e sociais do país que tem provocado o 

surgimento de novas formas de contratação e de relações de trabalho 

[...] 
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Assim, as decisões jurídicas tendem a enfocar diferenciadamente os reclames 

trabalhistas, de forma tal, que vem aumentando o número de casos em que não é 

considerado o vínculo empregatício. Por outro lado, a questão perpassa pela 

polêmica mais abrangente da flexibilização da norma trabalhista, que tramita no 

Poder Legislativo em forma de Projetos de Lei que a atualize e a adapte à realidade 

socioeconómica do país (COSTA, 1994, grifos nossos). 

 

No caso em tela, tendo em vista que a grande exposição de trabalhadores a altos 

índices de agrotóxicos e outros produtos tóxicos ensejariam adicionais de 

insalubridade, periculosidade e variadas contendas judiciais dispendiosas, fica 

evidente que “O fumicultor é o elo mais frágil da cadeia produtiva” e, assim, 

experiência o sofrimento da exploração, da ansiedade das instabilidades econômicas, 

dos ganhos e perdas sujeitos as questões climáticas, da intoxicação pelos agrotóxicos e 

a “da degradação de suas famílias” (CASTRO, 2016, p. 792). 

 

CONCLUSÕES 

  

A cultura que define o perfil de toda uma sociedade; um contexto erguido a 

partir da planta do tabaco fez brilhar os olhos de uma indústria ao observar o potencial 

da região sul do país, quer pela sua ascendência germânica e afinidades à cultura do 

fumo, quer pela vulnerabilidade e racionalidade limitada desses agricultores, que 

viram no plantio do fumo a oportunidade de transformar suas vidas e se aproximar 

das origens. 

A luz dos autores estudados, operou-se uma espécie de processo de imigração 

subvencionada, em que o governo assumia os custos de viagem para o Brasil, mas essa 

forma de subvenção previa que os imigrantes aqui chegados pudessem ser manejados 

e remanejados, conforme as necessidades da mão de obra necessária nas diversas 

províncias do país (SILVA, 2002, p. 110). 

Assim, desvencilhar-se da cultura do fumo, minimizadora da autonomia do 

agricultor, não é um processo fácil em termos socioculturais, eis que, no seu entorno, 

se ergueu toda uma perspectiva econômico-social de origem histórica, de conformação 

dos interesses governamentais e econômicos à época, somado ao processo de formação 

da identidade cultural das comunidades. 
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A otimização dos custos de transação do setor obedece à lógica das empresas 

que dominam o ramo e conta com a conivência dos governantes locais. Verídicas são 

as críticas taxadas às formas de composição dos contratos e do cálculo dos custos da 

produção, que não contabilizam o capital humano empregado e o valor agregado da 

terra no somatório dos lucros e custos aparentes. 

Sobre o olhar da Nova Economia Institucional (NEI), muito ainda se tem a 

desenvolver na perspectiva da análise contextual de forma a tratar um posicionamento 

crítico sobre os contratos de parceria agrícola das empresas fumageiras com os 

proprietários rurais, com vistas à construção de uma nova visão mais madura e 

representativa da totalidade dos custos e externalidades que permeiam toda a cadeia 

produtiva bem como que objetive mesurar o real  impacto das relações laborais na 

perspectiva do produtor rural familiar. 

Com atenção especial às políticas de gestão do setor e às características de 

submissão que se evidenciam na forma de condução dos financiamentos, restou claro 

que as quantias de incentivos liberados ao produtor, em regra, não chegam ao 

fumicultor diretamente, sendo direcionados às fumageiras que são as responsáveis 

pelo cálculo dos custos da produção bem como por determinar o valor final do produto, 

consoante à sua classificação e taxação unilateral. 

A palavra final, incontestavelmente, é da compradora. Logo, ao produtor é 

repassado apenas o lucro contabilizado por essa maratona administrativa disposta ao 

crivo volitivo de um dos contratantes, violando as prerrogativas de direitos 

fundamentais e sociais dispostos em nossa Carta Constitucional. 

Desse comportamento, fica evidente a figura do Modelo de Governança das 

transações em seu viés oportunista duplo, os Sistemas Integrados de Produção (SIPs), 

num primeiro momento, repassam os custos sociais da mão de obra especializada, 

terceirizando serviços de classificação, separação e catalogação do produto e, 

posteriormente, dão uma valoração oportunista do preço do produto final. 

A cultura das comunidades se vê transformada profundamente, eis que dispõem 

de um conhecimento altamente especializado naquela produção agrícola e ao mesmo 

tempo se observa tecnificado e amarrado pelos tais SIPs, em investimentos 

controlados e enraizados nas burocracias institucionais convenientes para as grandes 

empresas do setor, passando a culminar uma cultura da dependência em aspecto 

amplo. 
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 Questionamento importante versa sobre a disponibilidade e os limites dessa 

disposição dos direitos fundamentais que cabe às pessoas e às famílias envolvidas. 

Bem como, a análise da atuação do Estado, seus meios de controle ineficientes e aporte 

de garantias dos direitos fundamentais violados. 

Conforme aventa Ana Paula Caimi (2016, p. 102), a partir das premissas 

dogmáticas dos direitos fundamentais, analisados em sua estrutura, como feixe de 

posições jus fundamentais, seu âmbito de proteção, suporte fático e limites, estabelece-

se a indisponibilidade que decorre dessa estrutura. Observa-se que, no caso em tela, 

carece-se de estudos mais aprofundados sobre a real incidência da violação dos 

direitos em espectro amplo das comunidades envolvidas.    

O problema é agravado quando estamos diante de famílias que não possuem a 

propriedade da terra, na medida em que sobre os excedentes financeiros da produção 

ainda são deduzidos os custos do uso da terra (¼ do total). 

Conclui-se que nesse ponto, em especial, também faltam estudos mais 

aprofundados sobre os reais fatores contratuais, sob a ótica da violação da dignidade 

da pessoa humana das partes vulneráveis no contrato. 

A força das empresas é tamanha que, além da estipulação das metas, que 

imobiliza o psicológico dos agricultores e suas famílias, se apodera do, também, 

comprometimento financeiro dos pequenos e médios produtores, na medida em que 

todas as intermediações e pretensas facilitações do crédito são intermediados 

(atravessados) pela indústria das grandes empresas do fumo e financiado pelos bancos 

de desenvolvimento nacionais e regionais. 

Qual seja, toda a administração e/ou governança associados aos 

comportamentos oportunistas institucionais do legislador e governo nacional, em criar 

linhas de crédito que se servem a ser administradas exclusivamente pelos empresários. 

Citando Zagrebelsky (2011, p. 2) os direitos fundamentais “resultaram na 

constitucionalização de todo o direito a vincular não só os poderes estatais (eficácia 

vertical), mas em face da eficácia horizontal” dos ditos direitos fundamentais, inclusive 

considerando os particulares, e possibilitando uma redução da sua autonomia. 

Soma-se ao fato, o papel insuficiente das instituições locais, ante o poderio da 

indústria multinacional, que carece de força legitimatória social e poder político de 

debate das questões inerentes à contratação desigual. Observa-se, ainda, que os 
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produtores se calam diante da evidente neutralização da propriedade da terra, 

tornando-se verdadeiros prestadores de serviços da sua própria terra. 

Fica claro que, do ponto de vista das fumageiras, a melhor escolha é terceirizar 

e organizar, quiçá controlar deliberadamente a produção sob o viés dos SIPs, e 

internalizando os custos negativos da produção, que decorrem, de fato: i) da efetivação 

da legislação trabalhista pátria que não é levada a efeito nesses casos, ii) dos custos 

ambientais não computados e iii) da não contabilização da depreciação do capital 

humano agregado. 

Assim, sob o ponto de vista da conformação jurídica do contrato, parece 

evidente a violação das cláusulas gerais de boa-fé e equilíbrio contratual dispostas no 

ordenamento jurídico de 2002 (Lei n. 10.406, Código Civil); em especial no que tange 

aos princípios da autonomia privada, da conformação de um estado social de direitos, 

da força obrigatória dos contratos e, da relatividade de seus efeitos em razão dos usos 

e costumes locais. 

Podemos também lembrar que os agricultores têm consciência da 

potencialidade danosa que todos os agroquímicos empreendidos no plantio e 

preparação podem ocasionar, contudo, se curvam a evidente realidade de que “é um 

mal necessário” e intransponível, nesse ponto convergem os autores estudados. 

Observa-se que o ciclo de produção leva, aproximadamente, 10 meses e que 

durante esse período vários são os produtos químicos empreendidos, como inseticidas, 

herbicidas e fungicidas. Todos de conhecimento da Agência Nacional de Vigilância 

sanitária (Anvisa) e rotulados de alta toxidade. 

A produção ainda é responsável pelo alto índice de desflorestamento e 

degradação do meio ambiente, contaminação das floras e faunas pelo depósito de 

metais pesados, sem considerar o excedente do lixo ambiental tóxico gerado pelas 

embalagens após o uso. Isso sem mensurar a origem da lenha utilizada pelos fornos na 

secagem e cura das folhas. 

Assim, não ocorre apenas a terceirização de um processo de produção, mas toda 

uma externalidade das empresas do “sujo ambiental” e da degradação do capital 

humano, ambiental que fazem adoecer pessoas e a natureza em prol dos interesses 

financeiros. 

Somos ainda pobres de estudos conclusivos sobre a questão das doenças 

associadas que, na prática, são de pleno conhecimento dos moradores da região, 
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contudo, tolerados culturalmente diante da leitura social de que o plantio de fumo 

engrandece e enriquece a região e a cultura das comunidades. 

A vulnerabilidade social verificada, tanto das famílias, quanto da sociedade 

como um todo é fato marcante dos estudos que discorrem sobre a produção de fumo 

em sistema de parcerias agrícolas. Há uma gritante relação de dependência econômica, 

cultural, sociocomportamental e, via de regra, psicológica por parte dos colonos-

agricultores e da comunidade que se ergueu no seu entorno e, se tornou, dependente 

da cultura do fumo. 

Os estudos comprovam que as famílias se acomodam com a atividade 

econômica exercida e revelam que a submissão à cultura é, em média, de 23 anos de 

vida (SILVA, 2002, p. 157-158) e se arrastam por gerações. 

Logo, percebe-se que a forma com que vêm sendo delineados tais contratos, os 

(SIPs), com a otimização dos resultados financeiros (lucros e menores Custos de 

Transação para as fumageiras) e fazendo imperar os comportamentos oportunistas das 

empresas são o meio de manipulação da racionalidade limitada dos agricultores. 

Sua posição de desequilíbrio, relegando ao segundo plano o fator humano 

agregado, não tornam, efetivamente, saudáveis os meios de vida das comunidades 

envolvidas. 

 Fato que se aventa no horizonte é o somatório de todas as questões em uma 

análise contextualizada, que nos leva a acreditar que o grande grau de dependência 

social e psicológica conduz as pessoas e as famílias a um esgotamento físico e 

psicológico, e têm, por consequência, impulsionar doenças como depressão, ansiedade 

e outras associadas. 

 Destarte, conclui-se, novamente, que carece o cenário regional de mais estudos 

concretos que levem a efeito a contextualização das questões jurídicas contemporâneas 

aplicadas às comunidades fumageiras. O campo de trabalho é por demais fértil e 

necessitado de olhares dos variados ângulos que contribuam com a temática. 
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32. AS CONSEQUÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS DA EDIÇÃO DA LEI 

ESTADUAL 1.453/2021 DO ESTADO DE RORAIMA - CONCLUSÕES 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As legislações e resoluções jurídicas de âmbito nacional produziram efeitos 

jurídicos garantindo a estados, municípios, à União e ao Distrito Federal, quando 

couber, a realização de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de 

considerável impacto ambiental. Ocorre que, quando da transferência dessas 

responsabilidades, ainda é evidente a necessidade de seguimento das diretrizes legais 

hierarquicamente superiores, como podemos verificar junto a Resolução número 237, 

de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiental - CONAMA, que 

dispõem: 

Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes 

da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento 

ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas 

que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. 

(CONAMA, 1997) 

 

 A supracitada resolução tem como objetivo realizar a revisão dos critérios e 

métodos do licenciamento ambiental brasileiro, seguindo as diretrizes instituídas pela 

Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981). Neste sentido, tem-se como 

objetivo, na legislação nacional, desde as garantias, posteriormente adotadas pela 

Constituição Federal em seu artigo 225, até a necessidade de propiciar um 
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desenvolvimento sócio econômico equilibrado, protegendo a vida e a dignidade 

humana.  

 Inicialmente devem ser ressaltadas as grandes inovações promovidas tanto pela 

Política Nacional do Meio Ambiente quanto pela Resolução número 237 do CONAMA. 

A época de sua edição fazia-se necessário a instrumentalização da gestão ambiental 

nacional, como ainda constatado em 1994, em que ocasião fora orientada sua revisão 

pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 1994). As constatações 

apontaram uma crescente de regulamentações por parte dos órgãos estaduais que 

tratavam da matéria ambiental, devendo as diretrizes nacionais tornarem-se mais 

concebíveis. Assim, restou editada a matéria legal que rege até os dias atuais o modelo 

de licenciamento a ser adotado pelos entes federativos brasileiros.  

 Ocorre que tamanha transmissão de competências acabou por gerar uma 

consequente judicialização da matéria, além de, cada vez mais, transformar as 

decisões, que deveriam ser de exclusivo cunho técnico, em matéria política, 

combatendo diretamente o princípio constitucional da impessoalidade. Para Modesto 

Rabelo (2009, p. 297), pode-se constatar um consenso acerca de que o ato 

administrativo de licenciamento ambiental é o meio utilizado pela Administração 

Pública manifesta suas vontades, devendo buscar satisfazer o interesse público. Ocorre 

que, em diversas oportunidades este interesse, por inobservância da norma, ou até 

mesmo em sua edição, passa a ser particular, produzindo risco coletivo.  

 O presente artigo trata de caso de interesse nacional, onde legislação estadual 

buscava regulamentar o Licenciamento para a Atividade de Lavra Garimpeira no 

Estado de Roraima (RORAIMA, 2021).  Dentre todas as disposições, verifica-se, com 

especial atenção, a disposição encontrada em seu artigo 8º, que dispõe sobre a 

utilização de azougue, designação comum atribuída ao elemento químico mercúrio, 

para a lavra de ouro nos domínios estaduais.  

 É de conhecimento público, e será abordado junto ao tópico três do presente 

artigo científico, os significativos prejuízos ambientais promovidos quando da 

utilização do metal líquido. Tal argumentação fora utilizada para ingresso de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6672 (STF, 2021), de autoria do Partido Rede 

Sustentabilidade, junto ao Supremo Tribunal Federal. Em sorteio eletrônico, fora 

determinada a relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que em sede de 

cautelar, determinou a suspensão dos efeitos da Lei 1.453/2021. 
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 O presente estudo tem como objetivo realizar análise científica em relação a 

edição da legislação estadual precedentemente mencionada, com sua tramitação 

perante a Assembleia Legislativa de Roraima, seus autores e pareceres legislativos, 

além dos nefastos efeitos ao Meio Ambiente e a judicialização da matéria junto ao 

Supremo Tribunal Federal.  

 Pretende-se extrair conclusões acerca da possível suspeição do princípio da 

impessoalidade na edição do diploma legal, além da não consideração de elementos 

constitucionais, positivados a Carta Magna, como sustentabilidade, prevenção e 

precaução, não cumprindo como o dever de manutenção de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, causando 

considerável prejuízo socioambiental. 

 

2 DA LEI ESTADUAL 1.453/2021 - ESTADO DE RORAIMA 

 

 De início, cabe ressaltar que o Sistema de Transparência da Assembleia 

Legislativa de Roraima - ALE-RR não cumpre com o estabelecido na legislação 

nacional. A tramitação de projetos de lei junto à casa legislativa disponíveis para 

consulta limitou-se ao ano de 2017, não havendo qualquer informação acerca de 

tramitações posteriormente ocorridas. Não podem ser encontradas ainda informações 

acerca da tramitação do PL 201/2020, que acabou por transfigurar-se na Lei Estadual. 

1.453/2021. Fez-se necessário, para maior esclarecimento do leitor, a análise de todos 

os Diários Oficiais da ALE-RR à época da tramitação da proposta. Alguns veículos de 

imprensa trataram no processo legislativo, além de informações apresentadas pelo 

Ministério Público Federal - MPF, que teve significativa intervenção junto à matéria 

ainda em sua fase de processamento no legislativo do estado.  

 A matéria legal é oriunda do Poder Executivo do estado, sendo encaminhada 

pelo Governador Antônio Denarium (sem partido), para apreciação da ALE-RR. À 

época do envio, o MPF procedeu abertura de procedimento para verificação da 

constitucionalidade da norma (MPF, 2021), alegando que uma normativa estadual não 

poderia suprimir uma obrigação imposta por legislação federal, que prevê a necessária 

autorização formal da Agência Nacional de Mineração (ANM) para a prática de 

garimpo.  
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Diversas entidades emitiram notas demonstrando clara preocupação com o 

objetivo do diploma. O Conselho Indígena de Roraima, estado onde está demarcada a 

maior Terra Indígena brasileira, Raposa Serra do Sol, manifestou-se no sentido de que 

o Projeto de Lei iria ampliar o número de mortes, além de aumentar a poluição dos 

rios e dos peixes com mercúrio, colocando em risco toda a biodiversidade e a vida 

humana (CIR, 2020), indígena e não indígena.  

 Quanto a tramitação da matéria, causa estranheza que a matéria fora 

encaminhada à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa na tarde do dia vinte e um de 

dezembro, sendo instaurada Comissão Especial para análise da matéria no dia vinte e 

dois do mesmo mês na parte da manhã, através da resolução 058/2020 (RORAIMA, 

2020), encontrada no Diário Oficial do legislativo. Para compor tal órgão colegiado 

foram escolhidos os deputados Gabriel Picanço (PRB), Renan Filho (PRB), Eder 

Lourinho (PTC), Ângela Águida (PP) e Marcelo Cabral (MDB), tendo prazo de sessenta 

dias para a apresentação de parecer. 

 O parecer fora disponibilizado no dia treze de janeiro de dois mil e vinte e um, 

sendo encaminhado para plenário para análise. O Deputado Chico Mozart (SDD), 

primeiro secretário da ALE-RR, procedeu a leitura de tal relatório.  A integralidade da 

sessão pode ser encontrada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa (RORAIMA, 

2021), publicado no dia quinze de janeiro no mesmo ano, ou ainda em mídia digital 

(RORAIMA, 2021).  

 O parecer supracitado refere-se favoravelmente à matéria, tanto em sua 

constitucionalidade quanto à análise de seu mérito. Em regime de discussão, 

apresentaram contrariedade dois parlamentares. A Deputada Lenir Rodrigues 

(Cidadania) advogou que tal legislação era um afronte e vida, e que prejudicaria ainda 

mais os recursos hídricos já contaminados de forma ilegal pelo garimpo no estado 

(RORAIMA, 2021). Relatou ainda o considerável aumento do carcinomas na região e 

informou que o projeto deveria ter maior debate junto à sociedade. Já o Deputado 

Evangelista Siqueira (PT) intercedeu no sentido do dano ambiental gravoso a ser 

promovido junto ao meio ambiente do estado. Lamentou ainda a falta de audiência 

públicas para a oitiva de órgãos relacionados ao meio ambiente ou cientistas. Os 

demais parlamentares apresentaram voto favorável ao projeto. 

 Posteriormente a votação o PL fora encaminhado ao Poder Executiva, que o 

sancionou na integralidade no dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e um. Assim, 
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passou a vigorar a Lei 1.453/2021, onde se apresentam como destaque a possibilidade 

do uso do azougue, amplamente conhecido como mercúrio, de graves danos à natureza 

e aos que o utilizam: 

 

LEI Nº 1.453 DE 8 DE FEVEREIRO DE 2021. Dispõe sobre o Licenciamento para 

a Atividade de Lavra Garimpeira no Estado de Roraima, e dá outras providências.  

(...) Art. 8º Na lavra de ouro, só será permitido o uso de azougue (mercúrio) para 

a concentração caso seja apresentado projeto de solução técnica que contemple a 

utilização do mercúrio em circuito fechado de concentração e amalgamação do 

minério de ouro e a utilização de retortas e capelas na separação do amálgama e 

purificação do ouro, respectivamente, com todas as instalações necessárias para a 

eficiência técnica e ambiental do processo; caso o empreendedor opte por 

implementar outras técnicas para realizar a concentração do produto, por 

exemplo, concentração gravítica, concentração por mesa oscilatória, concentrador 

centrífugo, deverá apresentar a declaração do interessado de não uso de mercúrio 

e cianeto na atividade de garimpagem de ouro, conforme determina o Decreto n. 

97.507/1989.   

  

 Passa agora à análise dos danos causados pelo mercúrio. 

 

3 DA UTILIZAÇÃO DO AZOUGUE - MERCÚRIO - E SEUS COMPROVADOS 

RISCOS AO MEIO AMBIENTE 

 

Diversas instituições acadêmicas brasileiras tem se dedicado à pesquisa do 

efeito socioambiental da utilização de mercúrio em garimpos presentes em terras 

brasileiras. As hipóteses apresentadas para as pesquisas científicas giram em torno de 

efeitos extremamente danosos, não somente na área de aplicação mas também em 

suas proximidades.  

Em recente estudo, publicado em dezembro de dois mil e vinte e promovido 

junto à Terra Indígena Yanomami, localizada no estado de Roraima, pesquisadores da 

Universidade Federal de Roraima puderam confirmar que o agente químico azougue 

rompem a cadeia sistêmica do meio ambiente local, assim causando prejuízo à saúde 

humana, visto que tem capacidade de penetrar as barreiras hematoencefálica e 

hematoplacentária do homem (RAMOS, 2020). Ainda, em estudo promovido pela, 
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pode-se constatar que as populações locais apresentam deglutição semanal de 

mercúrio mais elevada que todas as populações vulneráveis do planeta (WHO, 2008). 

Ainda mais espantosos são os dados coletados em cardumes locais. É fato que o 

mercúrio pode ser localizado naturalmente no meio ambiente, entretanto os índices 

encontrados nos peixes capturados em proximidades de garimpos que utilizam o metal 

líquido na extração de ouro demonstram que o meio ambiente equilibrado encontra-

se em risco (OECOLOGIA BRASILIENSIS, 2009).  

Em contato com o ser humano os danos são tamanhamente gravosos. A 

retenção pelo pulmão, quando em contato com o metal, aproxima-se de setenta e 

quatro por cento, enquanto o restante é diretamente levado à corrente sanguínea e 

distribuído por organismo, tendo grande impacto no funcionamento de órgãos 

essenciais, como os rins (OECOLOGIA BRASILIENSIS, 2009). 

Outros efeitos colaterais de grande impacto são estudados pela academia. 

Segundo pesquisa publicada junto a revista Universitas: Ciências da Saúde 

(UNICEUB, 2006), a longa exposição ao mercúrio pode causar doenças autoimunes, 

cegueira, morte fetal, redução no peso do cérebro, câncer de pulmão e fígado, leucemia, 

entre outras. 

Ocorre que a preocupação dos pesquisadores e do estado brasileiro tem 

aumentado consideravelmente no último período. A própria Polícia Federal - PF, junto 

ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA,  necessitou desenvolver uma operação especializada (POLÍCIA FEDERAL, 

2020) no norte do país, que vem realizando constantes apreensões do metal líquido na 

região. Reportagens ainda apontam que toneladas de mercúrio entraram ilegalmente 

no país através da fronteira com a Guiana, e alertam que em aldeias próximas ao 

garimpo oitenta e sete por cento dos indígenas tinham mais mercúrio no organismo 

do que o limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (G1, 2020). 

Buscando coibir a utilização de mercúrio, além de fiscalizar o crescente número 

de garimpos ilegais, no ano de dois mil e dezessete o governo brasileiro decidiu por 

criar a Agência Nacional de Mineração - ANM, responsável pela gestão da atividade de 

mineração e dos recursos minerais brasileiros, exceto hidrocarbonetos e substâncias 

nucleares. 

Embora se evidencie o interesse de uma parcela do estado brasileiro em coibir 

o aumento da extração ilegal de minério, além da utilização de mercúrio para tal 
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prática, os números continuam a crescer em nossa país. No ano de dois mil e dezenove, 

a Polícia Federal constatou um aumento de dezessete por cento no número de 

inquéritos instaurados que diziam respeito à garimpo ilegal (G1, 2020).  

Ressalta-se, por fim, que diversos estudos científicos são conclusivos ao 

determinar os consideráveis os danos à saúde promovidos pela utilização de azougue 

em garimpos, tanto legais quanto ilegais. Os reflexos se dão a médio, curto e longo 

prazo, sempre em populações vulneráveis, expostas ao material. No mais, também 

podem ser considerados incontroversos os danos causados ao meio ambiente, 

afetando a fauna e flora local, e promovendo um rompimento da cadeia sistêmica da 

natureza. 

 

4 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAL 6672/2021 

 

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade, tem previsão legal disposta nos arts. 

102, I, a, p, § 2º, e 103, caput, §§ 1.º e 3.º da Constituição Federal. No que diz respeito 

à competência, o artigo 102, I, “a”  da Carta Magna estabelece que compete ao STF 

processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) de lei 

ou ato normativo federal ou estadual. Trata-se de controle concentrado, sendo a ação 

proposta diretamente no STF, de forma originária” (LENZA, p. 253). 

 Quanto ao cabimento refere que, “no tocante ao ente federado que edita a 

norma, como afirmado, é cabível ação direta de inconstitucionalidade genérica, tendo 

por objeto lei federal, estadual e distrital (quando no exercício de competência 

estadual)” (PADILHA, 2019, p. 242). 

 Em referência a legitimidade, o artigo 103 da Constituição Federal apresenta os 

possíveis autores à ação direta de inconstitucionalidade, sendo eles: Presidente da 

República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa da Câmara dos Deputados;  a Mesa de 

Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Governador de 

Estado ou do Distrito Federal; o Procurador-Geral da República; o Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político com representação no Congresso 

Nacional; confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

Com relação à legitimidade de partido político com representação no Congresso 

Nacional, “é necessário apenas um Deputado Federal ou um Senador, pois o Congresso 

é a união das duas casas”. Nesse sentido, “a aferição da legitimidade é realizada no 
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momento da propositura da ação; por isso, a perda da representação do partido 

político no Congresso Nacional após o ajuizamento da ADI por este órgão não gera 

ilegitimidade”(PADILHA, 2019, p. 249). 

Vencidos os pressupostos da ADI, faz-se necessária a análise do caso concreto. 

Em 08 de fevereiro de 2021, fora publicado no Diário Oficial do Estado de Roraima, a 

Lei nº 1.453, de oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, que “dispõe sobre o 

Licenciamento para a Atividade de Lavra Garimpeira no Estado de Roraima, e dá 

outras providências”. 

 A aprovação da Lei se deu sem consulta aos órgãos técnicos e sem realização de 

audiência pública, como já apresentado no presente artigo. A título de informação, 

refere que o Conselho Indígena de Roraima e outras trinta e nove instituições se 

manifestaram de forma contra a aprovação da Lei. 

 Importante destacar que, conforme preceitua Garzón, que os “povos indígenas 

e tribais têm o poder de decidir livremente sobre seu presente e futuro na qualidade 

de sujeitos coletivos de direitos. Para fazer respeitar esse princípio, os Estados devem 

observar a obrigatoriedade de consultar os povos afetados por medidas 

administrativas e legislativas capazes de alterar seus direitos” (GARZÓN, p. 06). 

Assim, em nove de fevereiro de dois mil e vinte e um, o Partido Rede 

Sustentabilidade ingressou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de 

medida cautelar, em face da Lei nº 1.453, por ofensa ao artigo 23, VI e VII, ao artigo 

24, VI e VIII, e § 1º, e o artigo 225, caput e § 1º, incisos IV e V, todos da Constituição 

Federal. 

 Tendo representação no Congresso Nacional, na forma do artigo 2º, VIII, da Lei 

nº 9.868, de 1999, c/c artigo 103, VIII, da Constituição, o partido em questão é parte 

legítima para propositura da ADI.  

 Traz como argumento, a inconstitucionalidade formal e material, impugnando 

o ato normativo, arguindo que a matéria em questão - licenciamento ambiental - 

possui competência concorrente para legislar, não podendo o ente estadual legislar de 

maneira menos restritiva do que a da União.  

 Apresenta três aspectos que vão contra as normas federais, a saber: 

 

(i) de um lado, permitiu a concessão de uma “Licença de Operação Direta” (art. 3º 

da Lei), idêntica à chamada “Licença Única” (com vários outros sinônimos), 

declarada inconstitucional por essa Eg. Corte no âmbito da ADI 5.475; (ii) na 
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mesma toada, deixou de prever a apresentação de Estudos de Impacto Ambiental 

e Relatórios de Impacto Ambiental para a concessão da referida licença, medida 

igualmente declarada inconstitucional na referida ADI 5.475; e, (iii) de outro lado, 

permitiu a utilização de mercúrio nos serviços de lavra garimpeira (art. 8º da Lei), 

o que claramente afronta o direito fundamental basilar ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, tal qual estipulado na Convenção de Minamata sobre 

Mercúrio, internalizada pelo Brasil no âmbito do Decreto nº 9.470/2018; a 

liberação do mercúrio se mostra ainda mais grave por ter sido estabelecida, nos 

termos da Lei ora atacada, pela via de licenciamento simplificado, de fase única e 

sem estudos prévios para avaliar e solucionar os significativos impactos 

ambientais vinculados à atividade. (RORAIMA, 2021) 

 

 Desse modo, a Lei do Estado de Roraima viola claramente o direito ao meio 

ambiente equilibrado.  A legislação em questão descumpre a Constituição Federal 

posto que dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações, previsão disposta no artigo 225 da Carta Magna. 

 A ADI aponta que a CF determina a preservação do meio ambiente como 

requisito para a função social da propriedade (artigo 186, II, da CF) e como dever de 

colaboração do Sistema Único de Saúde (artigo 200, VIII, da CF). Ademais, traz como 

argumento o direito à vida, à saúde e à integridade física (artigo 5º da CF), a ofensa ao 

princípio da vedação ao retrocesso institucional e ao retrocesso socioambiental. 

 No que tange a proteção constitucional à vida, à saúde e à integridade física, 

alega que o direito à vida, pode ser considerado um direito natural, consistindo no 

direito de todos os seres humanos de viverem, abarcando a existência corporal no 

sentido da existência biológica e fisiológica do ser humano.  

 Nesse sentido, expõe que, no contexto da proteção ambiental, o direito à vida 

impõe também medidas de proteção contra a degradação ambiental, notadamente 

quando colocada em risco de forma imediata a vida dos indivíduos, de modo que, 

também aqui – na relação entre direito à vida e proteção ambiental, afirmando que o 

retrocesso em normas ambientais mínimas viola o próprio direito à vida, ou bem se 

aceita que, no mínimo, há forte e frontal violação ao direito à saúde (STF, 2021). 
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 Outrossim, indaga que a inconstitucionalidade da Lei em debate é evidente pois, 

não há como justificar que o Estado, que é o garantidor universal de saúde e de 

políticas, sociais e econômicas, que buscam a redução do risco de doenças e outros 

agravos, possa aprovar Lei que vise justamente o contrário. 

 Quanto a ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso institucional e ao 

retrocesso socioambiental, refere que, tal princípio decorre de diversos mandamentos 

constitucionais, como o do Estado Democrático de Direito (artigo 1º, caput), da 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III), da aplicabilidade direta das normas 

definidoras de direitos fundamentais (artigo 5º, § 1º), da segurança jurídica (artigo 1º, 

caput e artigo 5º, XXXVI) e da cláusula pétrea prevista no artigo 60, § 4º, IV. 

 Assim, esclarece que a mineração é uma atividade com alto potencial poluidor 

e degradador para o meio ambiente, sendo significativos os impactos ambientais dela 

decorrentes, que vão desde o desmatamento das áreas de operação até a alteração do 

padrão topográfico, com deposição inadequada de estéreis e rejeitos. 

A Resolução Conama 01/1986, em seu artigo 2º, dispõe que “Dependerá de 

elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 

ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e 

do IBAMA e1n caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio 

ambiente” incluindo em seu inciso IX a extração  de minério. 

Nesse sentido, conforme arguido na ADI, a Lei  nº 1.453, de oito de fevereiro de 

dois mil e viente e um, do Estado de Roraima, violou a competência da União para 

estabelecer normas gerais em matéria de proteção ao meio ambiente e fragilizou a 

proteção do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado.   

Assim, não encontra amparo na Constituição Federal a dispensa de Estudo de 

Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), violando portanto 

a exigência constitucional. 

 Segundo argumento exposto na ADI, sob o aspecto material, por inobservarem 

os deveres estatais de preservar e de proteger um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, as normas questionadas afrontam os princípios da precaução e da 

prevenção. 

 Deste modo, as normas da Lei estadual de Roraima, impugnadas pela ADI, são 

oposta a Constituição Federal, seja por invadirem o campo legislativo da União, 

concernente à edição de normas gerais de proteção ambiental; seja por inobservarem 
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o dever estatal de proteger o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

 Outrossim, a legislação impugnada também vulnera o próprio direito material, 

em si, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Com efeito fala-se aqui 

especificamente da autorização para o uso do mercúrio na atividade de lavra 

garimpeira, o que representa verdadeiro retrocesso em face de consensos mínimos 

estabelecidos a nível internacional (STF, 2021). 

 A ADI, postula medida cautelar a fim de que seja suspensa a eficácia da Lei nº 

1.453, de 8 de fevereiro de 2021, do Estado de Roraima. 

 Por fim, pugna pela oitiva da Assembleia Legislativa e do Governador do Estado 

de Roraima, responsáveis pela edição da norma ora impugnado, bem como do 

Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, no prazo definido na 

Lei nº 9.868, de 1999; e por consequente, o julgamento pela procedência da ADI, para 

declarar a inconstitucionalidade e inconvencionalidade da Lei nº 1.453, de 8 de 

fevereiro de 2021, do Estado de Roraima. 

 Em dezenove de fevereiro de dois mil e vinte e um, o excelentíssimo ministro 

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão 

da Lei estadual 1.453/2021, o que passa a expor. 

 O ministro deferiu a concessão da medida liminar pleiteada na ADI por 

entender presentes os necessários fumus boni juris e periculum in mora. 

 Argumenta que o meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de 

toda a humanidade, especialmente em relação às gerações futuras. 

 No julgamento da ação, o ministro se posiciona, ainda que em juízo provisório, 

no sentido de que são plausíveis os argumentos apresentados pelo Partido de que a 

norma impugnada destoou do modelo federal de proteção ambiental, representando 

afronta, portanto, à competência da União para estabelecer normas gerais sobre a 

temática.  

Cita o artigo 9º da Lei 6.938/1981, Política Nacional do Meio Ambiente, que em 

seu inciso IV, elege o licenciamento como instrumento de política ambiental, e o artigo 

8º, inciso I, que estabelece mediante proposta no IBAMA, normas e critérios para o 

licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. 

Menciona também os arts. 2º, § 1º, § 2º, artigo 8º, I, II, III e parágrafo único, e 

o  artigo 9º, todos da Resolução do CONAMA 237/1997 onde estabelece normas e 
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critérios. O caput do artigo 2º da referida Lei, dispõe que a localização, construção, 

instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recurso de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 

competente. 

Assim, conforme decisão proferida, a competência para edição de normas gerais 

é da União, “considerada a predominância do interesse na uniformidade de tratamento 

da matéria em todo o território nacional, restando vedado aos Estados-membros, em 

linha de princípio, dissentir da sistemática de caráter geral definida pelo ente central 

(União) (STF, 2021)”  

Outrossim, o ministro elucida que, em matéria de proteção ambiental, a 

Jurisprudência do STF admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais 

restritiva do que a legislação da União, porém, a Lei em questão aplicou o inverso, 

buscando aplicação de licenciamento simplificado para atividades de impacto 

significativo ao meio ambiente, como é o caso da lavra garimpeira, sobretudo com o 

uso de mercúrio. 

Por fim, deferiu a medida cautelar ad referendum com fundamento no artigo 

10, § 3o, da Lei 9.868/1999 e no artigo 21, V, do RISTF, para suspender os efeitos da 

Lei 1.453/2021, do Estado de Roraima, com comunicado à Assembleia Legislativa e ao 

Governador do Estado de Roraima, para cumprimeto da decisão e, com vista ao 

Advogado Geral da União e Procurador Geral da República no prazo de 5 dias para 

manifestação na forma do artigo 12 da Lei 9.868/1999. A decisão proferida pelo 

Ministro Alexandre de Moraes trata-se de medida cautelar ad referendum. 

O artigo 5.o da Lei n. 9.882/99 determina que o STF, por decisão da maioria 

absoluta de seus membros, poderá deferir medida liminar na arguição de 

descumprimento de preceito fundamental. Em seu § 1o, estabelece que em caso de 

extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o 

relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno. Nesse sentido, o § 2o 

dispõe que o relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato 

questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da 

República, no prazo comum de cinco dias. 
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Sobre o pedido, Lenza esclare que “a liminar poderá consistir na determinação 

de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões 

judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da 

arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa 

julgada (LENZA, 2021, p. 253).”    

  

CONCLUSÃO 

 

A Constituição Federal, através da previsão disposta em seu artigo 225, busca 

garantir, às presentes e futuras gerações, acesso a um meio ambiente equilibrado. A 

efetivação de tal disposição dar-se via edição de legislação complementar e ordinário, 

em âmbito municipal, estadual, distrital e federal. As regras aprovadas em todo 

território nacional, para que tenham correto juízo acerca do quesito 

constitucionalidade devem estar em acordo com tal previsão.  

Ocorre que na edição da Lei Estadual 1.453/2021, do Estado de Roraima, não 

ocorrerá a correta tramitação perante a casa legislativa. Com a adoção de Comissão 

Especial para análise da matéria, tanto o mérito quanto a sua constitucionalidade não 

foram corretamente apreciados. Houve ainda a falta de adesão ao princípio da 

publicidade, visto que se tratava de casa legislativa, devendo, em especial de matéria 

de mérito de tamanha relevância à sociedade local, ter promovido maior debate junto 

à coletividade.  

Não há qualquer notícia de fato que relate a ocorrência de audiências públicas, 

não havendo, a exemplo, a oitiva de comunidades tradicionais e especialistas em fauna 

e flora, que poderiam precisar, através de análise científica, os possíveis danos a serem 

ocasionados pela positivação da norma.  

De outra esfera, é certo que a cultura acaba por ser positivada, quando em 

acordo com o regramento moral, positivado e os princípios dispostos na Carta Magna 

do país. A norma estadual afronta, em claro aspecto, cânones como do 

desenvolvimento sustentável, da prevenção e da precaução, visto que já claramente 

identificados os malefícios da utilização do mercúrio na lavra do ouro. Assim, pode-se 

concluir que a legislação é claramente inconstitucional. 

No mais, causa tamanha preocupação o consecutivos aumentos na apreensão 

do azougue na região norte do Brasil. Terras indígenas estão sendo colocadas em risco, 
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junto da fauna e da flora local. Os grandes índices relativos localizados em peixes e em 

seres humanos do metal líquido, além de suas devastadoras consequências, já citadas, 

fizeram jus ao necessário aumento de controle e fiscalização por parte de órgãos 

governamentais, cada vez mais ativos na região, através do IBAMA, Polícia Federal e 

Agência Nacional de Mineração.  

Embora o governo brasileiro tenha adotado maior cuidado e implementado 

cada vez maior efeito para tratar do tema, os garimpos ilegais continuam a crescer, 

junto aos registros na polícia judiciária. Ocorre que a mera anotação por parte do órgão 

acaba por não inibir, uma vez que o mercado do ouro torna-se cada dia mais lucrativo 

aos exploradores. Deve assim, o Brasil, adotar medidas mais severas quanto ao 

controle da utilização, além de aumentar consideravelmente o efeito de agentes junto 

às fronteiras do país.  

Por fim, conclui-se como acertada a decisão, ainda que em tutela cautelar, do 

Ministro Alexandre de Moraes, em Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo 

partido Rede Sustentabilidade. Como bem exarado pelo juízo, o direito à vida impõe 

também medidas de proteção contra a degradação ambiental, e ainda, não há como 

justificar que o Estado, que é o garantidor universal de saúde e políticas, possa aprovar 

uma lei que coloque em risco a saúde de seu povo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O que fazer quando se percebe que “as normas ambientais atingem, em pequena 

ou grande medida, em menos ou mais tempo, a todos os seres do mundo”? Ulrich Beck, 

por exemplo, ao analisar a sociedade do risco, alerta que as “consequências dos riscos 

ambientais [...] não se limitam a um espaço geográfico, não podem ser calculados com 

precisão e dificilmente poderão ser compensados.” (SOUZA, 2013a, p. 5) 

Neste texto, nossa proposta é analisar um dos grupos atingidos pelas normas, 

políticas e decisões ambientais: as classes sociais mais vulneráveis. Para isso, 

precisamos perceber os interesses de grupo de pessoas e verificar de que modo eles 

poderiam ser atendidos em uma deliberação. Essa vulnerabilidade pode ser percebida 

tanto na esfera internacional (quando os países desenvolvidos deliberam sobre 

assuntos ambientais que afetarão os países subdesenvolvidos), como no âmbito local 

(nos momentos em que as classes sociais com maior poder aquisitivo deliberam sobre 

temas que terão seus efeitos sentidos pelas classes que não estão participando). 

Tendo em vista que as classes sociais mais vulneráveis são destinatários das 

matérias ambientais (pois atingidos por suas consequências) seus membros devem ser 

participantes ativos da formação do Direito ambiental. Para que essas classes sejam 

consideradas, vamos analisar (2) sua realidade; (3) as consequências do 

subdesenvolvimento; (4) os interesses das classes sociais vulneráveis na deliberação e 

seu reflexo na promoção da justiça ambiental; (5) a necessidade de conferir, na 

                                                      
1 Versão adaptada e reestruturada de trecho de SOUZA, Leonardo da Rocha de. Democracia Deliberativa 
e Justiça Ambiental. Revista Internacional de Direito Ambiental, v. 8, p. 187-204, 2014 e de trecho de 
SOUZA, Leonardo da Rocha de. A consideração dos ausentes à deliberação ambiental: uma proposta 
a partir da ética do discurso de Jürgen Habermas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 119-127. 
2 Pós-doutor, Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Professor da Universidade Regional de Blumenau (FURB) na graduação e na Pós-graduação Stricto 
Sensu. Pesquisador do grupo de pesquisa CNPq/FURB 'Direitos Fundamentais, Cidadania e Justiça'. 
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deliberação, uma atenção especial às classes sociais vulneráveis; até mesmo diante (6) 

das características da sociedade do risco. 

No aspecto metodológico, adota-se um delineamento qualitativo, por meio da 

pesquisa bibliográfica e normativa “para explicar o problema objeto da investigação” 

(HENRIQUES; MEDEIROS, 2017, p. 107). Utiliza-se o método de procedimento 

tipológico, apoiado nos tipos ideias de Max Weber, buscando construir elementos 

ideais (HENRIQUES; MEDEIROS, 2017, p. 45) para proteção das classes sociais mais 

vulneráveis. 

 

2 A SITUAÇÃO DAS CLASSES SOCIAIS VULNERÁVEIS 

 

A abordagem das classes sociais mais vulneráveis exige verificar a situação em 

que se encontram, na tentativa de buscar conhecer suas condições como destinatários 

das normas ambientais. Podemos começar observando suas condições financeiras. 

Antonio Menger (1898), em obra do final do século XIX, já percebia a diferença de 

tratamento das classes sociais com menor poder aquisitivo: 

 

Con frecuencia se ha hecho notar que el rendimiento del pobre, no sólo es menor, 

sino que en sus manos vale siempre menos, porque por su habitación, nutrición y 

vestido, apenas suficiente para sus necesidades, debe pagar, en proporción, 

bastante más que el rico. Además, no se ha visto con el debido detenimiento, que 

el restringido círculo de los derechos asignados al pobre, tiene una importancia 

mucho menor, que la que tendría si esos mismos derechos correspondiesen á un 

rico. (MENGER, 1898, p. 101-102) 

 

As pessoas com menor poder aquisitivo, dessa forma, investem mais do seu 

salário (proporcionalmente) em relação aos que têm maior poder aquisitivo na 

manutenção das condições básicas de vida. Além dessa desigualdade relacionada à 

proporção, podemos acrescentar a necessidade que o pobre tem de gastar mais para 

manter-se em virtude das condições de vida que lhe são impostas. Até mesmo os 

direitos dos pobres, mesmo que sejam em igual número em relação aos direitos dos 

ricos, podem ter menos força, por que a hipossuficiência dos pobres torna esses 

direitos insuficientes e dificulta seu acesso. 

Continua Antonio Menger: 
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Por otra parte, muchos médicos y escritores socialistas, han demostrado que la 

menor duración de la vida de las clases desposeídas, proviene en gran medida, de 

que no pueden prevenir con los remedios oportunos las enfermedades, y que el 

Estado las socorre sólo en el caso de una verdadera y real enfermedad. En el campo 

jurídico las cosas no pasan de un modo distinto. Los derechos y las condiciones 

jurídicas necesitan también, si se me permite hablar así, de un cuidado preventivo 

para sostener su existencia y su vigor. Todo juez experto admitirá, de hecho, que 

los derechos de los pobres, cuando llegan á ser defendidos en juicio, se ofrecen 

frecuentemente bajo un aspecto de abandono y descuido, semejantes al que 

presentan los cuerpos de los proletarios cuando se les recoge en los hospitales 

públicos. (MENGER, 1898, p. 101-102) 

 

Acrescente-se, assim, a saúde dos pobres: como eles não têm tanto acesso à 

prevenção como os ricos, o tratamento dos pobres ocorre somente após sua 

enfermidade, chegando a casos em que o Poder Público somente os socorre em casos 

graves. No que se refere ao aspecto urbano-ambiental, o fato de habitarem mais 

próximos de áreas degradadas ou poluídas leva-os a despenderem mais recursos para 

manter a saúde, a higiene e para se locomover (pois geralmente essas áreas são 

distantes dos grandes centros onde se localizam grande parte das oportunidades de 

ensino e de trabalho). Como alertava Menger, situações como essas fazem com que os 

direitos dos pobres tenham menor importância do que os direitos equivalentes dos 

ricos. E quando os direitos dos pobres são defendidos, a tendência é que não o sejam 

com a mesma qualidade da defesa dos direitos dos ricos. 

A situação dos morros do Rio de Janeiro demonstra bem a situação das classes 

vulneráveis em relação ao meio ambiente. No Brasil, a concentração da pobreza é 

resultado da suburbanização e da ocupação periférica, atingindo os que recebem 

menores salários “e que não estão nos subúrbios por livre escolha”. Quando essa 

concentração ocorre na área central, normalmente realiza-se em regiões 

desvalorizadas ou, no caso das favelas, a ocupação ocorre em “áreas não-urbanizadas 

dos morros, dos mangues e outras” (OLIVEIRA, 2004, p. 304). A ocupação da região 

metropolitana do Rio de Janeiro demonstra o que causa a situação de vulnerabilidade 

ambiental dos mais pobres:  

 

As crises econômica e fiscal, a retração da ação do Estado (especialmente na 

habitação), a expansão dos interesses da indústria imobiliária, a desconcentração 
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da manufatura e o crescimento do setor de serviços, foram responsáveis por 

mudanças nas características espacial e demográfica da área metropolitana do Rio 

de Janeiro. (OLIVEIRA, 2004, p. 304) 

 

De qualquer forma, percebe-se que a situação de vulnerabilidade ambiental dos 

mais pobres está relacionada com o subdesenvolvimento e com a ausência de uma ação 

pública organizada, como será visto no próximo tópico. 

 

3 SUBDESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

A vulnerabilidade de algumas classes sociais em relação às decisões e normas 

ambientais também está relacionada ao subdesenvolvimento. Historicamente os 

países subdesenvolvidos têm sofrido com a apropriação dos seus bens naturais por 

parte dos países desenvolvidos como forma de expansão de seu capital. A degradação 

ambiental, assim, está intimamente ligada ao surgimento e à manutenção do 

subdesenvolvimento. A consequência tem sido “a destruição do sistema de recursos e 

a degradação do potencial produtivo dos ecossistemas que constituem a base de 

sustentabilidade das forças sociais de produção destes países”. (LEFF, 2000, p. 20). 

Em outras palavras, os países desenvolvidos, além de se desenvolverem 

(economicamente) ainda mais, retiram dos países subdesenvolvidos as condições que 

permitiriam seu desenvolvimento, ou seja, os bens naturais. 

Também é preciso lembrar, no que se refere ao efeito estufa, “que seus 

principais responsáveis são efetivamente os países industrializados”, mas os países que 

mais sofrem são os subdesenvolvidos, que não têm condições para buscar alternativas 

à crise. Veja-se, por exemplo, a diferença de pobres dos países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos: 

 

[...] enquanto 60% da população da Flórida seria forçada à mudança para um canto 

qualquer dos EUA, [...] 10 milhões de famintos de Bangladesh, sem ter para onde 

ir, seriam tragados irremediavelmente pelas ondas, se não viessem a invadir outro 

lugar qualquer antes disso. (BIRNFELD, 2005, p. 77-80) 

 

O nível de desenvolvimento dos países dominados diminui na medida em que 

suas riquezas naturais são transferidas aos países dominantes, retirando daqueles os 
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recursos e força de trabalho que lhes permitiriam desenvolver-se. Além disso, são-lhes 

infligidos ritmos de extração e modelos de consumo incompatíveis com a velocidade 

de recomposição do status ambiental anterior.  (LEFF, 2000, p. 20). 

Os efeitos dessa dominação sobre os países pobres faz crescer o número de 

pessoas necessitadas que, na busca pela subsistência, podem tanto se deslocar “para 

novas áreas, em que possam extrair da natureza o mínimo indispensável para o seu 

sustento”, como migrarem “para centros urbanos já saturados e desprovidos de 

recursos essenciais de saneamento básico, o que também põe em risco o ambiente pela 

inevitável contaminação dos recursos naturais” (EMERIQUE, 2012, p. 154). 

O subdesenvolvimento gera, inclusive, uma dificuldade de fomentar tecnologia 

que beneficie os pobres. O progresso ocorrido no século XX resultou em inúmeros 

avanços tecnológicos, advindo “a esperança de que os habitantes do mundo viessem a 

viver com melhor saúde, com mais liberdade, beneficiando-se de um nível de 

conhecimento mais elevado e de meios de subsistência mais produtivos”. Mas esses 

avanços tecnológicos não têm como objetivo atender os mais pobres: são apenas 

resultado da pressão do mercado pelo aumento de inovação. Para que essas 

tecnologias favoreçam os mais pobres, precisa haver uma ação pública 

conscientemente voltada a esse objetivo, e não meras ações caritativas, que remediam 

situações pontuais mas não trazem solução (AZEVEDO, 2008, p. 114-115). 

 

Dando-se primazia à política, seriam privilegiadas as metas sociais e ambientais. 

Nesta hipótese, os custos ambientais deveriam ser incorporados às decisões 

políticas, criando-se incentivos e barreiras fiscais a serem adotados 

internacionalmente, como, por exemplo, a criação de taxas sobre emissão de 

carbono. (AZEVEDO, 2008, p. 115). 

 

Como resultado da ausência de uma ação pública organizada, o que foi feito até 

agora “para evitar ou remediar mudanças ambientais dificilmente terá efeito sensível 

no futuro próximo”. No entanto, conforme orienta Azevedo (2018, p. 115) ao analisar 

o Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento Humano de 2001 (elaborado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD), isso exige uma 

mudança no modelo de desenvolvimento em vigor, e uma “tomada de decisões que 

visem à efetiva proteção ambiental e, ao mesmo tempo, atendam aos clamores de 

justiça social”, buscando uma qualidade do meio ambiente que garanta a sadia 
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qualidade de vida (EMERIQUE, 2012, p. 152) exigida pelo art. 225 da Constituição 

Federal brasileira. Dessa forma, permitir-se-á o início do atendimento, na deliberação, 

dos interesses das classes sociais mais pobres, assunto trabalhado a seguir. 

 

4 A JUSTIÇA AMBIENTAL E OS INTERESSES DAS CLASSES SOCIAIS 

VULNERÁVEIS NA DELIBERAÇÃO 

 

Uma discussão sobre a observância dos interesses das classes sociais 

vulneráveis na deliberação ambiental passa pelo estudo da justiça ambiental. Henri 

Acselrad e outros explicam que o termo justiça ambiental surgiu das lutas 

socioambientais ocorridas na década de 1960 nos Estados Unidos, principamente nas 

lutas dos afrodescendentes por direitos civis. A intenção dessas lutas era transmitir “o 

clamor de cidadãos pobres e grupos socialmente discriminados quanto à sua maior 

exposição a riscos ambientais”, pois os locais onde habitavam eram os maiores 

atingidos pela contaminação proveniente de lixos químicos e ratiodativos e de 

efluentes de indústrias (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA, 2004, p. 9).  

Assim, a consideração de outras classes sociais ausentes à deliberação depende 

da consciência de que as decisões que serão tomadas afetarão mais as parcelas pobres 

da sociedade, por estarem mais expostas aos riscos ambientais. As catástrofes naturais 

têm mostrado ainda mais essa realidade, pois são os mais pobres que têm suas casas 

construídas em baixadas ou em encostas de morros, estando mais suscetíveis, 

portanto, a enchentes e deslizamentos. 

A promoção da justiça ambiental depende de garantir o envolvimento 

significativo dos socialmente excluídos, tanto na elaboração como na aplicação de 

políticas públicas e normas ambientais. Também depende de buscar um tratamento 

justo dessa parcela da sociedade, o que significa que os mais pobres não devem 

suportar mais que outros as consequências negativas das decisões ambientais 

(ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA, 2004, p. 9). Isso exige uma consciência de que 

a degradação ambiental não atinge somente a preservação da natureza, mas reduz as 

“potencialidades” de “processos sociais e culturais”, gerando “um círculo perverso de 

pobreza que, por sua vez, acentua a degradação ecológica” (LEFF, 2000, p. 202).  

A justiça ambiental pode ser definida, assim, como “o conjunto de princípios 

que asseguram que nenhum grupo de pessoas, sejam grupos étnicos, raciais ou de 
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classe, suporte uma parcela desproporcional de degradação do espaço coletivo” 

(ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA, 2004, p. 9-10). Contrario sensu, injustiça 

ambiental envolve a manutenção dessas condições desproporcionais, que permitem 

que os danos ambientais atinjam mais certos grupos sociais marginalizados e mais 

vulneráveis. 

A injustiça ambiental é visível “na apropriação elitista do território e dos 

recursos naturais, na concentração de benefícios usufruídos do meio ambiente e na 

exposição desigual da população à poluição e aos custos ambientais do 

desenvolvimento” (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA, 2004, p. 9-10). Dessa forma, 

a promoção da justiça ambiental exige uma redistribuição das pessoas no território, a 

facilitação de acesso aos recursos naturais, um direcionamento dos benefícios 

ambientais também aos mais pobres, redução dos efeitos da poluição e dos custos 

ambientais sobre essas classes sociais. 

Nos Estados Unidos, o movimento de justiça ambiental promoveu a integração 

entre o movimento ambientalista e outros movimentos sociais, influenciando a 

elaboração de leis de descontaminação de solos, de acesso à informação sobre 

empreendimentos e de criação de fundos para comunidades afetadas. No Brasil 

também existem movimentos voltados à promoção da justiça ambiental, como o dos 

atingidos por barragens e os de trabalhadores extrativistas que tentam impedir “o 

avanço das relações capitalistas nas fronteiras florestais”; além disso, existem 

“inúmeras ações locais contra a contaminação e a degradação dos espaços de vida e 

trabalho nos bairros e regiões pobres e marginalizados.” (ACSELRAD; HERCULANO; 

PÁDUA, 2004, p. 10-11). 

 

No caso do Brasil, portanto, o potencial político do movimento pela justiça 

ambiental é enorme. O país é extremamente injusto em termos de distribuição de 

renda e acesso aos recursos naturais. Sua elite governante tem sido especialmente 

egoísta e insensível, defendendo de todas as formas os seus interesses e lucros 

imediatos, inclusive lançando mão da ilegalidade e da violência (ACSELRAD; 

HERCULANO; PÁDUA, 2004, p. 11). 

 

Portanto, uma deliberação ambiental que atenda aos interesses das classes 

sociais vulneráveis deve direcionar-se à melhoria da distribuição de renda e do acesso 

aos bens ambientais. Para isso, os atores sociais que estão participando da deliberação 
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precisam afastar-se de seus interesses egoístas e desenvolverem uma atenção especial 

aos mais pobres, como trabalhado no tópico que segue. 

 

5 UMA ATENÇÃO ESPECIAL ÀS CLASSES SOCIAIS VULNERÁVEIS 

 

A formação de uma deliberação que promova a justiça ambiental exige, 

portanto, que os presentes à deliberação dêem uma atenção especial às classes sociais 

mais pobres. Quando a sociedade em geral (e as elites em especial) desprezam o espaço 

comum e o meio ambiente, desprezam, também, as pessoas que deles dependem. Esse 

desprezo é demonstrado, por exemplo, em vazamentos de petróleo ou produtos 

químicos, na poluição de cursos d'água, nas doenças e mortes causadas pelos 

agrotóxicos, e quando comunidades tradicionais são expulsas de seus locais de vida e 

trabalho (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA, 2004, p. 11). 

Demonstrando que as classes sociais mais pobres sofrem mais com os desastres 

ambientais, Carlos André Birnfeld apresenta o exemplo do efeito estufa. Conforme 

dados que o autor busca no IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA), a 

manutenção das emissões dos gases estufa nos padrões atuais tende a gerar o aumento 

da temperatura global média em 1°C até o ano de 2025. As consequências envolveriam 

catástrofes ecológicas, mudanças climáticas, alterações na agricultura e o aumento no 

nível dos oceanos, o que poderia gerar cerca de quatrocentos milhões de refugiados 

ambientais. (BIRNFELD, 2005, p. 77-80). Lilian Balmant Emerique (2012, p. 153) 

acrescenta:  

 

A generalidade das análises que se debruçam sobre a atual crise da evolução das 

sociedades contemporâneas sublinha, com especial significado, os problemas 

relacionados com a explosão demográfica, a destruição do ambiente, a guerra, o 

desemprego, a marginalidade social, a fome e a pobreza. 

 

Carlos Walter Porto-Gonçalves (2006, p. 202) também alerta para o problema 

dos refugiados ambientais (ou desterritorializados), que acaba gerando um 

 

conflito aberto pela conquista de territórios [e] pela disputa por recursos vitais 

para empresas e Estados, posição estratégica diante de recursos como energia e 
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minerais considerados vitais (água e biodiversidade incluídos), enquanto que para 

a maioria da população trata-se de buscar terra para plantar, de um espaço para 

construir uma casa para morar, de água para beber, de emprego para viver. 

 

Os refugiados ambientais, aqueles que são retirados de seus territórios por 

inúmeros motivos, tendem a buscar outro local onde consigam, pelo menos sobreviver. 

O desenvolvimento sustentável envolve desenvolvimento econômico, proteção 

ambiental e desenvolvimento social (SOUZA, 2013b, p. 130-137). Por isso, “não há 

como chamar de progresso e desenvolvimento o processo de empobrecimento e 

envenenamento dos que já são pobres”, pois “não é justo que os altos lucros das 

grandes empresas se façam à custa da miséria e da degradação do espaço de vida da 

maioria”, [já que essa concepção afastaria as esferas ambiental e social]. É 

impressionante a constatação de que “os grupos sociais de menor renda, em geral, são 

os que têm menor acesso ao ar puro, à água potável, ao saneamento básico e à 

segurança fundiária” (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA, 2004, p. 12, 14), em uma 

flagrante constatação de que não estão sendo considerados os interesses das classes 

sociais excluídas da deliberação. Essa situação é ainda mais agravada quando se 

percebe as consequências da chamada “sociedade do risco”, tratada a seguir. 

 

6 A SOCIEDADE DO RISCO E A VULNERABILIDADE DOS MAIS POBRES 

 

Mesmo que os riscos sejam repartidos a todas as classes, os que têm menor 

condições financeiras sofrem mais com suas consequências: “el proletariado de la 

sociedad mundial del riesgo vive bajo las chimeneas, junto a las refinerías y las fábricas 

químicas en los centros industriales del Tercer Mundo.” As indústrias que realizam 

atividades perigosas tendem a se instalarem em países subdesenvolvidos, de forma que 

os riscos extremos acabam por se relacionarem com pobreza extrema. Some-se a isso 

a tendência de que as vagas de trabalho nessas indústrias sejam ocupadas pela 

população desempregada (e, portanto, mais pobre), à qual não se conferem 

equipamentos adequados para sua proteção das atividades nocivas a serem 

desempenhadas. E essas pessoas se submetem a essas atividades por que sentem-se 

valorizadas por terem alcançado um trabalho e por estarem livres da miséria. “En la 

competencia de la amenaza visible de la muerte por hambre con la amenaza invisible 
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de la muerte por intoxicación vence la evidencia de la lucha contra la miseria material.” 

(BECK, 1998, p. 47-48). 

Há, até mesmo, uma noção de que os produtos químicos aplicados são 

benéficos, pois permitem maior produção: 

 

Sin la aplicación masiva de materiales químicos, bajaría la producción de los 

campos y los insectos y el moho devorarían su ración. Con la química, los países 

pobres de la periferia pueden crear sus propias provisiones de alimentos, ganan un 

poco de independencia respecto de las metrópolis de poder del mundo 

industrializado (BECK, 1998, p. 48). 

 

A desigualdade não atinge somente a exposição ao risco, mas também as 

possibilidades de evitá-los ou compensá-los. Quem tem melhores condições 

financeiras tem maior liberdade de escolher outro lugar para morar, outro alimento 

menos sujeito a produtos químicos, além de poder obter informações que permitam 

fazer escolhas que minimizem as consequências dos riscos (BECK, 1998, p. 42-42). 

Também tem maior possibilidade de conhecer seus direitos e de buscar sua 

concretização. (MENGER, 1898, p. 106-107)  

 

Los pobres, en verdad, saben poquísimo Derecho, y no pueden llenar las lagunas y 

los defectos acudiendo á quien lo entienda. Así, en su conducta se dirigen casi 

exclusivamente por un obscuro y muy ilusorio sentido del Derecho, estando toda 

su vida jurídica en realidad á merced del acaso. [...] Esta inferioridad jurídica no 

es importante en sí; pero puede ser grave en cuanto se relaciona con la 

dependencia económica de los pobres, por lo que se podría evitar fácilmente. 

(MENGER, 1898, p. 106-107) 

 

As características da sociedade do risco estão intimamente relacionadas ao 

alcance global das consequências ambientais, o que exige que a deliberação ambiental 

enfrente temas aparentemente locais e assuntos da pauta internacional. “A crise 

ecológica global [...] se converte num processo social na medida em que os impactos 

de agressões ao meio ambiente repercutem de forma interdependente em escala 

planetária” (EMERIQUE, 2012, p. 153). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para ocorrer a consideração das classes sociais mais pobres na deliberação 

ambiental deve haver a junção entre solidariedade e reconhecimento, vinculando “a 

democracia na questão da inclusão social enquanto prática do direito de representação 

de todos os setores, segmentos ou grupos de uma dada sociedade”. Esse 

reconhecimento transforma a cidadania e os direitos humanos para que se tornem 

“mecanismos de proteção permanente da pessoa humana das ações abusivas dos 

poderes político, social, econômico e das culturas hegemônicas que se pretendem 

globalizar” (BERTASO, 2011, p. 141-142). 

 

É preciso considerar, por exemplo, tanto as carências de saneamento ambiental no 

meio urbano quanto, no meio rural, a degradação das terras usadas para acolher 

os assentamentos de reforma agrária. Não são apenas os  trabalhadores industriais 

e os moradores no entorno das fábricas que pagam, com sua saúde e suas vidas, os 

custos das chamadas “externalidades” da produção de riquezas, mas também os 

moradores dos subúrbios e periferias urbanas, onde fica espalhado o lixo químico, 

os moradores das favelas desprovidas de esgotamento sanitário, os lavradores 

induzidos a consumir agrotóxicos que envenenam suas famílias, terras e produção; 

as populações tradicionais extrativistas, progressivamente expulsas de seus 

territórios de uso comunal. A expansão do modelo de desenvolvimento dominante 

na agroindústria brasileira, por exemplo, tem-se associado à inviabilização da 

pequena agricultura familiar, da reprodução dos grupos indígenas, da pesca 

artesanal e do abastecimento de água para as comunidades. Ao erodir e compactar 

os solos, reduzindo seus nutrientes, alterando microclimas e afetando 

negativamente a biodiversidade animal e vegetal, os efeitos dessa expansão têm 

atingido em particular os mais pobres. (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA, 

2004, p. 11-12). 

 

Esses exemplos podem surgir de deliberações. O saneamento básico, a poluição 

das indústrias, a destinação do lixo, a utilização de agrotóxicos, o zoneamento 

ambiental, o modelo de agricultura, a demarcação de terras indígenas, o 

abastecimento de água e a utilização do solo em geral são temas que devem ser 

discutidos com a comunidade, especialmente com aqueles que serão atingidos por eles. 

Mas deve-se levar em conta, como já referido, que as decisões locais não atingem só a 
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comunidade às quais se destinam. Na esfera ambiental os riscos são globais. Por isso, 

se nem todos os atingidos pelas decisões e normas ambientais podem deliberar, ao 

menos seus interesses devem ser preservados.  

Num primeiro momento vai parecer mais cômodo e mais vantajoso 

economicamente manter como está o tratamento das questões ambientais: 

 

Enquanto as populações de maior renda têm meios de se deslocar para áreas mais 

protegidas da degradação ambiental, as populações pobres são espacialmente 

segregadas, residindo em terrenos menos valorizados e geotecnicamente 

inseguros, utilizando-se de terras agrícolas que perderam fertilidade e antigas 

áreas industriais abandonadas, via de regra contaminadas por aterros tóxicos 

clandestinos. (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA, 2004, p. 15). 

 

Assim, é necessária uma mudança de paradigma que permita a alteração de 

duas lógicas contrapostas. De um lado, a “lógica que matém grandes parcelas da 

população às margens das cidades e da cidadania, sem água potável, coleta adequada 

de lixo e tratamento de esgoto”. De outro lado, a “lógica que permite que grandes 

empresas lucrem com a imposição de riscos ambientais e sanitários aos grupos que, 

embora sejam majoritários, por serem pobres, têm menos poder de se fazer ouvir na 

sociedade e, sobretudo, nas esferas do poder” (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA, 

2004, p. 15). 

Esperamos que a democracia deliberativa seja uma forma de promover a 

valorização das identidades culturais, permitindo que saberes e práticas sociais 

alternativas sejam ouvidas, evitando que as relações de poder político e econômico 

imponham seus discursos considerados incontestáveis. Isso pode conferir uma maior 

sensibilidade a formas de direito, de poder e de saber diferentes daquelas consideradas 

oficiais. 

Nesse sentido, importante o desafio de Lucas Borges Carvalho (2010, p. 23), a 

respeito do Pluralismo Jurídico na pós-modernidade:  

 

“Um novo paradigma societal [...] demanda uma crítica radical à ciência, ao direito 

e à política modernos. Ora, a modernidade é marcada por um intenso processo de 

homogeneização das identidades culturais, de silenciamento de saberes e práticas 

sociais alternativas, e, enfim, de naturalização das relações de poder através da 
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imposição de discursos e verdades supostamente únicos, universais e legitimados 

pela razão a-histórica iluminista. Como reflexo disso, tem-se que somente o direito 

estatal, a ciência positivista e a dominação (forma do poder estatal) são 

reconhecidos de modo oficial, respectivamente, como as únicas e exclusivas 

formas de direito, saber e poder, sufocando um vasto campo social no qual vigem 

relações de poder, práticas jurídicas e conhecimentos alternativos.” 

 

Uma deliberação ambiental que se preocupe com a justiça ambiental deve ser 

precedida de uma consciência de proteção do meio ambiente somada à promoção de 

uma justiça social, sensível às necessidades das classes sociais mais vulneráveis. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de integração regional na América Latina vem se aperfeiçoando ao 

longo das últimas décadas. Um marco relevante desse processo foi a criação em 1991 

do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) com a finalidade de promover o 

desenvolvimento da região. Essa iniciativa buscava permitir uma adequada inserção 

internacional dos membros do bloco, tendo em vista as mudanças geradas pela 

globalização e o progresso tecnológico, assim como mitigar a rivalidade histórica entre 

Brasil e Argentina. 

A integração ampliou a intensidade das relações, gerando a possibilidade de 

conflito envolvendo a implementação dos Atos Constitutivos e Protocolos firmados 

entre os Estados-partes, o que ensejou o estabelecimento de um Regime de Solução de 

Controvérsias. 

Com o objetivo de analisar a adequação dos atos normativos atinentes ao 

MERCOSUL ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16 da Agenda 

2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), a problemática enfrentada se refere 

aos desafios à implementação do referido ODS no âmbito do Mercado Comum do Sul. 
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Como hipótese da pesquisa tem-se que o direito humano de acesso à justiça deve 

ser observado também no âmbito do MERCOSUL, sendo essencial na promoção de um 

processo de integração regional pautado no desenvolvimento sustentável. A pesquisa 

é exploratória e descritiva quanto aos fins e bibliográfica e documental quanto aos 

meios, utilizando-se doutrina e documentos nacionais e internacionais. O método 

utilizado é o dedutivo, partindo-se de conceitos gerais e buscando a sua 

particularização. 

Inicialmente é examinado o processo de integração regional na América Latina, 

com enfoque na criação do MERCOSUL. Como característica das relações 

internacionais no período pós-guerra fria, com o advento do fenômeno da globalização 

e dos avanços tecnológicos, a regionalização apresentou-se como estratégia para uma 

maior inserção dos países latino-americanos no mercado internacional, em especial na 

nova ordem mundial, caracterizada pela existência de novos atores privados com 

poderes econômicos que muitas vezes suplantam os dos Estados Soberanos. 

Em seguida é abordada a evolução do Regime de Solução de Controvérsias no 

âmbito do MERCOSUL, em decorrência dos conflitos advindos da natural divergência 

de interesses entre os Estados-partes do bloco, atentando-se para a necessária 

observância do direito humano de acesso à justiça. 

Por fim, analisa-se a adequação do Regime de Solução de Controvérsias do 

MERCOSUL ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16 da Agenda 

2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), assim como os desafios à sua 

adequação e ao aperfeiçoamento do próprio processo de integração entre os 

integrantes do bloco. 

 

1 PROCESSO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL NA AMÉRICA LATINA: A 

EXPERIÊNCIA DO MERCOSUL 

 

A regionalização é uma das características das relações internacionais dos 

tempos atuais, impulsionada pelo fim da Guerra Fria e pela globalização. “Na nova 

ordem internacional, a regionalização representa uma saída estratégica para enfrentar 

os desafios da produção globalizada” (OSTRY, apud MONTEIRO, 2001, p. 60). 

Importante lembrar que os processos de integração regional são projetos políticos 

conduzidos pelos Estados nacionais, fundados no sistema da ordem Westphaliana, em 
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que os Estados-nação tinham precedência na ordem internacional, ao contrário da 

globalização, com viés primariamente econômico em que “as forças transnacionais 

assumem o papel central (MONTEIRO, 2001, p. 61). 

A integração regional decorre da interdependência das relações entre os 

Estados soberanos. Devido a um ideal de progresso comum e ao espírito de 

gregarismo, esses Estados concedem parte de suas atribuições decisórias exclusivas ao 

bloco de integração, [caracterizando um déficit de soberania.] 

A integração econômica na América Latina teve por objetivo inicial uma melhor 

inserção dos países da região no quadro de transformações econômicas e políticas 

mundiais. Historicamente a integração na região teve por motivação uma tentativa de 

desvencilhamento dos antigos laços coloniais, na busca por uma identidade cultural. 

A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), órgão técnico das Nações 

Unidas, sugeria a criação de um mercado comum regional, visando a ampliação dos 

mercados nacionais por meio do estímulo ao comércio entre os países latino-

americanos. 

Nos tempos atuais, contudo, o fundamento dos movimentos de integração 

regional é econômico: 

 

Na Ordem Global dos dias de hoje, as relações entre os atores tornam-se muito 

mais complexas do que nos tempos da “Ordem Internacional”. Nesta, as relações 

resultavam direta (diplomacia, guerra, etc) ou indiretamente (organizações 

internacionais) das ações manifestas dos Estados. Naquela, ao invés, o Estado é 

apenas um dos atores significativos, juntamente com as firmas transnacionais, as 

organizações internacionais não governamentais (OINGs), as comunidades-em-

rede (network communities), os agentes financeiros globais e as entidades 

supranacionais. Em resumo, a Ordem Global afigura-se como um reordenamento 

contemporâneo das relações internacionais num jogo complexo e multipolar, no 

qual o Estado divide com outros atores suas prerrogativas de soberania 

(STRANGE; apud MONTEIRO, 2001, p. 63). 

 

Esse fundamento econômico tem favorecido a criação de zonas econômicas 

naturais, com características transfronteiriças. Semelhantemente às regiões 

metropolitanas próximas às grandes metrópoles, essas zonas econômicas naturais 

constituem-se em “conjuntos formados por um centro dinâmico e seu entorno, 

considerando os fluxos econômicos, comporiam um Estado-Região, cujos exemplos 
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mais claros são Hong Kong-Guangzhou, Catalunha, Baden-Wúrtenber, Osaka, Jakarta 

ou mesmo São Paulo” (OHMAE, apud MONTEIRO, p. 66). 

Ao lado dessas zonas econômicas está a regionalização, também chamada de 

integração econômica regional, que se caracteriza pela criação de um espaço 

econômico comum a dois ou mais países, conforme se constitua um organismo 

bilateral ou multilateral. 

Esse processo de integração possui quatro etapas, quais sejam a zona de livre 

comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união político-jurídico-monetária. 

A zona de livre comércio caracteriza-se pela existência de uma interdependência 

apenas em temas relativos ao comércio entre os membros do bloco, havendo a remoção 

dos impedimentos econômicos e jurídicos ao comércio entre os Estados-partes. A 

união aduaneira, por sua vez, além de abranger a interdependência em temas 

comerciais, abrange também uma personalidade extra-bloco, uma vez que o bloco 

econômico passa a comercializar representando todos os Estados-membros (política 

externa comum). Existe nessa etapa a fixação de uma tarifa externa comum (TEC). Já 

na etapa do mercado comum ocorre, além da interdependência em temas comerciais 

e da política externa comum, um processo de integração relativo aos demais temas 

comerciais, como a livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais entre os 

Estados-membros do bloco, deixando de haver uma limitação fronteiriça e passando a 

haver uma redução da soberania de cada Estado-parte. Por fim, na união político-

jurídico-monetária ocorre a integração dos Estados-membros em sua plenitude, 

inclusive com a redução das atribuições monetárias, como a emissão e controle de 

moeda, e das atribuições políticas, havendo órgãos supranacionais que fixam as 

políticas aplicáveis aos Estados-membros do bloco. 

No âmbito latino-americano houve dois momentos do seu processo de 

integração. No período da Guerra Fria, nos idos dos anos 60-70, foram constituídos 

alguns blocos regionais, a Associação Latino-americana de Livre Comércio (ALALC), 

substituído posteriormente pela Associação Latino Americana de Integração (ALADI), 

a Comunidade Andina (CAN) e o Mercado Comum do Caribe (CARICOM). 

Posteriormente, surgiram o NAFTA (North American Free Trade Association) e o 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). A Área de Livre Comércio das Américas 

(ALCA) não chegou a ir adiante, tendo as tratativas sido interrompidas em 2005, 

quando foi realizada a última reunião da Cúpula das Américas. A União de Nações Sul-
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Americanas (UNASUL), anteriormente denominada Comunidade Sul-Americana de 

Nações (CASA), formada pela conjugação dos dois blocos regionais existentes 

atualmente, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e a Comunidade Andina (CAN), 

constituída em 2008, apresenta-se como uma tentativa diplomática de integração, 

porém ainda não consolidada. 

Os blocos regionais constituídos no século XX foram fundamentais para a 

existência do MERCOSUL. As economias latino-americanas cresciam num modelo de 

desenvolvimento dependente, o que aprofundava as desigualdades existentes. O 

mercado interno diminuto impunha a integração econômica regional como 

mecanismo para ampliação dos mercados nacionais. Foi nesse espírito que surgiu com 

a assinatura do Tratado de Montevidéu a ALALC. Inobstante seu objetivo auspicioso, 

no sentido de liberalização do comércio, fomentando o crescimento das áreas mais 

carentes, essa tentativa de integração regional fracassou devido a não eliminação das 

barreiras tarifárias entre os membros do bloco. 

A ALALC foi substituída na XIX Conferência Extraordinária de Acapulco pela 

ALADI, organismo com objetivos institucionais mais modestos, de realização de um 

trabalho de preparação para o alcance dos objetivos propostos originalmente pela 

ALALC. Em que pese a ALADI não ter logrado êxito em integrar a região devido à saída 

do México do bloco, para integrar o NAFTA, e a constituição da união Brasil-Argentina, 

o trabalho desenvolvido no organismo foi essencial para a posterior criação do 

MERCOSUL. O Tratado de Integração Brasil-Argentina está diretamente relacionado 

à celebração do Tratado de Assunção, constitutivo do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), tendo a este sido agregados o Uruguai e o Paraguai. 

Variáveis diversas contribuíram para o êxito na criação do MERCOSUL. Como 

fatores internos estão os problemas econômicos dos Estados-partes do bloco e a 

ascensão de governos de orientação liberal. Já como fatores externos têm-se o 

aprofundamento da globalização econômica, a criação do NAFTA pelos Estados 

Unidos e o crescimento dos tigres asiáticos, o que demandou uma reação dos países da 

região para recuperar o fluxo de investimentos para a américa latina. 

As fontes originárias de constituição do MERCOSUL foram o Tratado de 

Assunção, os Protocolos de Brasília e de Ouro Preto. O Tratado de Assunção foi seu 

documento constitutivo. Já o Protocolo de Ouro Preto regulamentou a sua estrutura 



 
 
 
 
672 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

institucional. Os Protocolos de Brasília estabeleceram o Regime para Solução de 

Controvérsias. 

 

2 REGIME DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS NO MERCADO COMUM 

DO SUL (MERCOSUL) 

 

No processo de integração, devido à divergência de interesses entre os Estados-

partes, observa-se a ocorrência de conflitos entre seus membros. Para a continuidade 

da existência pacífica dos organismos regionais faz-se necessária a previsão de um 

sistema de solução de controvérsias: 

 

No contexto da formação das uniões aduaneiras, seus fundadores perceberam a 

real necessidade de se estabelecer um sistema que fosse capaz de satisfazer uma 

das necessidades essenciais para a continuação da existência pacífica da própria 

"integração", isto é, um sistema de solução de controvérsias de caráter inevitável, 

com a decorrente aplicação concreta das normas e sanc ̧ões cabíveis.  

Com o surgimento de uma oposição de interesses, as partes procuram negociar. 

Pode-se então, recorrer a um terceiro que terá a função de um facilitador - 

mediador, conciliador, intermediário, entre outros, com o fracasso das 

negociações, as partes podem delegar a terceiros, árbitro, juiz, perito, etc.  

O caso dos mecanismos de solução de controvérsias nos procedimentos de 

cooperação e integração depende, evidentemente, do grau e do modo como estão 

integrados os Estados- Membros. O reconhecimento da negociação como processo 

para solução dos conflitos implica o reconhecimento do respeito ao outro como 

cidadão, aos seus interesses e diferenças, aprimorando-se, assim, as relac ̧ões 

interpessoais. 

Na tentativa de se preservar a soberania pela via do reconhecimento e a afirmac ̧ão 

de igualdade no sistema de relac ̧ões internacionais, privilegia-se, primeiramente, 

a negociac ̧ão, sendo a conciliac ̧ão e a mediac ̧ão processos posteriores; logo após, a 

arbitragem e, como último recurso, o meio judicial, pelos tribunais implementados 

pela Convenc ̧ão Internacional, referente ao MERCOSUL (SILVA; BRANDÃO, 

2005-2006, p. 80). 

 

Os meios de solução de controvérsias podem ser classificados em diplomáticos, 

jurídicos e políticos. Nos meios diplomáticos se enquadrariam as negociações 
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diplomáticas, bilaterais e multilaterais; os serviços amistosos, a mediação e os bons 

ofícios; nos jurídicos estariam as comissões de inquérito, a conciliação, a arbitragem e 

a solução judiciária; já nos políticos as soluções dadas pelas organizações 

internacionais (SOARES, 1988, p. 184). 

Quanto mais formal o modo de solução pacífica de conflito, maior a sua eficácia, 

sendo mais exequível a solução por parte dos Estados envolvidos. Isso decorreria da 

existência de uma aceitação prévia da sua instituição, do seu funcionamento e dos 

resultados de sua atuação na solução dos litígios. Numa escala de formalismo 

crescente, conforme seu grau de aceitação, os meios de solução de conflitos seriam 

graduados na seguinte ordem crescente: negociações diplomáticas bilaterais, serviços 

amistosos, mediação, bons ofícios, comissão de inquérito, conciliação, arbitragem e 

solução judiciária por órgãos judicantes internacionais. É mais provável que as 

soluções de controvérsias sejam aceitas com mais facilidade nos organismos de 

integração econômica do que nos organismos de natureza política ou diplomática. Isso 

decorre do fato de responderem os blocos econômicos às necessidades prementes dos 

Estados participantes (SOARES, 1988, p. 184-185). 

Os meios de soluções pacíficas de conflitos poderiam ser conceituados nas 

relações internacionais como “os instrumentos elaborados pela cultura do homem, 

através de sua história, para prevenir o confronto armado direto ou a utilização de seu 

eventual emprego (ameaças indiretas ou diretas, que na linguagem moderna se 

denomina: dissuasão)” (SOARES, 1988, p. 182). Nas relações entre particulares, por 

sua vez, seu conceito seria mais amplo, sendo considerados como quaisquer 

instrumentos fixados em lei hábeis à solução de uma controvérsia de modo não 

adversarial,[ concertado,] tendo-se como exemplos a mediação, a conciliação, a 

transação, a solução arbitral, a desistência de direitos, entre outros. 

Ao se analisar o Regime de Solução de Controvérsias no âmbito internacional, 

importante mencionar que ele está muito mais relacionado às relações entre os 

Estados, que às demandas dos particulares, mormente em blocos econômicos: 

 

Quando se fala em acesso à justiça no âmbito internacional, outros são os aspectos 

e obstáculos a serem enfrentados. Muitas vezes é bem mais tolhido o acesso do 

particular aos tribunais internacionais, e maiores também as distâncias 

geográficas, o que, por si só, aumenta significativamente o custo geral do processo. 

Em diversas cortes, sequer é permitido o acesso direto do particular, obrigando-o 
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a provocar a corte por intermédio de algum órgão intermediário, o que além de 

dificultar o processo, demanda mais tempo. 

Em blocos econômicos, não é diferente a realidade. Quando o processo de 

integração encontra-se ainda em fase inicial, ou seja, apenas em termos 

econômicos, apenas os próprios Estados envolvidos podem levar ao conhecimento 

do tribunal comunitário aquele conflito. Esse é o caso do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL). Já em processos de integração mais complexos, envolvendo livre 

circulação de pessoas e serviços, por exemplo, a necessidade de acesso à justiça 

como direito humano é notavelmente maior (SIERRA, 2011, p. 51). 

 

Serão tomados por base neste estudo os textos do tratado constitutivo do 

MERCOSUL (Tratado de Assunção) e dos tratados de solução pacífica de controvérsias 

vigentes no âmbito do bloco, quais sejam, os Protocolos de Brasília, de Ouro Preto e de 

Olivos. 

O Tratado de Assunção foi o ato constitutivo do MERCOSUL. Firmado em 26 

de março de 1991, ele estabeleceu em seu Anexo III um Regime de Solução de 

Controvérsias provisório, o qual estabelecia que as controvérsias que surgissem entre 

os Estados-partes como consequência da aplicação do Tratado seriam resolvidas 

mediante negociações diretas, ou seja, pela via diplomática. Em sendo infrutífera a 

tentativa de solução da controvérsia, as partes a submeteriam para decisão pelo Grupo 

Mercado Comum. Acaso também não alcançada solução no âmbito do Grupo Mercado 

Comum, a questão seria submetida ao Conselho do Mercado Comum para a adoção 

das recomendações pertinentes. 

Em atendimento à determinação de se adotar um Sistema de Solução de 

Controvérsias, foi firmado em 17 de dezembro de 1991 o Protocolo de Brasília, o qual 

fixou diretrizes para se assegurar o cumprimento do Tratado de Assunção. O âmbito 

de aplicação do Regime de Solução de Controvérsias foi ampliado com o Protocolo de 

Brasília. Seu âmbito de atuação passou a abranger não apenas as controvérsias 

surgidas entre os Estados-partes sobre a interpretação, a aplicação ou o não 

cumprimento das disposições contidas no Tratado de Assunção, mas também dos 

acordos celebrados no âmbito do mesmo, bem como das decisões do Conselho do 

Mercado Comum e das resoluções do Grupo Mercado Comum. Manteve-se a 

necessidade de se tentar primeiramente a solução dos conflitos mediante negociações 

diretas. Na ausência de acordo entre as partes envolvidas, qualquer dos Estados-partes 
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na controvérsia teria legitimidade para submeter a questão ao Grupo Mercado 

Comum. Acaso também não alcançada solução no âmbito do Grupo Mercado Comum, 

a questão seria submetida ao procedimento arbitral mediante comunicação de 

qualquer dos Estados-partes à Secretaria Administrativa do bloco. 

A novidade trazida pelo Protocolo de Brasília em relação ao texto do Tratado de 

Assunção foi a possibilidade de se efetuar reclamações por particulares pessoas físicas 

ou jurídicas em razão de sanção ou aplicação, por qualquer dos Estados-partes, de 

medidas legais ou administrativas de efeito restritivo, discriminatórias ou de 

concorrência desleal, em violação do Tratado de Assunção, dos acordos celebrados no 

âmbito do mesmo, das decisões do Conselho do Mercado Comum ou das resoluções 

do Grupo Mercado Comum. Nesse caso a questão deve ser resolvida pelo Grupo 

Mercado Comum. 

Em 16 de dezembro de 1994 foi celebrado um Protocolo adicional ao Tratado de 

Assunção, o qual trouxe especificações acerca da estrutura e funcionamento 

institucional do MERCOSUL, incluindo o Sistema de Solução de Controvérsias. 

Denominado Protocolo de Ouro Preto, este ato ratificou as disposições do Protocolo 

de Brasília no que tange ao Sistema de Solução de Controvérsias. 

Por fim, em 18 de fevereiro de 2002, foi firmado novo Protocolo 

regulamentando a Solução de Controvérsias no âmbito do MERCOSUL. Trata-se do 

Protocolo de Olivos, que reformulou o Sistema de Solução de Controvérsias no bloco, 

revogando o Protocolo de Brasília e estabelecendo algumas diretrizes novas. 

O âmbito de aplicação do Regime de Solução de Controvérsias manteve a 

mesma competência trazida pelos Protocolos de Brasília e de Ouro Preto, 

acrescentando que no caso de conflitos que também possam ser submetidos ao sistema 

de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC), cabe à parte 

envolvida a opção pelo fórum que lhe parecer mais adequado. Também foi criada a 

possibilidade de solicitação de opiniões consultivas ao Tribunal Permanente de 

Revisão do MERCOSUL. Quanto à solução efetiva dos conflitos, trouxe o protocolo a 

mesma ordem sucessiva de resolução de controvérsias. Primeiramente as partes 

devem buscar a solução da questão mediante negociações diretas. Se infrutífera a 

tentativa de acordo, a questão pode ser levada ao Grupo Mercado Comum. Acaso 

também não alcançada solução no âmbito do Grupo Mercado Comum, a questão seria 

submetida ao procedimento arbitral. A novidade é a previsão de um recurso com 
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fundamento em questões de direito e em interpretações jurídicas constantes do laudo 

emitido pelo Tribunal arbitral. 

Analisados os principais aspectos da solução de controvérsias no âmbito do 

MERCOSUL, passa-se à análise dos desafios para a solução pacífica de controvérsias 

no âmbito do bloco visando ao cumprimento do estabelecido no Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ODS) nº 16. 

 

3 ODS 16 DA AGENDA 2030 DA ONU E OS DESAFIOS PARA A SOLUÇÃO 

PACÍFICA DE CONTROVÉRSIAS NO MERCOSUL 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), organismo internacional criado para 

fomentar a cooperação internacional, estabeleceu em 2015 metas para o 

desenvolvimento sustentável, a chamada “Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável”. Foram estabelecidos então 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) a guiarem as decisões estatais para os 15 anos seguintes à sua celebração. 

No presente estudo adota-se um conceito amplo de desenvolvimento 

sustentável, segundo o qual deve haver uma compatibilização entre os diversos 

aspectos do desenvolvimento, que deve ser pautado sob cinco pilares, o social, o 

ambiental, o territorial, o econômico e o político, no conceito de desenvolvimento 

como liberdade apresentado por SEN (RIBAS; LIMA; DANTAS, 2013, p. 40). 

Essa perspectiva de desenvolvimento que considera não apenas o aspecto 

econômico e ambiental induziu a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) a sugerir metas para o desenvolvimento internacional, as quais 

deram origem aos chamados “Objetivos do Milênio” e, posteriormente, aos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovado em assembleia geral da ONU (DE 

MARCO; MEZZAROBA, 2017, p. 330). 

Uma vez que um dos objetivos dos blocos econômicos no âmbito regional é a 

promoção do desenvolvimento dos Estados-partes, mister a observância do 

desenvolvimento em seu aspecto integral, nessa perspectiva de sustentabilidade. 

Indispensável, assim, que os objetivos do bloco econômico estejam alinhados aos 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) preconizados pela ONU. 

Dentre os ODS acordados, releva-se para o presente estudo o ODS nº 16, de 

promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
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proporcionando acesso à justiça para todos e construindo instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis, devendo a solução de controvérsias no 

âmbito dos blocos regionais também observar referido objetivo de se estimular a 

adoção de soluções pacíficas. 

 

[...] A nova Agenda reconhece a necessidade de construir sociedades pacíficas, 

justas e inclusivas que ofereçam igualdade de acesso à justiça e que são baseadas 

no respeito aos direitos humanos (incluindo o direito ao desenvolvimento), em um 

efetivo Estado de Direito e boa governança em todos os níveis e em instituições 

transparentes, eficazes e responsáveis. [...] (PRACUCHO, 2020, p. 558). 

 

Referido ODS é sobre paz, justiça e instituições eficazes, ressaltando a 

necessidade de esforços voltados à prevenção e resolução de conflitos. “Um mundo 

tolerante, aberto, justo e equitativo. Socialmente inclusivo, [...] “de respeito universal 

dos direitos humanos e da dignidade humana, do Estado de Direito, da justiça, da 

igualdade e da não discriminação” (NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 4, op cit PRACUCHO, 

2020, p. 558). 

Destaca-se a transversalidade deste ODS, uma vez que não “seria possível 

pensar em uma sociedade verdadeiramente pacífica, inclusiva e sustentável na 

ausência de qualquer um dos demais 16 objetivos” (PRACUCHO, 2020, p. 559). 

Salientem-se, contudo, três particularidades deste ODS, o fortalecimento das 

instituições, o aumento do acesso à justiça e a promoção do Estado de Direito. 

O enfoque do presente estudo atém-se ao acesso à justiça no âmbito do 

MERCOSUL, em especial em decorrência da normatização do Regime de Solução de 

Controvérsias no âmbito do bloco e dos desafios para o atingimento do ODS 16, de 

promoção de sociedades pacíficas e inclusivas. 

Com relação ao fortalecimento das instituições, PRACUCHO esclarece que 

“abrange, especificamente, o desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e 

transparentes; e que sejam orientadas por uma governança responsiva, inclusiva, 

participativa e representativa, em todos os níveis” (2020, p. 560). 

O conflito faz parte das relações humanas, é parte do cotidiano, sendo 

instrumento para aprimorar as relações interpessoais e sociais. Assim sendo, as partes 

envolvidas são corresponsáveis na construção de uma resolução mais adequada aos 
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seus interesses, buscando a efetividade na solução da controvérsia e com isso na 

pacificação social. 

Nas relações internacionais, o acesso à justiça pode ser obtido por duas formas, 

quais sejam, por meio de uma jurisdição construída pelas partes ou por meio de uma 

jurisdição automática. No âmbito internacional, o primeiro tipo de jurisdição que 

surgiu foi a jurisdição construída pelas partes, manifestada de duas maneiras, seja pela 

constituição de tribunais ad hoc, para resolver conflitos presentes às partes, como é o 

caso de litígios de fronteiras estatais, como ocorreu com o território do Acre, seja pelo 

estabelecimento de um mínimo de regras e uma instituição permanente, como no caso 

da Corte Permanente de Arbitragem estabelecida em face das Conferências de Paz de 

Haia de 1988 e 1907 (SOARES, 1988, p. 193). 

A jurisdição automática, por sua vez, assemelha-se muito ao Poder Judiciário, 

sendo que por meio dela os Estados reconhecem pleno jure a jurisdição do tribunal ou 

corte internacional, o qual torna-se competente para decidir questões existentes entre 

os Estados parte, sem a necessidade da assinatura de qualquer documento para a 

submissão à jurisdição da corte. Como exemplo tem-se a Corte Europeia de Direitos 

Humanos  criada pelo Tratado de Roma (SOARES, 1988, p. 193). 

No direito interno, ao contrário da esfera internacional, tradicionalmente a via 

judicial era tida como único meio de resolução de conflitos. Ocorre que diante da 

incapacidade de o Poder Judiciário dos países em dar uma solução adequada às 

demandas que lhes eram apresentadas diante do excesso de litigiosidade, e 

consequente morosidade nas decisões, passou-se a questionar o efetivo acesso à 

justiça, buscando formas alternativas de pacificação social. 

 

Essa problemática colocou em discussão o fato de que o modelo heterocompositivo 

de resolução de conflitos realizado na esfera estatal pelos membros da 

magistratura, ou feito por um árbitro, não deve constituir a única ou a principal 

forma de solução de conflitos. [...]. 

[...] o preceito constitucional que assegura o acesso à Justiça traz implicitamente 

o princípio da adequação; não se assegura apenas o acesso à justiça, mas se 

assegura o acesso para obter uma solução adequada aos conflitos, solução 

tempestiva, que esteja bem adequada ao tipo de conflito que está sendo levado ao 

Judiciário. (WATANABE, 2003, p. 56 apud TARTUCE, 2008, p. 99). 

(CARVALHO, LIMA, 2019, p. 28). 
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O denominado acesso à justiça, como direito humano que é, deve ser 

considerado em duplo sentido, em sentido estrito como acesso à jurisdição, ou ao 

Poder Judiciário, e em sentido amplo como acesso a uma ordem de valores e direitos 

fundamentais ao indivíduo (RODRIGUES, 1994). Apesar de difícil definição, a 

expressão acesso à justiça determina que o sistema jurídico deve ser igualmente 

acessível a todos, face ao princípio da isonomia, e deve produzir resultados individual 

e socialmente justos (CAPPELLETTI, 1988). 

TOLEDO e SANTIAGO, ao discorrerem sobre o acesso à justiça, observam que: 

 

Nesse sentido, não basta o acesso. É importante, ademais, que se viabilize uma 

solução eficiente, com a implementação de “uma dogmática processual voltada 

para um processo de resultados concretos” (CUNHA, 2016, p. 32). Aqui, 

evidentemente, tem-se princípio inaugural da efetividade processual, afinal, não 

se tem como cogitar de um processo devido, adequado e justo, se não tem 

condições razoáveis de se postular em juízo e de se ter acesso à justiça. (2019, p. 

62). 

 

HESSE pontua ser necessária uma ampliação do acesso à justiça, “entendida 

não apenas como a extensão do acesso ao Judiciário, mas também como ampliação do 

acesso aos meios alternativos de solução de conflitos” (apud TOLEDO, SANTIAGO, 

2019, p. 61). 

De modo mais específico quanto ao acesso à justiça, melhor seria falar-se em 

acesso à ordem jurídica justa: 

 

Já o acesso à justiça, a garantia de direitos e a inclusão mostram-se ainda mais 

transversais: permeiam toda a Agenda, evidenciando que a transformação do 

mundo via desenvolvimento sustentável de fato pressupõe a promoção e a defesa 

dos direitos humanos de todos, sem reservas. 

Pode-se ademais afirmar, desse modo, ter sido abraçada a moderna concepção que 

se convencionou chamar de “acesso à ordem jurídica justa”, a qual há tempos veio 

a suplantar a estrita – e, por isso, insuficiente – perspectiva do acesso à justiça 

enquanto mero acesso a órgãos judiciais (WATANABE, 1988, p. 128). Além disso, 

a ênfase em instituições transparentes e na tomada de decisões participativas e 

inclusivas denota a interdependência existente entre os direitos humanos, a 

cidadania e a democracia. De modo que a referência ao “Estado de Direito” (rule 
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of law) na meta 16.3, quando lida à luz das demais metas e dos outros objetivos, 

acaba por aproximar- se mais do conceito de “Estado constitucional democrático”, 

ou “Estado de direito democrático”, tipologia que, a par de conferir legitimidade 

ao processo de produção de normas jurídicas, legítima outrossim, via princípio da 

soberania popular, o próprio exercício [d]o poder político (CANOTILHO, 2003, p. 

100). (PRACUCHO, 2020, p. 562). 

 

SALES e RABELO demonstram a importância do envolvimento das partes na 

solução dos litígios: 

 

Nesse contexto é importante desapegar-se da visão de que só é possível a resolução 

de um conflito por um caminho exclusivo ou quando houver intervenção estatal e 

passar a construir a ideia de que um sistema de resolução de conflitos é eficiente 

quando conta com instituições e procedimentos que procuram prevenir e resolver 

controvérsias a partir das necessidades e dos interesses das partes (2009, p. 75-

76). 

 

Caracteriza-se como instrumento alternativo de solução de controvérsias todo 

aquele alternativo à jurisdição automática ou à prestação jurisdicional. CUNHA (apud 

TOLEDO, SANTIAGO, 2019) entende que esses meios não seriam “alternativos” ao 

judicial, mas integrados a ele, uma vez que cada tipo de controvérsia ensejaria uma 

forma de solução que lhe seria mais adequada, de modo que haveria um “sistema 

multiportas”. 

Tratando da adequação do conflito ao instituto de solução de controvérsias, 

pontuam SALES e RABELO que: 

 

Esses mecanismos possíveis [...] colocam-se ao lado da tradicional jurisdição como 

uma opção que visa vincular o tipo de conflito ao meio de solução apropriado, 

apresentando-se também como mecanismos de inclusão social, na medida em que 

as partes se tornam corresponsáveis pela construção de uma resolução mais 

adequada para suas contendas, e, ainda, de pacificação social, já que um dos 

objetivos dos mesmos é que as partes aprendam a administrar seus conflitos por 

meio do diálogo (2009, p. 76). 
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Denota-se, portanto, que os meios compositivos a serem eleitos com 

fundamento na tecnicidade e modelo de solução que cada caso requer não possuem 

hierarquia entre si: 

 

Os métodos alternativos/consensuais/adequados de resolução de conflitos não 

foram criados ou aprimorados para substituir o modelo tradicional de utilização 

do sistema judicial, nem para descongestioná-lo (não havendo, inclusive, qualquer 

relação de hierarquia entre o Poder Judiciário e os mecanismos consensuais), mas 

sim para propiciar opções viáveis, alternativas para as pessoas que buscam 

soluções diferenciadas, específicas, e, talvez, especializadas para suas distintas 

inter-relações. 

A questão, portanto, é de adequação e não de hierarquia. [...] (SALES, RABELO, 

2009, p. 77). 

 

Conforme a perspectiva de análise, os meios de solução de conflitos quanto ao 

poder decisório podem ser heterônomos4 ou autônomos, estes também chamados de 

meios consensuais. O tom adversarial marca as formas heterônomas de solução de 

conflitos, de modo que na busca por uma cultura de menor litigiosidade e de efetivação 

do princípio democrático privilegiam-se os meios consensuais, por meio dos quais as 

partes procuram por si mesmas solucionar a contenda, de modo construído. 

 

O crescimento da utilização desses mecanismos tem-se mostrado em diversos 

países, dadas a percepção da necessidade de adequação das soluções ao tipo de 

conflito, as dificuldades do formalismo judicial estatal e sua pouca aspiração 

diante do dinamismo exigido pelas diversas áreas do inter-relacionamento afetivo, 

profissional ou comercial entre pessoas físicas e jurídicas, e as consequências da 

má administração desses problemas. Nos mecanismos consensuais, há uma 

apropriação pelos envolvidos do poder de gerir os conflitos, caracterizando-se pela 

proximidade, oralidade, diminuição de custos e maior possibilidade de discussão 

de todos os aspectos inerentes ao conflito (não se restringindo apenas àqueles 

dados descritos nas peças processuais). Os mecanismos consensuais, assim, foram 

ganhando espaço nas sociedades em função, especialmente, da necessidade de se 

perceber o conflito, avaliá-lo e de encontrar caminhos para uma solução pacífica e 

                                                      
4 Heterônoma é a solução dada por um terceiro, estranho ao conflito, como ocorre com a jurisdição e a 
arbitragem. 
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construída, não apenas uma solução imposta. Buscou-se fortalecer os indivíduos 

que vivenciam o conflito, a partir do reconhecimento de suas responsabilidades 

como protagonistas desses processos de solução. (SALES, RABELO, 2009, p. 

76/77). 

 

Considerando o conceito amplo de acesso à justiça trazido por CAPPELETTI, 

nele se enquadram os meios consensuais de resolução de conflitos. São eles a 

mediação, a conciliação e a negociação direta. 

A mediação 5  caracteriza-se pela presença de um terceiro independente às 

partes, que figura como facilitador do diálogo. Ela visa a conscientizar as partes da 

importância da gestão de seus próprios problemas, restabelecendo o diálogo, criando 

uma cultura de autoresponsabilidade e de comunicação pacífica, como veículo de 

instrumentalização da Democracia, por meio da horizontalização das relações 

interpessoais e superação das diferenças: 

 

A mediação se apresenta como o caminho a chegar na superação do conflito pelo 

consenso, pelo ganhar e ganhar, uma forma de responsabilização do indivíduo pela 

resolução de seus conflitos, tratando-o com muito diálogo ativo e ferramentas 

adequadas para promover uma mudança no trato social do indivíduo e em suas 

relações humanas (COSTA; RIBAS, 2017, p. 198). 

 

A conciliação6, por sua vez, figura muito semelhante à mediação, desta difere 

pela presença de um terceiro que apesar de sua imparcialidade, tem “competência para 

aproximar as partes, controlar as negociações, “aparar as arestas”, sugerir e formular 

propostas, apontar vantagens e desvantagens objetivando sempre a resolução do 

conflito” (SALES; RABELO, 2009, p. 78). 

Ao contrário da mediação, cujo objetivo maior é restabelecer o diálogo e criar 

uma cultura não adversarial, a conciliação tem por fim último a composição das partes 

de modo a pôr fim à controvérsia, sendo mais efetiva em demandas cujas partes não 

possuem relacionamento significativo. 

A negociação, por derradeiro, não possui um terceiro que intermediará o 

processo, mas tão somente as partes envolvidas, que buscam um entendimento 

                                                      
5 Regulamentada pela lei nº 13.140, de 2015. 
6 Prevista no Código de Processo Civil, lei nº 13.105, de 2015. 
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amigável para a solução do conflito. Ela só tem efetividade se houver condições de 

diálogo entre as partes, sendo mais comum nos conflitos patrimoniais e muito 

utilizada no âmbito internacional entre entes soberanos: 

 

Quando os sujeitos de direito envolvidos no conflito de interesses chegam a uma 

solução dialogada, observados os requisitos dos negócios jurídicos, em um 

ambiente de segurança quanto à manifestação da vontade, produz-se a Justiça, que 

neste caso, poderá se configurar de forma ampla, considerando-se a equidade, os 

princípios gerais de direito, os costumes e outros aspectos culturais, que, 

entretanto, não firam a ordem pública interna. Sob o ponto de vista da autonomia 

privada da vontade, a solução dos conflitos pode ser obtida por diferentes tipos 

negociais, tais como a transação, a renúncia ou o reconhecimento da procedência 

do pedido da parte contrária (CARVALHO; LIMA, 2019, p. 28). 

 

Vislumbra-se estarem os meios consensuais de composição de conflitos em 

consonância com o objetivo de desenvolvimento sustentável nº 16, de promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 

acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 

em todos os níveis. 

A composição consensual de conflitos tem “importância sócio-política, 

enquanto via de fomento de civismo, de aperfeiçoamento da participação cívica e de 

agilização das relações socioeconômicas, [...]” (MOREIRA NETO, 2003, p. 154). O 

consenso, deste modo, 

 

[...] contribui para aprimorar a governabilidade (eficiência), propicia mais freios 

contra os abusos (legalidade), garante a atenção de todos os interesses (Justiça), 

proporciona decisão mais sábia e prudente (legitimidade), evita os desvios morais 

(licitude), desenvolve a responsabilidade das pessoas (civismo) e torna os 

comandos estatais mais aceitáveis e facilmente obedecidos (ordem). (MOREIRA 

NETO, 2003, p. 145). 

 

No âmbito do MERCOSUL, vislumbra-se dos Protocolos vigentes que o Regime 

de Solução de Controvérsias demanda aperfeiçoamentos para que seja atendido o ODS 

nº 16 da Agenda 2030 da ONU. O rito procedimental disponível aos Estados-partes 

envolve como meio consensual apenas as negociações diretas, não estando previstas 
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as demais formas não adversariais de solução de conflitos, como a mediação e a 

conciliação, tampouco se analisa a natureza do conflito de modo a se verificar qual o 

mecanismo de solução mais adequado à solução da demanda, como preconizado pelo 

sistema multiportas. 

A possibilidade de intervenção do Grupo Mercado Comum na solução do 

conflito, inobstante seu aspecto positivo, acaba por se caracterizar como meio 

heterônomo na resolução da controvérsia, assim como o procedimento arbitral. 

Outro aspecto que demanda aperfeiçoamento reside na ampliação do acesso dos 

particulares aos meios de solução dos conflitos, uma vez que este acesso dos 

particulares ao Sistema de Solução de Controvérsias limita-se: 

 

às reclamac ̧ões efetuadas por particulares (pessoas físicas ou jurídicas) em razão 

da sanc ̧ão ou aplicação, por qualquer dos Estados Partes, de medidas legais ou 

administrativas de efeito restritivo, discriminatórias ou de concorrência desleal, 

em violação do Tratado de Assunção, do Protocolo de Ouro Preto, dos protocolos 

e acordos celebrados no marco do Tratado de Assunc ̧ão, das Decisões do Conselho 

do Mercado Comum, das Resoluções do Grupo Mercado Comum e das Diretrizes 

da Comissão de Comércio do MERCOSUL (PROTOCOLO DE OLIVOS, 2002, art. 

39). 

 

Para que o MERCOSUL evolua efetivamente no seu processo integracionista 

faz-se necessária a criação de um órgão supranacional. Para que isto ocorra, contudo, 

ainda se faz preciso uma evolução do sistema jurídico interno dos países integrantes 

do bloco, uma vez que apenas o Paraguai e a Argentina possuem previsões 

constitucionais acerca da admissão de uma ordem jurídica supranacional: 

 

O processo de integração do MERCOSUL se consolidará por meio da implantac ̧ão 

de estruturas definitivas. Pela própria dinamicidade da proposta integracionista, é 

de grande importância a criac ̧ão de um Tribunal de Justiça que tenha como 

competências e atribuições, assegurar o estabelecimento do mercado comum 

dentro do respeito do direito (LUCENA; BASSO e LORO, 2008, p. 2527). 

 

Ainda que o bloco tenha experimentado um amadurecimento nas previsões 

normativas acerca do Sistema de Solução de Controvérsias, somente um Tribunal 

permanente terá condições de estabelecer uma corrente jurisprudencial  aplicável  aos 
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Estados-partes e à sociedade internacional: 

 

A função de um Tribunal não se esgota no julgamento de questões entre Estados-

partes e particulares, sejam pessoas físicas ou jurídicas. A missão do Tribunal é 

mais ampla, pois cabe a ele uniformizar a interpretac ̧ão e a aplicação do direito 

comunitário, do Tratado de Assunção, dos protocolos e atos emanados das 

instituições com poder decisório, das decisões do CMC e das diretrizes da CCM 

(LUCENA, BASSO e LORO, 2008, p. 2527). 

 

Vislumbra-se, portanto, que apesar dos avanços experimentados no processo de 

integração no âmbito latino americano, em especial no âmbito do MERCOSUL, 

avanços se fazem necessários para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável preconizados pela Agenda 2030 da ONU, mormente no tocante ao ODS 

nº 16, visando a adoção de mecanismos não adversariais na solução das controvérsias 

decorrentes da aplicação dos Tratados e Protocolos que regulamentam o bloco, tanto 

nas relações inter partes do bloco, como nas relações envolvendo particulares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente texto teve por objetivo analisar a adequação dos atos normativos 

atinentes ao MERCOSUL ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16 da 

Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), considerando o direito 

humano de acesso à justiça e o direito ao desenvolvimento sustentável, os quais devem 

ser observados também no âmbito do MERCOSUL. 

Examinado o histórico do processo de integração regional na América Latina e 

a criação do MERCOSUL, caracterizou-se a criação do bloco como uma evolução 

histórica natural do processo de integração na região, ademais do fortalecimento das 

relações comerciais de seus membros entre si e no mercado internacional.  

A implementação de um Regime de Solução de Controvérsias no âmbito do 

MERCOSUL configurou-se como um avanço pela adoção de mecanismos não 

adversariais de solução de conflitos no âmbito do bloco, assim como pela criação de 

um Tribunal Arbitral Permanente de Revisão, providência indispensável à estabilidade 

do processo de integração na região. 
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Inobstante os progressos alcançados, ainda se fazem necessários avanços para 

a adequação do Regime de Solução de Controvérsias do MERCOSUL ao ODS nº 16 da 

Agenda 2030 da ONU, em especial na implementação de mecanismos consensuais 

para a solução de conflitos tanto nas relações entre os Estados integrantes do bloco, 

como nas relações envolvendo particulares. 

Ainda que inacabado o MERCOSUL como processo integracionista, o bloco 

possibilitou ganhos de integração econômicos e culturais aos Estados-partes, 

ensejando que continue a ser perseguido como objetivo do Estado brasileiro. Dessa 

forma verifica-se a relevância do papel da justiça, em especial no tratamento das 

controvérsias, de modo a ensejar ganhos econômicos, políticos e sociais para o 

conjunto de estados latino-americanos. 
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Taísa Cabeda2 

Introdução 

  

Pretende-se demonstrar, neste breve estudo, uma alternativa para a viabilidade 

do desenvolvimento includente e sustentável.  Em um primeiro momento serão 

abordadas as distinções entre desenvolvimento e o que abriga o desenvolvimento 

sustentável. Posteriormente abordar-se-á o desenvolvimento excludente - o que 

desagrega o indivíduo do meio social como um todo.  

Por fim, será abordado o desenvolvimento includente, principalmente, na 

perspectiva do polonês Ignacy Sachs, considerado o principal economista do 

ecodesenvolvimento, elencando a perspectiva de uma forma de emprego verde no 

reconhecimento da biomassa como uma das principais energias renováveis do Brasil. 

O emprego e o trabalho como engajamento social têm papel considerável na 

vida do indivíduo, esse mesmo papel pode ser considerado nas práticas de participação 

e preservação ambiental sendo conjecturados de forma a incluir o ser e restabelecer a 

importância do meio ambiente equilibrado.  

O Brasil é grande fonte de biomassa e de mão-de-obra, bem como possui altas 

taxas de desemprego, e no mesmo sentido, vem caminhado, ano a ano, para o 

esgotamento, desmatamento e extinção de alguns biomas, os quais poderiam ser 

minimizados pela produção de energia limpa. 

                                                      
1Professor dos cursos de Mestrado e Doutorado no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí. Professor do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu Mestrado em Direito da Universidade de Passo Fundo. Coordenador do PPGDireito da 
Universidade de Passo Fundo. Pós-doutor em Direito pela Universidade de Sevilha - US. -Espanha. 
Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS (2008), Mestre em Direito 
pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC (2000).  
2 Advogada atuante nas áreas de direito do consumidor e direito publico; voluntária do Projeto de 
Extensão: Balcão do Trabalhador; especialista em direito público pela Rede de Ensino LFG ; mestre em 
direito pela Universidade de Passo Fundo.  
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 O trabalho, sem dúvida alguma, é uma das principais ferramentas para 

alcançar o desenvolvimento social sustentável. Juntamente com esse enfrentamento 

social, existe a possibilidade do enfrentamento na seara ambiental através do 

instrumento do trabalho e emprego na produção de energias renováveis pelo uso da 

biomassa.  

 

Notas sobre o desenvolvimento e desenvolvimento sustentável 

 

Sob o ponto de vista histórico, desenvolvimento “implica a expiação e a 

reparação de desigualdades passadas, criando uma conexão capaz de preencher o 

abismo civilizatório entre as nações metropolitanos e a sua antiga periferia 

colonial”(SACHS, 2008, p.13).  

Conforme, explica Veiga, tem-se o desenvolvimento como sinônimo de 

crescimento econômico; dentro dessa assertiva, bastaria considerar o Produto Interno 

per Capita (VEIGA, 2010, p.17).  Contudo, este mesmo autor sustenta que: 

 

[...] o principal fim e principal meio do desenvolvimento é a expansão da liberdade. 

Consiste na eliminação de tudo o que limita as escolhas e as oportunidades das 

pessoas. O crescimentos econômico obviamente pode ser muito importante como 

um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos membros de uma sociedade. 

Mas as liberdades também dependem de muitos outros determinantes, como os 

serviços de educação e saúde ou os direitos civis. A industrialização,  o progresso 

tecnológico ou  a modernização social podem contribuir substancialmente para a 

expansão da liberdade humana, mas esta depende também de outras influências 

(VEIGA, 2012, p.136). 

 

Vê-se que o desenvolvimento dentro de suas facetas é, principalmente, 

caracterizado pelo progresso econômico, porém, a partir da concepção de Amartya 

Sen3, encara-se o desenvolvimento como um processo de alargamento das liberdades 

                                                      
3  Amartya Sen é professor de economia e filosofia da cátedra Thomas W. Lamont na Universidade 
Harvard. Foi, até 2004, o Master of Trinity College, em Cambridge. Também é membro sénior da 
Harvard Society of Fellows. Anteriormente, foi professor de Economia na Universidade Jadavpur de 
Calcutá, na Escola de Economia de Delhi e na London School of Economics, e Drummond, assim como, 
Professor de Economia Política na Universidade de Oxford. O trabalho do filósofo Adam Smith foi uma 
motivação para Amartya Sen na área da teoria da escolha social tal como a teoria da justiça de John 
Rawls foi uma inspiração para o seu trabalho sobre a justiça social baseada em liberdades e capacidades 
individuais 
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de cada individuo -  desconsidera, como principal fator, o econômico, para dar ênfase 

aos fatores sociais, políticos e de participação. Desenvolvimento como liberdade é a 

sua obra que traz o entendimento de que o desenvolvimento não deve se basear 

somente no Produto Interno Bruto. 

Sachs, dentro deste contexto, acredita no desenvolvimento a partir de uma 

união entre Estado e sociedade - trabalha com a concepção de desenvolvimento 

socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente sustentado: 

 

O desenvolvimento pretende habilitar cada ser humano a manifestar 

potencialidades, talentos e imaginação, na procura da auto-realização e da 

felicidade, mediante empreendimentos individuais e coletivos, numa combinação 

de trabalho autônomo e heterônomo e de tempo dedicado a atividades não 

produtivas (SACHS, 2008, p.35). 

 

O enfoque sobre a esfera do que tange ao socialmente inlcludente seria devido 

ao maior problema social dos dias atuais, ou seja, o desemprego, o subemprego e a 

exclusão social, não somente da população economicamente ativa, mas também de 

uma parcela da população que não esta incluída na parcela economicamente ativa, mas 

que poderia e deveria estar (SACHS, 2007, p.24). 

Para Sachs, a ideia de desenvolvimento como reparação de desigualdades do 

passado deve trazer na sua concepção a inclusão pelo trabalho como um dos principais 

alicerces: 

 

 Na realidade, o desenvolvimento é um processo com duas vertentes que devem 

ser compatibilizadas: em termos econômicos, trata-se de diversificar e 

complexificar as estruturas produtivas, logrando ao mesmo tempo incrementos 

significativos e contínuos da produtividade de trabalho, base do aumento do bem-

estar; em termos sociais, deve-se, ao contrário, promover a homogeneização da 

sociedade, reduzindo as distâncias sociais que separam as diferentes camadas da 

população (SACHS, 2008, p.62). 

 

Já, o desenvolvimento sustentável, deve ser entendido através da análise da 

própria locução: desenvolvimento é vocábulo extraído das ciências econômicas, e, 

sustentabilidade, da ecologia. A compreensão de desenvolvimento sustentável, “ forma 
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ideal de desenvolvimento”, foi anunciada em 1987, no relatório de Brundtland4, como 

sendo aquele que atende as necessidades das gerações atuais sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem a suas necessidades. 

Por sua vez, a sustentabilidade ambiental é calcada no duplo imperativo ético 

de “solidariedade sincrônica com a geração atual e solidariedade diacrônica” com as 

futuras gerações. “Ela impele ainda a buscar soluções triplamente vencedoras (ou seja, 

em termos sociais, econômicos e ecológicos), eliminando o crescimento selvagem 

obtido ao custo de elevadas externalidades negativas, tanto sociais quanto ambientais” 

(VEIGA, 2012, p.96). 

   Por tudo isso, o desenvolvimento sustentável procura aliar o crescimento 

econômico com a preservação ambiental, para isso são necessários alguns 

fundamentos, tais como: o do comportamento do homem nas esferas sociais e 

econômicas e, o da evolução do meio natural. 

As evidências sociais levam a crer que o dito processo de desenvolvimento tem 

lançado mudanças estruturais nas economias produzias nas mais diversas sociedades. 

Muitas sociedades já introduzem tecnologias para conservar os recursos que lhe são 

escassos. Nesse contexto, os fatores  que levam a mudança nas técnicas de 

produção podem ser suficientementes bem empregados para combater os efeitos 

negativos ao ambiente e talvez, caso seja provado empiricamente, a recuperação 

ecológica poderá resultar do próprio crescimento (VEIGA, 2012. p.51). 

Nesse panorama e como já mencionado, um dos problemas sociais mais 

relevantes da modernidade e do “desenvolvimento”, juntamente com a questão 

                                                      
4 Em 1983 foi criada pela Assembléia Geral da ONU, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento - CMMAD, que foi presidida por Gro Harlem Brundtland, na época primeira-ministra 
da Noruega e Mansour Khalid, daí o nome final do documento. A comissão foi criada em 1983, após 
uma avaliação dos 10 anos da Conferência de Estocolmo, com o objetivo de promover audiências em 
todo o mundo e produzir um resultado formal das discussões. O trabalho surgido dessa Comissão, em 
1987, o documento Our Common Future (Nosso Futuro Comum) ou, como é bastante conhecido, 
Relatório Brundtland, apresentou um novo olhar sobre o desenvolvimento, definindo-o como o 
processo que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
de suprir suas próprias necessidades”. É a partir daí que o conceito de desenvolvimento sustentável 
passa a ficar conhecido.Elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
o Relatório Brundtland aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os 
padrões de produção e consumo, trazendo à tona mais uma vez a necessidade de uma nova relação “ser 
humano-meio ambiente”. Ao mesmo tempo, esse modelo não sugere a estagnação do crescimento 
econômico, mas sim essa conciliação com as questões ambientais e sociais. O documento enfatizou 
problemas ambientais, como o aquecimento global e a destruição da camada de ozônio (conceitos novos 
para a época), e expressou preocupação em relação ao fato de a velocidade das mudanças estar 
excedendo a capacidade das disciplinas científicas e de nossas habilidades de avaliar e propor soluções. 
Disponível em: http://www.ecobrasil.eco.br/site_content/30-categoria-conceitos/1003-nosso-futuro-
comum-relatorio-brundtland.4 
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ambiental, é o desemprego aberto, subemprego e exclusão social - daí parte a ideia de 

desenvolvimento includente (SACHS, 2007, p.24). Ou seja, dentro do tripé economia, 

social e ambiental, encontra-se, sem dúvida, e, com relevante importância, a inclusão 

social pelo trabalho.  

 

O desenvolvimento que exclui  

 

A revolução industrial, com o aparecimento da máquina a vapor, transformou 

o trabalho em emprego e os trabalhadores passaram a trabalhar por salários. Numa 

visão simplista, os novos métodos de produção, principalmente frente à agricultura, 

fizeram com que muitas funções fossem consideradas obsoletas, causando o 

desemprego no campo e, em contrapartida, fizeram-se necessários novos empregos em 

funções especializadas (MARTINS, 2001, p.35).  

Esses novos empregos, por sua vez, fizeram surgir o trabalho assalariado; nesse 

instante brota toda a questão jurídica, tendo em vista que estes trabalhadores 

começaram a reunir-se para reivindicar seus direitos, entre  outros,  melhores salários 

e menor jornada de trabalho (MARTINS, 2001, p.35). 

No Brasil, o direito dos trabalhadores, fora “inaugurado” pela Consolidação das 

Leis do Trabalho em 1943, contudo, a primeira Constituição a tratar do direito do 

trabalho foi a Constituição de 1934, a qual foi marcada pela fase intervencionista do 

Estado, de cunho eminentemente corporativista e inspirada na Carta del Lavoro5 e na 

Constituição polonesa (MARTINS, 2001, p.39).   

Hodiernamente, no mundo e no Brasil, vive-se a era pós - terceira revolução 

industrial ou revolução científica. Os avanços tecnológicos fomentaram a capacidade 

financeira, a produção industrial dominada por grandes corporações, cujas ações estão 

distribuídas entre milhares de acionistas ao redor do mundo e que tem consolidado 

um vigoroso mercado de capitais, a mão de obra segue em segundo, ou até terceiro 

plano. 

                                                      
5 A Carta do Trabalho (italiano: Carta del Lavoro) é o documento no qual o Partido Nacional 
Fascista de Benito Mussolini apresentou as linhas de orientação que deveriam guiar as relações de 
trabalho na sociedade italiana, nomeadamente entre o patronato, os trabalhadores e o Estado, sendo 
uma das facetas do modelo político corporativista.[1] A Carta foi promulgada pelo Grande Conselho do 
Fascismo e divulgada no jornal Lavoro d'Italia em 23 de abril de 1927. Foi projetada principalmente 
por Giuseppe Bottai, subsecretário de Estado das Corporações. É dito que a Carta del Lavoro foi usada 
como inspiração pelo presidente brasileiro Getúlio Vargas para a criação da Consolidação das Leis 
Trabalhistas em 1943, porém esta última é muito maior e mais detalhada que a Carta del Lavoro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_Fascista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_Fascista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carta_do_Trabalho#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1927
https://pt.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Bottai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consolida%C3%A7%C3%A3o_das_Leis_Trabalhistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consolida%C3%A7%C3%A3o_das_Leis_Trabalhistas
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    A principal preocupação deve-se direcionar às desigualdades que existem 

hoje no acesso ao trabalho. O crescimento da produtividade industrial, por outro lado, 

deve ser bem-vindo, visto constituir a base do progresso econômico (SACHS, 2008, 

p.43-44) - não há dúvida de que os países devem usufruir do aperfeiçoamento técnico 

para contornar os abismos sociais que surgiram com a demanda incessante pelo 

“poderio de capital”.  

No capitalismo consumista, o mercado de trabalho tem-se aberto de uma forma 

negativa, o emprego virou mercadoria passível de grande liquidez, principalmente nos 

países em desenvolvimento, e já não cumpre os requisitos de satisfação financeira, 

pessoal e social; as leis protetoras não são capazes de garantir e transformar os anseios 

sociais de trabalho inclusivo e decente, e, consequentemente, o desemprego cresce 

gradativamente. 

Nesse mesmo sentido, a ONU, recentemente, afirmou que em 2019, na América 

Latina, o emprego informal aumentou em relação ao emprego formal, ou seja, “os 

setores e categorias que tendem a criar empregos de melhor qualidade estão perdendo 

terreno para setores nos quais prevalece a criação de empregos com condições de 

trabalho mais informais” (OIT, 2019).       

A OIT, em seu relatório anual – Panaroma Laboral (2019), alertou sobre o 

aumento da taxa de desemprego regional para os próximos anos, provavelmente 

revelado pela incerteza econômica que passam os países da América Latina e Caribe, 

isso em condições normais, já que não previam a assoladora pandemia da COVID-19. 

O economista regional da OIT, Hugo Ñopo6, afirmou que o desafio é: “integrar 

os mais de 25 milhões de desempregados e dar emprego decente a um número ainda 

maior e diversificado de pessoas que esperam que os benefícios alcancem suas 

economias familiares”.  

É possível afirmar que  uma das causas do aumento do desemprego seja  a  

própria natureza das relações de trabalho, a qual tem sido moldada de acordo com a 

obtenção de lucro e a tecnologia, o que tem ampliado as desigualdades sociais, 

                                                      
6  Atualmente é Pesquisador Principal do GRADE. A partir daí desenvolveu estudos para o Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, UNESCO, PNUD e Consórcio para Pesquisa 
Econômica e Social. Hugo também é membro dos conselhos de empresas sociais e de desenvolvimento 
social do país e da América Latina. Foi Economista Principal para a América Latina e Caribe da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), Economista Principal da Divisão de Educação do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e anteriormente pesquisador do Departamento de Pesquisa 
da mesma instituição. Antes de ingressar no BID, foi professor assistente no Middlebury College, 
pesquisador afiliado do GRADE e assessor do Ministério do Trabalho e Promoção Social do Peru. 
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acarretando seríssimos impactos ambientais e excluindo ainda mais pessoas do 

mercado de trabalho ou as submetendo a condições degradantes de emprego.  

Tendo em vista isso, uma inclusão justa pode ser definida por oposição ao 

crescimento excludente, o qual é caracterizado por um mercado fortemente 

segmentado que conserva uma grande parte dos trabalhadores em atividades 

informais ou que os mantêm sem qualquer acesso à proteção social, fraca na 

participação política ou pouco instruída, suborganizada e sujeita à luta diária pela 

sobrevivência. “Os incluídos vivem em um capitalismo reformado, enquanto os 

excluídos estão condenados às formas mais duras e até selvagens de 

capitalismo”(SACHS, 2008, p.64). 

O dilema do Brasil e dos demais países emergentes é que: é indispensável a 

expansão do núcleo modernizador da economia, o qual seja constituído por industrias 

e agronegócios de alta tecnologia capazes de integrar o mercado mundial de forma 

competitiva. O impasse surge quando esta modernização não é capaz de reduzir o 

número de desempregos em massa e confronta a capacidade ambiental. 

Na seara ambiental, essa problemática restringe o acesso das futuras gerações 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que resulta em possíveis problemas 

de saúde, bem como a perda da oportunidade de interação do individuo com a 

natureza, devido escassez de recursos naturais disponíveis. No campo laboral, afunila 

o acesso de grande parte da sociedade, já que gera pouquíssimos empregos diretos, os 

quais são extremamente fragmentados e especializados. 

 

Meio ambiente, desenvolvimento e desenvolvimento sustentável e 

includente pelo trabalho 

 

Parece um tanto quanto incoerente pensar em crescimento econômico sem 

crescimento de empregos. Embora Sachs se reporte a, mais propriamente, os anos de 

2002 e 2003, em seu artigo: “Inclusão social pelo trabalho decente: oportunidades, 

obstáculos, políticas públicas”, a viabilidade econômica continua sendo uma condição 

extremamente necessária, porém, não suficiente para que se alcance o 

desenvolvimento includente e sustentável (SACHS, 2003, p.06). 

O crescimento com déficit de emprego se deve, principalmente, à introdução do 

progresso técnico nas industrias; renúncia a uma política de salários altos  sacrificados 
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pela busca desenfreada de lucros financeiros e a consequente redução do ritmo de 

crescimento da demanda efetiva; deslocamento da mão-de-obra para países 

periféricos, lograda por meio de salários excessivamente baixos, longas jornadas de 

trabalho e ausência de proteção social (SACHS, 2007, p.24). 

A relação do trabalho com o desenvolvimento é imediata, por isso busca-se o 

desenvolvimento pelo acesso ao trabalho decente. Conforme definição dada pelo 

Ministério do Trabalho Brasileiro:  

 

O Trabalho Decente é uma condição fundamental para a superação da pobreza, a 

redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o 

desenvolvimento sustentável. Em inúmeras publicações, o Trabalho Decente é 

definido como o trabalho produtivo adequadamente remunerado, exercido em 

condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna 

(MINISTÈRIO DA ECONOMIA E TRABALHO, 2019).  

 

 Pensamento este que é confirmado pela Agenda 20307, quando elenca em seu 

Objetivo de n. 8 a importância do crescimento econômico que engloba o trabalho 

decente para todos: “É possível promover políticas que incentivem o 

empreendedorismo e a criação de empregos de forma sustentável e inclusiva” e ainda, 

“O ODS 8 reconhece a urgência de erradicar o trabalho forçado e formas análogas ao 

do trabalho escravo, bem como o tráfico de seres humanos [...]”. 

A Agenda 2030 é um compromisso de ações de mais de 70 países para fortalecer 

e buscar o desenvolvimento sustentável, com a missão de erradicar a pobreza em todas 

as suas formas, divididos em 17 objetivos, em suas três dimensões: econômico, social 

e ambiental. 

                                                      
7 Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também 
busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em 
todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito 
indispensável para o desenvolvimento sustentável. 
Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, implementarão este 
plano. Estamos decididos a libertar a raça humana da tirania da pobreza e da penúria e a curar e proteger 
o nosso planeta. Estamos determinados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são 
urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Ao 
embarcarmos nesta jornada coletiva, comprometemo-nos que ninguém seja deixado para trás. 
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que estamos anunciando hoje demonstram 
a escala e a ambição desta nova Agenda universal. Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio e concluirão o que estes não conseguiram alcançar. Eles buscam 
concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das 
mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. 
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  O objetivo número 88 tem como meta promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno, produtivo e trabalho decente para 

todas e todos, de forma promover políticas que apoiem atividades produtivas e 

empreendedorismo; combatendo a discriminação no trabalho, o trabalho informal e 

todas as formas de trabalho forçado; bem como, proteger os direitos do trabalhador.. 

            Como iniciativa de cumprimento de metas, a Cúpula de Ação Climática 

juntamente com a OIT lançaram em setembro de 2019 a iniciativa “Ação Climática 

para o Emprego”, na cidade de Nova Iorque, cede das Nações Unidas. Conforme o 

secretário geral, Antonio Guterres, a proposta desta ação é elaborar um plano que 

garante empregos e bem-estar social das pessoas que se encontram entre a transição 

de uma economia neutra para uma economia em emissões de carbono, no mesmo 

sentido, acrescentou que “cerca de 1,2 bilhão de empregos, ou 40% do emprego global, 

depende diretamente de um ambiente saudável e estável. As empresas não podem 

prosperar em um planeta doente” ( ONU, 2019).  

                                                      
8 8.1 Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais e, em 
particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno bruto [PIB] nos países menos 
desenvolvidos; 8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da 
diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto 
valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra; 
8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração 
de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e -o 
crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços 
financeiros; 8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e 
na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de 
acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países 
desenvolvidos assumindo a liderança; 8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e 
remuneração igual para trabalho de igual valor; 8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de 
jovens sem emprego, educação ou formação; 8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o 
trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e 
eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-
soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas; 8.8 Proteger os direitos 
trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, 
incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos 
precários; 8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que 
gera empregos e promove a cultura e os produtos locais; 8.10 Fortalecer a capacidade das instituições 
financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e 
financeiros para todos; 8.a Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio [Aid for Trade] 
para os países em desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, inclusive por meio 
do Quadro Integrado Reforçado para a Assistência Técnica Relacionada com o Comércio para os países 
menos desenvolvidos 
8.b Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e 
implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho [OIT]. 
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Tendo como mesmos objetos, o trabalho e emprego, o Seminário Internacional, 

que ocorreu nos dias 13 e 14 de Março na sede da CEPAL 9  em Santiago, 

Chile, reuniu representantes do governo e especialistas renomados, que discutiram 

sobre a importância da educação técnico-profissional como instrumento de inclusão 

para o futuro do trabalho.  

Na constância do cumprimento da Agenda 2030, fora enfatizado, também, que 

“em um cenário de incerteza para as oportunidades, é necessário fortalecer as 

instituições trabalhistas e as políticas de emprego para promover o trabalho decente 

[...]” (ONMT10, 2019). 

Erradicar a pobreza - essa é a margem que deve ser priorizada, com uma parcela 

da população entregue ao desemprego e marginalização não há como pensar em 

proteção ambiental e desenvolvimento. O desemprego ou crise no emprego é um dos 

elementos representativos da globalização que desafia todas as nações, desde as mais 

ricas até as subdesenvolvidas, assim como a crise ambiental, ambas surgem e ferem as 

camadas mais pobres da sociedade.  

As políticas públicas de fomento ao emprego verde devem ser trazidas à pauta. 

Um país que não possui políticas públicas para inclusão social através da geração de 

empregos não é capaz de capacitar seus agentes para a atuação cidadã frente á politica, 

meio ambiente e demais assuntos que exigem a participação popular; o trabalho além 

de prover as necessidades do homem, torna sua vida digna capacitando-o para ser 

mentor de seu destino. 

            A proposta manifestada por Sachs, como política pública, contempla a criação 

de empregos e autoempregos ligados à valorização das biomassas11. Conforme explica 

o economista, O Brasil possui a maior biodiversidade do mundo, sendo que em seu 

território abriga ecossistemas variados naturalmente dotados  de  recursos  hídricos  e 

                                                      
9 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe ou Comissão Económica para a América 
Latina e Caraíbas foi criada em 1948 pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas com o 
objetivo de incentivar a cooperação econômica entre os seus membros 
10  OBSERVATÓRIO NACIONAL DO MERCADO DE TRABALHO. Observatório participa do Seminário 
Internacional, sediado na CEPAL, sobre a importância da educação técnico-profissional como 
instrumento de inclusão. Disponível em: http://redeot.colivre.net/observatorio-nacional-do-mercado-
de-trabalho/blog/observatorio-participa-do-seminario-internacional-sediado-na-cepal-sobre-a-
importancia-da-educacao-tecnico-profissional-como-instrumento-de-inclusao. 
11 Biomassa é toda matéria orgânica, de origem vegetal ou animal, utilizada na produção de energia. 
Ela é obtida através da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como plantas, madeira, 
resíduos agrícolas, restos de alimentos, excrementos e até do lixo. Disponível em: 
https://www.todamateria.com.br/biomassa/ 
 

http://redeot.colivre.net/observatorio-nacional-do-mercado-de-trabalho/blog/observatorio-participa-do-seminario-internacional-sediado-na-cepal-sobre-a-importancia-da-educacao-tecnico-profissional-como-instrumento-de-inclusao
http://redeot.colivre.net/observatorio-nacional-do-mercado-de-trabalho/blog/observatorio-participa-do-seminario-internacional-sediado-na-cepal-sobre-a-importancia-da-educacao-tecnico-profissional-como-instrumento-de-inclusao
http://redeot.colivre.net/observatorio-nacional-do-mercado-de-trabalho/blog/observatorio-participa-do-seminario-internacional-sediado-na-cepal-sobre-a-importancia-da-educacao-tecnico-profissional-como-instrumento-de-inclusao
https://www.todamateria.com.br/biomassa/
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de climas favoráveis à produção de biomassas: 

 

 A maior floresta tropical do mundo está localizada na Amazônia brasileira. As 

reservas de solos passíveis de serem cultivados são calculadas em dezenas de 

milhões de hectares, sem contar com a possibilidade de transformar em culturas 

os extensos pastos. Em outras palavras, a fronteira agrícola ainda pode avançar 

mantendo integralmente em pé as florestas intocadas conquanto sejam 

respeitadas as regras de manejo ecologicamente sustentável dos recursos naturais  

(SACHS,2003, p.08).  

 

  O Brasil, sem dúvida, é um dos países mais ricos em recursos naturais, 

nenhuma outra região do mundo reúne tantas diversidades favoráveis à criação de 

uma nova civilização sustentável baseada no trinômio biodiversidade-biomassas-

biotecnologias (SACHS, 2003, p.08).   As biomassas e, por conseguinte, as bioenergias 

são capazes de substituir os combustíveis fosseis na produção de energia, principais 

causadores do efeito estufa.  Os combustíveis fósseis, os quais são a principal fonte de 

energia mundial, quando utilizados liberam derivados de enxofre, dióxido de enxofre 

e trióxido de enxofre, SO2 e SO3, respectivamente, que vão muito além do efeito estufa 

e juntamente com a água transformam-se em ácido sulfuroso e ácido sulfúrico dando 

origem à chuva ácida. 

No Brasil as bioenergias produzidas a partir das biomassas são a terceira fonte 

de energia renovável, poluem menos – pouca liberação de dióxido de carbono, e se 

produzidos de forma a observar as políticas ambientais podem ser consideradas 

energias limpas que auxiliam a renovação do meio ambiente, já que poderem ser 

produzidos, também, a partir de dejetos humanos como urina e fezes e lixos orgânicos.   

Tem-se como exemplo a biomassa da casca de banana. Levando-se em conta 

grande produção de bananas no Brasil – conforme o relatório do IBGE12 de 2018, a 

banana está na primeira posição no ranking mundial das frutas, com uma produção de 

106,5 milhões de toneladas, produz-se, no Brasil, quase 7 milhões de toneladas; e, 

levando-se em conta a grande quantidade de resíduos agroindustriais resultantes 

dessa cultura, torna-se de grande importância ambiental uma solução para o seu 

                                                      
12  O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE é o principal provedor de informações 
geográficas e estatísticas do Brasil. 
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descarte. A biomassa proveniente dessa cultura pode ser utilizada para a produção de 

etanol, fonte de energia alternativa e renovável (CAVALCANTI, 2020, p.11). 

Outro exemplo é a biomassa da borra de café, a qual pode servir de energia 

alternativa de energia ambiental, já que o gás CO2 gerado é absorvido pelas plantas 

durante a fotossíntese, mantendo constante a sua quantidade na atmosfera, e ,ainda, 

socialmente interessante e inclusiva através da geração de empregos - tanto direta 

como indiretamente, fomentando a economia regional de uma maneira sustentável( 

MAGNAGO; GARCIA; MARQUES, 2019, p. 50).  

 Constata-se que, a partir dessa proposição, o Brasil pode ter resultados 

positivos, tanto nas políticas ambientas quanto no fator “aumento do emprego”- direto 

e indireto; constata-se, também, uma realidade promissora plenamente 

implementável, principalmente para as populações mais excluídas, sem a necessidade 

de investimento de capital estrangeiro.  

Contudo um dos principais entraves, embora no Brasil as energias renováveis 

estejam muito acima da média mundial, (as bioenergias representam cerca de 45% 

(MME, 202013) da energia utilizada),  é de que faltam políticas públicas ambientais 

que fomentem essa produção de uma maneira correta para que ela venha a contribuir 

para a preservação ambiental.  

No cenário vivido hoje se repensa as diversas reformulações para que mais 

empregos estejam disponíveis à sociedade. A sociedade mundial e, em particular, a 

sociedade brasileira clama por uma visão que posso contemplar esses dois cenários. 

Os lideres governamentais são responsáveis por promover mecanismos de progresso 

e desenvolvimento que gerem empregos, existem formas de mitigar esse descompasso, 

e a valorização das biomassas é um pequeno exemplo dentro da imensidão de 

possibilidades de inclusão pelo trabalho. 

 

Considerações Finais 

  

 É um compromisso de todas as nações promover políticas públicas que 

atendam os requisitos de inclusão e desenvolvimento. Portando, faz-se de extrema 

necessidade a promoção de trabalho decente, de forma urgente, bem como a proteção 

dessas relações.  

                                                      
13 Ministério de Minas e Energia. 
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 O Brasil, mesmo sendo um país em desenvolvimento carece de empregos 

formais e tem de atuar contra a discriminação, diferença salarial por gênero, trabalho 

escravo, e, ainda, atuar contra os crescentes impactos ambientais, reunindo estas duas 

preocupações é possível encontrar uma solução com a produção de bioenergia em 

grande escala. 

 A RenovaBio14, recentemente implementada, parece ser uma política  que vem 

para auxiliar e fomentar a produção de energia limpa, tendo como objetivos: Fornecer 

uma importante contribuição para o cumprimento dos Compromissos Nacionalmente 

Determinados pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris; promover a 

adequada expansão dos biocombustíveis na matriz energética, com ênfase na 

regularidade do abastecimento de combustíveis; e assegurar previsibilidade para o 

mercado de combustíveis, induzindo ganhos de eficiência energética e de redução de 

emissões de gases causadores do efeito estufa na produção, comercialização e uso de 

biocombustíveis. 

 Espera-se que essa politica pública do governo federal, de fato, contribua para 

a expansão de empregos, bem como  para  o implemento e regularidade na produção 

de bioenergias cumprindo seu papel reparador e protetor ambiental.   A 

diversidade tanto em culturas como na sua biodiversidade natural podem ser 

contempladas de forma a serem resgatas e promovidas.  Não basta reconhecer os 

empecilhos, mas, fazer políticas que fomentem as possibilidades nacionais, é o que se 

espera.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Qualquer que seja a concepção de Estado que se venha a adotar, é inegável que 

ele desenvolve atividade financeira, pois, para alcançar seus objetivos e a execução das 

políticas públicas, precisa obter, gerir e aplicar recursos financeiros.  

O advento da Constituição da República de 1988 trouxe novas perspectivas para 

o Estado Democrático de Direito brasileiro no tocante a sua atividade financeira e, por 

seu turno, a proteção das Políticas Públicas.  

Buscar-se-á, neste artigo, trazer à baila a importância e o papel da atividade 

financeira do Estado brasileiro, sob regência do Direito Financeiro e do Direito 

Tributário, na consecução das Políticas Públicas desenhadas após a Carta de 1988.  

Justifica-se, portanto, este trabalho pela abordagem associativa entre os ramos 

do Direito Tributário e o Financeiro, vistos e concebidos até então autonomamente, 

para o planejamento da atividade financeira do Estado que, como se verá, é 

imprescindível para a efetivação de políticas públicas, total ou parcialmente, 

constitucionalizadas. 

Antes, porém, de se dar uma resposta conclusiva à hipótese do problema 

exposto, far-se-á necessário tecer um breve panorama em torno do conceito, categorias 
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e contornos da proteção das políticas públicas traçadas pelo texto constitucional 

(Capítulo 2) para, em seguida, adentrar no instituto jurídico do planejamento 

associado à atividade financeira do Estado (Capítulo 3) e sua regência pelo Direito 

Financeiro e Tributário (Capítulo 4); ainda, para completar este estudo, será analisado 

a formação do conceito de tributo pela ciência do Direito Tributário e Financeiro e sua 

importância na destinação do produto arrecadado (Capítulo 5) bem como as normas 

tributárias indutoras (Capítulo 6) para o alcance das políticas públicas.   

Adotou-se, para tanto, a metodologia jurídico-teórica, com procedimento de 

raciocínio dedutivo aplicado à técnica doutrinária. 

 

2 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A PROTEÇÃO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

A expressão política pública é utilizada para se referir a um processo de tomada 

de decisões, como também para tratar sobre o produto desse processo. Segundo 

Roosevelt Queiroz: 

 

A expressão política pública, a exemplo de outras relacionadas a ela, como 

governo, estado e administração pública, é empregada de várias formas e em 

contextos diversos, como uma área de atividade governamental (ex.: política 

social, política agrícola, etc.) como um objetivo ou uma situação desejada (ex.: 

estabilizar a moeda), como um propósito específico (ex.:política de tolerência 

zero), como uma decisão de governo em uma situação emergencial (ex.: decretar 

uma situação de calamidade pública), como um programa (ex.: programa de 

combate à mortalidade infantil), entre outras (QUEIROZ, 2011, p. 96).  

  

Ainda ensina o referido doutrinador que as políticas públicas podem ser 

divididas em 5 (cinco) tipos ou categorias: Políticas estabilizadoras (têm por 

objetivo promover o crescimento econômico mediante instrumentos fiscais e 

monetários), Políticas Reguladoras (têm por objetivo regular a atividade 

econômica mediante leis e disposições administrativas), Políticas Alocativas (têm 

por objetivo estabelecer o rol e o quantitativo de serviços a serem disponibilizados à 

população), Políticas Distributivas (têm por objetivo a distribuição da renda) e as 

Políticas Compensatórias (têm por objetivo prover e auxiliar os segmentos mais 
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pobres da população, excluídos ou marginalizados do processo de crescimento 

econômico ou social); nesse contexto, sintetiza que as políticas públicas, dentro do 

Estado Democrático de Direito, são “os meios que a administração pública dispõe 

para a defesa e concretização dos direitos de liberdade e dos direitos sociais dos 

cidadãos, estabelecidos na Constituição Federal” (QUEIROZ, 2011, p. 97). 

A Constituição Federal Brasileira, desde sua promulgação, aos 05 de outubro de 

1988 e, posteriormente, através de suas emendas, sempre precedidas de um amplo 

debate para formação de consenso em torno de temas conflitivos, permitiu a 

convivência de preceitos de polity com aqueles que enunciam policies, ou seja, opções 

quanto a políticas públicas revestidas de densidade suficiente para viabilizar sua 

exigibilidade constitucional.  

Com efeito, no plano da efetivação dos direitos fundamentais, temos a inserção 

de políticas públicas de duas formas distintas: 1) a política pública está parcial ou 

inteiramente constitucionalizada; 2) a política pública resulta exclusivamente da 

atuação do legislador, dentro de uma esfera ordinária de atribuição no exercício da 

política competitiva, uma vez que o sistema constitucional optou pela enunciação de 

deveres de planejamento e eficiência, desdobrando-se em nova intervenção 

densificadora no âmbito da função administrativa (VALLE, 2016, p. 57). 

Dentro desse contexto, Vanice Valle traz as referências históricas das políticas 

públicas e das ações planejadas do Estado, o que possibilita uma atuação previsível, 

transparente e responsável, bem como o controle entre o Estado político e a sociedade. 

Assim, afirma: 

 

O que há de inovação, a partir de um constitucionalismo que orienta, 

valorativamente, o agir do poder, é que as ações planejadas, expressas nos quadros 

normativos de ação – nos instrumentos de enunciação de políticas públicas – hão 

de estar funcionalmente direcionadas à consecução dos resultados eleitos no Texto 

Fundamental. Significa dizer que o quadro normativo de ação da Administração 

há de ser teleologicamente orientado, num ambiente de formulação de decisões 

que incorpora o caráter pluralista da sociedade, num exercício de política 

constitucional que permita identificar o compromisso possível das alternativas. 

Não se tem aqui, a rigor, uma absoluta inovação trazida pela Carta de 1988; já o 

Decreto Lei nº 200/67 erigia planejamento em coordenação como princípios 

fundamentais das atividades de administração (art. 6º, I e II); explicitava os planos 
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e os programas como instrumentos (dentre outros) do planejamento (art. 7º) e 

exigia a permanência da interação (art. 8º, caput) em todos os níveis (art 8º, §1º) 

(VALLE, 2016, p. 76). 

 

Neste cenário de efetivação de políticas públicas, total ou parcialmente 

constitucionalizadas, constata-se a importância da atividade financeira do Estado e, 

por efeito, o planejamento orçamentário para a efetivação das políticas públicas.  

 

3 O INSTITUTO JURÍDICO DO PLANEJAMENTO E A ATIVIDADE 

FINANCEIRA DO ESTADO PARA A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

É irrefutável dizer, porém indispensável reprisar, que qualquer que seja a 

concepção de Estado que se venha a adotar, é inegável que ele desenvolve atividade 

financeira, pois, para alcançar seus objetivos e a execução das políticas públicas, 

precisa obter, gerir e aplicar recursos financeiros (MACHADO, 2004, p. 41). 

Segundo os ensinamentos de Ricardo Lobo Torres, atividade financeira é o 

conjunto de ações do Estado para a obtenção da receita e realização dos gastos públicos 

para o atendimento das necessidades públicas (TORRES, 2005, p. 03). 

Neste mesmo sentido, a expressão atividade financeira tem similar alcance do 

termo finanças que, surgindo na Idade Média por derivação da palavra finare, é 

sinônimo de finanças públicas, não se aplicando às finanças privadas, aqui 

representadas pelas instituições financeiras. 

O Estado financeiro que se desenvolveu, primordialmente, desde a Idade 

Média, trouxe os contornos elementares da atividade financeira desenvolvida no 

Estado Moderno. 

Com o advento do Estado Fiscal, projeção financeira do Estado de Direito, 

ideologia liberal burguesa, já com as grandes revoluções do século XVIII, surge um 

novo perfil das receitas e despesas públicas, conjuntamente com um aperfeiçoamento 

dos orçamentos públicos e dos empréstimos públicos autorizados e garantidos pelo 

Poder Legislativo. 

Atingindo-se um alto grau de racionalidade da burocracia fiscal com a 

separação da Fazenda Pública e a Fazenda do Príncipe e, consequentemente, entre a 

política e a economia, o Estado Fiscal conheceu três fases distintas, reflexo do exercício 
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da atividade financeira voltada para o atendimento das necessidades públicas: Estado 

Fiscal Minimalista, Estado Social Fiscal e Estado Democrático Social Fiscal (TORRES, 

2005, p. 08). 

Dentro deste panorama e em face desta classificação evolutiva dos Estados 

Fiscais, infere-se, a teor dos vários dispositivos da Constituição Federal de 1988, que a 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado Democrático e Social 

Fiscal.  

Assumindo as mesmas características do Estado Social instaurado com a 

Constituição de 1934, influência da Constituição alemã de Weimar de 1919, o Estado 

Federal brasileiro passou por modificações importantes tais como a diminuição de seu 

tamanho e a restrição ao seu intervencionismo no domínio social e econômico. Assim, 

ao contrário do endividamento crescente e da ausência de equilíbrio orçamentário 

ocorridos em passado recente, passou-se, por exigência social, a priorizar os ingressos 

públicos tributários e procurou-se, ainda que em passos curtos e lentos, cumprir os 

objetivos traçados no art. 3º da Constituição Federal de 1988 pela via do planejamento 

orçamentário, abandonando-se a idéia de inesgotabilidade dos recursos públicos. 

A Constituição Federal de 1988 classifica o planejamento orçamentário em 

função do tempo (curto, médio e longo prazo), ou seja, Lei Orçamentária Anual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, todas em sintonia e harmonia (art. 165, 

I, II, III, e parágrafos). Neste contexto, Oliveira e Horvath, discorrendo sobre o 

princípio da unidade orçamentária, cita Founrouge: “El principio de unidad 

presupuestaria consiste la reunión o agrupación de todos lós gastos y recursos del 

Estado em um documento único” (OLIVEIRA; HORVATH, 2003, p. 124). 

No que toca, especificamente, ao instituto jurídico do planejamento 

orçamentário para condução das políticas públicas na Constituição Federal de 1988, 

Veloso ressalta o risco de desperdício de recursos sem o devido planejamento, haja 

vista que qualquer atividade que não conste previsão orçamentária é nula (art. 167, I), 

sendo determinante para o setor público no desenvolvimento da atividade econômica 

(art. 174, caput). Assim, aduz: 

 

[...] A Constituição Federal deu ênfase ao Planejamento para permitir a alocação 

de recursos financeiros, detalhando todo o processo orçamentário. Todavia, 

principalmente no Plano Plurianual (artigo 4º a seguir), fica claro que o 
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planejamento também abrange outros tipos de recursos, como materiais, 

humanos, tecnológicos e operacionais. 

[...] Percebe-se que o constituinte não utilizou os termos planejamento ou 

programa para todas as políticas públicas, e nem precisava, em razão de se tratar 

de concepção principiológica tão importante quanto o Princípio Implícito da 

Economicidade (VELOSO, 2014, p. 88-89). 

 

Se, por um lado, o texto constitucional brasileiro reconhece expressamente o 

dever do Estado ao planejamento orçamentário (art. 165 e seguintes, CR/88), também 

para a execução de políticas em favor da segurança pública (art. 144, CR/88), saúde 

(art. 227, §1º, CR/88), educação (art. 214, CR/88), previdenciária (art. 201, CR/88), 

assistência social (art. 204, I e § único da CR/88)) etc., por outro lado, estabeleceu a 

competência tributária e adotou os critérios de (i) reconhecimento das pessoas 

políticas titulares do poder de tributar (ii) identificação das espécies que compõe a 

categoria genérica de tributos e, por fim, (iii) eleição dos fatos jurígenos que podem 

servir de suporte à instituição dos tributos. 

 

4 A REGÊNCIA DA ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO PELO DIREITO 

FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO DENTRO DO QUADRO DA CIÊNCIA 

JURÍDICA  

 

Como já sustentado em outros ensaios (RIBEIRO, 2015, p. 92), a atividade 

financeira do Estado é regulada pelo Direito Financeiro, juntamente com o Direito 

Tributário. Esta atividade inclui, portanto, a tributação, que em virtude de sua 

importância e destaque às regras jurídicas que a disciplinam, deu origem a um novo 

ramo do Direito, o Tributário, que se destacou do Financeiro. 

 O grande passo para o surgimento do Direito Tributário, que se destacou do 

Direito Financeiro, foi, sem dúvida, a Ordenação Tributária do Reich Alemão, 

Reichsabgadenordnung, citada pela sigla R.A.O., publicada em 1919, primeira 

codificação geral, compreensiva do sistema fiscal como um todo e englobando os 

princípios gerais de todos os tributos do Reich, inclusive a criação de um Tribunal 

Fiscal especial de caráter supremo (BALEEIRO, 2003, p. 20). 

 O Direito Financeiro, desfalcado dessa parte de seu objeto, qual seja, as receitas 

tributárias, disciplina todo o restante da atividade financeira do Estado: regula todas 
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as receitas não tributárias, o orçamento, o crédito público e a despesa pública 

(MACHADO, 2004, p. 62). 

 Do ponto de vista científico, a doutrina estrangeira e nacional em muito já 

discutiu sobre a autonomia de um ou outro ramo do Direito, chegando-se a um 

entendimento praticamente uníssono no sentido de que o Direito Positivo configura 

um sistema unitário, organizado a reger harmonicamente as relações sociais, de modo 

que não se pode falar em autonomia de um determinado ramo do Direito em relação a 

outro, mas sim em inter-relação e coordenação. A classificação do Direito em ramos 

de especialidade distintos serve, apenas, a propósitos didáticos e metodológicos, 

sendo, contudo, não apenas conveniente, mas necessário dividir-se o Direito em 

departamentos para facilidade do estudo a que se propõe (CARVALHO, 2000; 

MACHADO, 2004; TÔRRES, 2003). 

 Neste espeque, a Ciência das Finanças Públicas tem como objeto material a 

atividade financeira do Estado, compondo-se pelo conhecimento do conjunto de fatos 

regulados pelo Direito Financeiro e pelo Direito Tributário, isto é, o conjunto de fatos 

que compõe a atividade financeira do Estado (MACHADO, 2004, p. 62). 

 Por seu turno, a Ciência do Direito Financeiro estuda as normas e os princípios 

que regulam a atividade financeira do Estado, excluindo-se a tributação e extremando-

se do conceito de atividade financeira o conjunto de ações exercidas pelo sistema 

financeiro privado. A Ciência do Direito Financeiro é relativamente recente no 

panorama do sistema jurídico externo, surgindo na primeira década deste século com 

o livro austríaco Myrbach-Rheinfeld traduzido para o francês e desenvolvendo-se na 

Alemanha através do trabalho de Enno Becker, autor do Código Tributário de 1919 

(TORRES, 2005, p. 15).   

 E, por fim, a Ciência do Direito Tributário conhece o conjunto de normas que 

disciplinam a atividade da tributação, ou seja, as relações entre o fisco e as pessoas 

sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e 

protegendo o cidadão contra os abusos desse poder. 

 Assim, verifica-se a importância da construção científica do conceito de tributo 

como prestação pecuniária compulsória e, por seu turno, como receita pública 

derivada para a efetivação das políticas públicas no Estado brasileiro. 
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5 A FORMAÇÃO DO CONCEITO DE TRIBUTO PELA CIÊNCIA DO DIREITO 

FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO E A IMPORTÂNCIA DE SUA DESTINAÇÃO 

PARA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Em face da análise e observação das normas jurídico - constitucionais contidas 

na Constituição Federal de 1988, o cientista do direito constrói o conceito jurídico-

positivo de tributo. Este conceito estabelecido na Constituição, embora implícito, é 

coincidente com o conceito legal e doutrinário, já que a palavra tributo é um conceito 

constitucional (ATALIBA, 2000, p. 33). 

Infraconstitucionalmente, portanto, o Código Tributário Nacional, em seu art. 

3º, revela um conceito, segundo Sacha Calmon Navarro Coêlho (2001, p. 229), 

primoroso de tributo, desvelando a mecânica da imposição tributária, alicerce do 

Direito Tributário. 

Ressalte-se, por oportuno, que o conceito legal de tributo estabelecido no art. 

3º do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25.10.1966, foi recepcionado pela 

própria Constituição Federal de 1988, quando, em seu art. 34, § 5º do ADCT, assegurou 

sua aplicação naquilo que não lhe fosse incompatível. 

Assim, restou firmado, pela Ciência do Direito Tributário, o conceito legal de 

tributo pelo art. 3º do CTN – toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 

cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em 

lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada - 

implicitamente revelado pela observação das normas constitucionais e deflagrando o 

objeto do estudo do Direito Tributário positivo ou objetivo.  

Noutro enfoque, o conceito de tributo elaborado pela Ciência do Direito 

Financeiro, construído em observância de suas normas que regulamentam, frise-se, as 

receitas não tributárias, o orçamento, o crédito e a despesa pública, é, 

doutrinariamente, classificado como sendo uma modalidade de ingresso público, ou 

seja,  uma receita pública derivada tributária. 

Deste modo, proveniente do patrimônio ou rendas dos particulares, o tributo é 

concebido como uma receita pública – entrada definitiva de dinheiro nos cofres 

públicos – derivada – oriunda do constrangimento sobre o patrimônio do particular 

(OLIVEIRA; HORVATH, 2003, p. 39-40). 

Constata-se, portanto, que o resultado final da gradativa evolução da relação 

tributária é fruto do Estado Democrático de Direito que é, destarte, o corolário e a 
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convergência de toda uma evolução jurídico – política relativa à organização da 

sociedade.  

Com efeito, procurou-se garantir a liberdade de livre iniciativa econômica 

(Estado Liberal) em um contexto de igualdade de oportunidades (Estado Social) e, 

dentro deste viés, assegurar uma relação tributária entre o Estado e o contribuinte, 

inicialmente travada numa relação de poder, com características a posteriori de 

relação jurídica, com base legal e cada vez mais justa e isonômica sob severos 

princípios e restrições positivados na Constituição. 

Assim, como visto, o conjunto de princípios relativos aos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, consignados no art. 3º da 

Constituição Federal de 1988, assinala, pontual e originalmente, as finalidades que 

devem ser buscadas através de ações do Estado e da própria sociedade – prestações 

positivas que venham a concretizar a democracia econômica, social e cultural – dentro 

de um Estado Social Intervencionista (SILVA, 1999, p. 109). 

Em sendo classificada a Constituição Brasileira de 1988 como Constituição-

dirigente (MORAES, 2004, p. 42), definindo fins e programas de ação futura em inter-

relação com a realidade social, o tributo passa a ser o instrumento de arrecadação 

destinado ao financiamento das despesas públicas. 

A partir, portanto, da Constituição Federal de 1988, o estudo da destinação do 

produto da arrecadação dos tributos passou a interessar, sobremaneira, à Ciência do 

Direito Tributário no aspecto da identificação das espécies de tributos e, 

consequentemente, no controle da competência impositiva (SPAGNOL, 2004, p. 357). 

  Os desígnios do Estado Democrático de Direito brasileiro, diante da moderna 

ordem constitucional, outorgou competências tributárias em função das despesas a 

serem atendidas pelos tributos e, neste ínterim, imprimiu uma nova classificação dos 

tributos ao alocar os empréstimos provisórios e as contribuições sociais não mais como 

subdivisões, mas como espécies autônomas de tributos cujo produto da arrecadação 

está especialmente afetado a uma determinada despesa (GRECO, 2000, p. 92-93). 

Em que pesem alguns posicionamentos doutrinários contrários à relevância do 

estudo da destinação dos tributos para a Ciência do Direito Tributário (COÊLHO, 

2001, p. 247) mesmo após o advento da Constituição Federal de 1988, tornou-se 

inegável, até mesmo para estes doutrinadores, a importância do destino da 

arrecadação para o controle do exercício da competência impositiva, embora 

continuem reafirmando sua irrelevância para fins de autonomizar uma espécie 
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tributária a teor do sufragado art. 4º do Código Tributário Nacional4 (CARVALHO, 

1981, p. 109). 

Destaca-se, contudo, o posicionamento de Geraldo Ataliba a respeito da 

importância da destinação dos tributos para a definição da espécie tributária. Segundo 

seus ensinamentos, se o imposto é informado pelo princípio da capacidade 

contributiva e a taxa pelo princípio da remuneração, o traço essencial da figura 

financeira da contribuição está na circunstância de relacionar-se com uma especial 

despesa ou uma especial vantagem referida aos seus sujeitos passivos (contribuintes) 

(ATALIBA, 2000, p. 195). 

Em sendo o tributo um instrumento de arrecadação destinado ao financiamento 

das despesas públicas, a vinculação específica do produto da arrecadação de 

determinadas espécies tributárias a fundos, órgãos, despesas ou finalidades, 

específicas e constitucionalmente determinadas, vai  de encontro com os objetivos e 

finalidades a serem alcançadas, frise-se,  pelo Estado Democrático de Direito com 

previsão no art. 3º da Constituição Federal de 1988.  

Conclui-se que, se por uma lado, a doutrina tradicional do Direito Tributário, 

formada por conceitos e critérios classificatórios de ordem exclusivamente jurídico-

científica dos tributos e firmados a partir do Código Tributário Nacional, considerava 

a quantidade nominal de espécies tributárias predeterminada pela teoria dos tributos 

vinculados ou não a uma atuação estatal, pouco importando o nomem iuris e a 

destinação do produto da sua arrecadação, os adeptos da doutrina funcional do Direito 

Tributário veem definitivamente estancadas quaisquer dúvidas acerca da importância 

do estudo da destinação constitucionalmente dada ao produto da arrecadação das 

exações pelo Direito Tributário, mormente após a Constituição Federal de 1988 e sua 

interpretação firmada pelo  Supremo Tribunal Federal (SPAGNOL, 2004, p. 47). 

Ao analisar as funções constitucionais específicas dos tributos, Spagnol 

identifica as Contribuições Especiais (art. 149, CF/88), de caráter social, interventivo 

ou corporativo, uma lógica diferente dos impostos, sendo pensado como fonte de 

recursos para o atendimento de despesas específicas, por seu turno, decorrem efeitos 

extrafiscais (SPAGNOL, 2004, p. 67). 

                                                      
4  No mesmo sentido, Paulo de Barros Carvalho, discorrendo acerca de uma classificação jurídico-
científica dos tributos, repudia a utilização de outros critérios que não o próprio fato gerador para a 
especificação do tributo. 
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Assim, por exemplo, as Contribuições Sociais stricto sensu, instrumentos 

destinados ao financiamento da seguridade social (saúde, assistência e previdência 

social), bem como as contribuições sociais lato sensu, que se inserem no âmbito de 

financiamento suplementar dos direitos sociais do cidadão foram, especificamente, 

recepcionadas pela Constituição Federal com afetação do produto de sua arrecadação: 

FINSOCIAL (Art. 56, ADCT, CF/88), SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Art. 212, § 5º, CF/88) e 

PIS/PASEP (Art. 239, CF/88). 

 Neste ponto, ao garantir de forma provisória (FINSOCIAL) ou permanente 

(SALÁRIO-EDUCAÇÃO e PIS/PASEP) a afetação do produto da arrecadação a uma 

especial destinação social, o constituinte de 1988 permitiu que a promulgação da nova 

Carta de Princípios não comprometesse determinado fluxo de arrecadação 

preexistente e imprescindível para a garantia das políticas públicas indispensáveis à 

manutenção dos programas e projetos da seguridade social, do ensino fundamental 

público e do direito dos trabalhadores. 

Fica, portanto, latente que as aludidas Contribuições Especiais são utilizadas 

com o fim precípuo de implementar os valores constitucionais através do 

financiamento das políticas públicas via indução ou repressão de condutas, ainda que 

em segundo plano se promova sempre a arrecadação financeira. 

  

6 AS NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS PARA O ALCANCE DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS   

 

Os signos, fiscalidade e extrafiscalidade, são termos usualmente empregados no 

discurso da Ciência do Direito, para representar valores finalísticos que o legislador 

imprime na lei tributária, manipulando as categorias jurídicas postas à sua disposição. 

Data da época do Cameralismo a busca de uma justificação para a cobrança dos 

tributos, pois, não sendo a tributação um direito inquestionável, era necessária alguma 

teoria para sua justificação, apesar de ainda haver, nos séculos XVI e XVII, quem 

adotasse causas irracionais, provenientes da Idade Média.  

 O tema da causa dos tributos tomou vulto, entretanto, no campo jurídico, no 

século XX, quando diversos autores passaram a investigar sua existência e 
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importância, haja vista as novas funções desempenhadas pelo estado social 

intervencionista5 (SHOUERI, 2005, p. 114-115). 

A inclusão de normas tributárias indutoras, entre as espécies de intervenção do 

Estado sobre o domínio econômico, tem o escopo de ajustar os comportamentos 

econômicos, visando assegurar operacionalidade, de forma harmoniosa e engrenada, 

aos elementos previstos na ordem econômica (SHOUERI, 2005).  

Versando acerca dessa função, Klaus Vogel ressaltou que qualquer norma que 

verse sobre impostos possui função (positiva e negativa) de arrecadar 

(Ertragsfunktion) e, ao mesmo tempo, exercer outras funções simultâneas: a função 

de distribuir a carga tributária, a função indutora e a função simplificadora (VOGEL, 

1977 apud SHOUERI, 2005, p. 27). 

No Estado Democrático de Direito Brasileiro, o constituinte declara ser objetivo 

da Ordem Econômica “assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da 

justiça social” (art. 170), em coerência lógica com os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil prescrita no art. 3º, incisos I e III, onde se insere a 

construção de uma “sociedade livre, justa e solidária”, erradicadas “a pobreza e a 

marginalização” e reduzidas “as desigualdades sociais e regionais”, tudo a partir do 

princípio fundamental da República (BRASIL, 1988). 

Dentro desta perspectiva, o Estado de Direito Brasileiro, permeável a conteúdos 

socioeconômicos, reveste-se de uma natureza positiva, incorporando uma ação estatal 

que não é apenas subsidiária mas conformadora do modelo social e econômico 

mediante a imposição de  finalidades outras que não a de mero suprimento de 

condições para superar as imperfeições mercado, mas logrando a obtenção de 

objetivos de política econômica bem definidos. 

Nesse sistema de intervenção econômica, orientado pelo respeito aos direitos 

fundamentais, garantias e princípios constitucionais, a luta pela proteção das 

necessidades sociais mediante realização de políticas públicas não é simplesmente 

permitida, mas exigida do Estado Social. Com este escopo, dentre as forma de  atuação 

                                                      
5 Segundo Schoueri, no período entre guerras, cresceu, na Alemanha, o nacional socialismo, durante o 
qual a tributação era largamente utilizada com finalidades extrafiscais. Na Itália, o uso de normas 
indutoras foi intenso no período pós-guerra, seja para o desenvolvimento econômico de regiões, seja 
com finalidades conjunturais: em épocas de depressão (deflação), caracterizados pela diminuição de 
investimentos e poupança subutilizada, os tributos eram utilizados como forma de encorajamento de 
investimentos privados; na situação inflacionária, ao contrário, quando a demanda de investimentos 
superava a poupança e a demanda de mão de obra era maior que a oferta, a política fiscal era utilizada 
no sentido restritivo, com aumento da pressão tributária.  
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estatal se sobressai a tributação e o destino do produto arrecadado. 

Ressalte-se, por exemplo, a Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico (CIDE-Royalties, Lei nº 10.168/2000, alterada pela Lei nº 10.332/2001) 

que, na qualidade de Contribuição Especial, tem por objetivo principal “estimular o 

desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e 

tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo” 

(art. 1º).  

Tratando da destinação do produto arrecadado, a Lei nº 10.332/2001 institui 

mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia para o 

Agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa 

Biotecnologia e Recursos Genéticos-Genoma, para o Programa de Ciência e 

Tecnologia, para o Setor Aeronáutico e para o Programa de Inovação para 

Competitividade, dando o detalhamento da destinação do proveito da contribuição. 

Ao mesmo tempo em que o Estado promove a indução de conduta ao estimular 

a incidência da obrigação tributária em relação aos contratos de licença de uso ou 

aquisição de conhecimentos tecnológicos e transferência de tecnologia, serviços 

técnicos, realiza política pública, estimulando o desenvolvimento de tecnologia e 

conhecimento do mercado nacional. Assim, sustenta Chagas que: 

 

Neste contexto, as normas tributárias podem então ser utilizadas com o fim 

precípuo de implementar políticas públicas mediante a indução de condutas por 

parte do Estado, seja para incentivá-las ou desestimulá-las. À utilização das 

normas tributárias como mecanismo principal é estimular ou inibir a adoção de 

determinadas condutas, ainda que em segundo plano se promova alguma 

arrecadação financeira, dá-se o nome de função extrafiscal dos tributos (CHAGAS, 

2015, p. 29). 

 

 Note-se, ainda, que foi preservada a relação da cobrança do tributo e a 

destinação do seu proveito, ou seja, aqueles que importam tecnologia contribuem para 

que seja gerada tecnologia nacional, ocorrendo o estímulo a este importante fator de 

produção, sendo um importante efeito extrafiscal desta Contribuição.   

Se, por um lado, a fiscalidade e e extrafiscalidade andam sempre juntas, a 

análise identificará a extrafiscalidade sempre que a norma tributária refletir a 

efetivação concreta de valores constitucionais (econômicos, políticos e sociais). Neste 
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sentido, também estamos com Gouvêa que distancia-se de uma concepção clássica do 

conteúdo extrafiscal do Direito Tributário, sustentando que: 

 

[...] Para nós, extrafiscal é a norma voltada à realização de valores constitucionais. 

Como não se pode conceber norma jurídica avessa a valores constitucionais, nem 

norma tributária avessa a arrrecadação, concluímos que toda norma tributária 

será, a um tempo, fiscal e extrafiscal. 

A nosso ver, a análise identificará extrafiscalidade sempre que a norma tributária 

refletir a efetivação concreta de desidérios constitucionais, de realização dos 

direitos do cidadão, ao passo que identificará fiscalidade verificar o objetivo de 

obtenção de receitas para a subsistência do Estado6 (GOUVÊA, 2006, p. 46-47). 

 

Note-se, portanto, que as normas tributárias indutoras, longe de serem uma 

exceção, surgem em obediência ao preceito constitucional da atuação positiva do 

Estado brasileiro que se encontram espalhadas em diversos diplomas legais.  

Neste víeis, ressalta-se a importância do Direito Tributário, notadamente, de 

suas normas tributárias e, por seu turno, a função extrafiscal dos tributos na 

consecução das políticas públicas traçadas após a Constituição da República.  

 

CONCLUSÃO 

 

De todo o exposto, constatou-se o relevante papel da atividade financeira do 

Estado democrático de direito brasileiro na efetivação das políticas públicas traçadas 

após a Constituição Federal de 1988, o que possibilita uma atuação previsível, 

transparente e responsável, bem como o controle entre o Estado político e a sociedade. 

Se, por um lado, o texto constitucional brasileiro reconhece expressamente o 

dever do Estado ao planejamento orçamentário (art. 165 e seguintes, CR/88), também 

para a execução de políticas em favor da segurança pública (art. 144, CR/88), saúde 

(art. 227, §1º, CR/88), educação (art. 214, CR/88), previdenciária (art. 201, CR/88), 

assistência social (art. 204, I e § único da CR/88)) etc., por outro lado, estabeleceu a 

competência tributária e adotou os critérios de (i) reconhecimento das pessoas 

                                                      
6 Para Gouvêa, a extrafiscalidade não pode ser considerada objeto exclusivo do Direito Econômico, 
como pretende parte da doutrina, pois sua dimensão extrapola os limites deste ramo do Dieito, 
invadindo outras realidades apreciadas pelo Direito da Educação, Direito Social, Direito do Desporto, 
entre outros.  
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políticas titulares do poder de tributar (ii) identificação das espécies que compõe a 

categoria genérica de tributos e, por fim, (iii) eleição dos fatos jurígenos que podem 

servir de suporte à instituição dos tributos. 

À Ciência do Direito Tributário cabe o conjunto de normas que disciplinam a 

atividade da tributação, ou seja, as relações entre o fisco e as pessoas sujeitas a 

imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e protegendo 

o cidadão contra os abusos desse poder. 

 Assim, verifica-se a importância da construção científica do conceito de tributo 

como prestação pecuniária compulsória e, por seu turno, como receita pública 

derivada para a efetivação das políticas públicas no Estado brasileiro. 

No que toca às Contribuições Especiais estas são utilizadas com o fim precípuo 

de implementar os valores constitucionais através do financiamento das políticas 

públicas via indução ou repressão de condutas, ainda que em segundo plano se 

promova sempre a arrecadação financeira. 

Ainda, verificou-se que tanto o Direito Financeiro quanto o Direito Tributário 

são responsáveis por este indispensável papel que perpassa, sobretudo, pelo 

planejamento, destinação de tributos arrecadados, intervenção e indução de condutas 

na busca de recursos para a implementação dos valores constitucionais: econômicos, 

políticos e sociais. 

Neste cenário de efetivação de políticas públicas, total ou parcialmente 

constitucionalizadas, constata-se a importância da atividade financeira do Estado e, 

por efeito, o planejamento orçamentário para a efetivação das políticas públicas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa a conceituação e a abordagem crítica acerca do 

desmatamento, da monocultura e dos agrotóxicos, fatores que têm contribuído para 

dizimar as florestas e sua biodiversidade, em especial as abelhas, seres essenciais para 

a polinização e ciclo natural de vida e produção no meio ambiente, os quais tem 

devastado sua biodiversidade em prol do avanço econômico e desenvolvimento, em 

especial nos países Latino Americanos. 

Nos últimos anos, tem sido preocupante o índice de mortandade de abelhas, 

ocasionado, de maneira geral, pelos seguintes fatores: desmatamento das florestas e 

escassez de alimento, causando sua desnutrição e morte; o avanço de pragas, bactérias 

e fungos no meio ambiente, todos passíveis de causar sua contaminação por doenças; 

os impactos da monocultura (inclusive na categoria transgênicos) e o uso expressivo 

de agrotóxicos variados, principalmente em relação à pulverização aérea, que causa, 

em pouco tempo, a morte de colônias inteiras de abelhas. 

                                                      
1 Doutor em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Mestre em Direito 
Ambiental e Novos Direitos pela Universidade de Caxias do Sul – UCS. Especialista em Direito Civil 
Contemporâneo pela UCS. Professor do Programa de Doutorado e Mestrado em Direito da UCS. 
Advogado licenciado. Sócio fundador da Acta Tech Law. Endereço eletrônico: lfdrhorn@ucs.br. 
2 Doutorando em Direito Ambiental pela Universidade de Caxias do Sul – UCS. Mestre em Direito 
Ambiental pela Universidade de Caxias do Sul – UCS. Especialista em Direito Público pela Universidade 
de Caxias do Sul – UCS e Escola Superior da Magistratura Federal – ESMAFE. Professor da 
Universidade de Caxias do Sul, graduado em ciências jurídicas e sociais pela Universidade de Caxias do 
Sul – UCS. Advogado. 
3  Mestranda em Direito no Programa de Pós-Graduação PPG-DIR/UCS, como Bolsista PROSUC-
CAPES – 2021. Graduada em ciências jurídicas e sociais pela Universidade de Caxias do Sul – UCS. 
Advogada. 

https://doi.org/10.36592/9786587424699.723-740


 
 
 
 
724 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

O reflexo destas práticas não é somente sobre os insetos/abelhas em si, mas 

reponta em todo o processo natural do meio ambiente, uma vez que as abelhas são 

responsáveis pelo ciclo da polinização, processo essencial para a frutificação de várias 

espécies de plantas e flores existentes na natureza selvagem, bem como para espécies 

frutíferas cultivadas comercialmente pelo ser humano, causando um desequilíbrio 

natural em todos os biomas. 

Não obstante, além dos efeitos no meio ambiente que a mortandade das abelhas 

provoca, têm-se ainda consequências na atividade econômica desenvolvida pelos 

apicultores, gerando prejuízos, vez que esta atividade tem sido de difícil manutenção, 

diante da crescente utilização de agrotóxicos em grandes lavouras. 

Tudo isto, conforme se verá a seguir, é um dos efeitos do sistema capitalista que 

fez nascer, no início do século XIX, a famosa Revolução Verde, sob a promessa de 

alimentar a população mundial faminta que cresce exponencialmente com o passar 

dos anos. Com isso, irá ser contemplado o contexto fático e conceitual acerca do 

desmatamento e da monocultura, bem como sua relação direta com o capitalismo e a 

Revolução Verde. 

Em seguida serão abordados os impactos decorrentes da mortandade das 

abelhas e suas consequências para a natureza e para a sociedade como um todo. 

Abordagem que se faz a partir da perspectiva do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, direito fundamental estabelecido na Constituição Federal 

brasileira de 1988. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DAS ABELHAS NO ECOSSISTEMA 

 

A polinização é responsável pela produtividade das plantas e dos animais em 

quase todos os ecossistemas terrestres, tudo através de um processo que envolve a 

transferência do grão de pólen da antera para o estigma, no caso das angiospermas, ou 

diretamente para o óvulo, no caso das gimnospermas. Tal processo, apesar de parecer 

complexo, é essencial para a reprodução sexuada das plantas, sendo que na sua 

ausência a variabilidade genética entre os vegetais não ocorre (ROCHA; SÁ, 2012, p. 

15). 

O fenômeno da polinização ocorre entre uma mesma flor ou planta ou entre 

ambas, porém para que o pólen seja transferido de uma para outra são necessários os 
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agentes polinizadores, os quais podem ser a água, o vento ou os animais. (ROCHA; SÁ, 

2012, p. 15). 

Segundo pesquisadores, 90% da polinização é feita por animais, em especial os 

insetos, sendo que na grande parte dos ecossistemas mundiais, estima-se que, de todos 

os polinizadores existentes, 40% destes sejam possíveis com o trabalho das abelhas, o 

que, desde já, demonstra sua extraordinária contribuição para a manutenção da 

variedade genética (ROCHA; SÁ, 2012, p. 15). 

Entre as abelhas sociais, a que mais se destaca, principalmente nos países da 

América Latina, é a recebe como nome científico Apis melífera, ou seja, a abelha do 

mel, que poliniza diversas culturas. No Brasil essa abelha é responsável pela 

polinização nas culturas da maçã, do melão, do algodão e do caju, porém, infelizmente, 

esta enorme contribuição ainda não é vista como algo importante na produtividade 

(ROCHA; SÁ, 2012, p. 19-20). 

Além da polinização, as abelhas proporcionam renda através da apicultura e a 

meliponicultora, atividades capazes de causar impactos positivos, tanto sociais, quanto 

econômicos, além de contribuir para a manutenção e a preservação dos ecossistemas. 

A apicultura, além de sustentável, propicia a geração de inúmeros postos de trabalho, 

empregos e fluxo de renda, principalmente no modelo da pequena propriedade, onde 

se desenvolve a agricultura familiar. O seu valor ambiental é caracterizado pela 

interdependência da vegetação, com a biodiversidade de polinizadores (ROCHA; SÁ, 

2012, p. 26). 

A criação da espécie Apis mellifera atualmente é uma importante atividade 

agropecuária no Brasil. O produto do trabalho da abelha, qual seja, o mel é o mais 

importante e principal objetivo da exploração apícola brasileira, além do pólen, cera, 

própolis e geleia real, mas apesar de sermos um país de dimensões continentais, 

poucas espécies são exploradas comercialmente e a maioria dos produtores são de 

pequeno porte (ROCHA; SÁ, 2012, p. 26). 

Pesquisadores demonstram que 84% das 264 espécies cultiváveis agrícolas 

dependiam de algum polinizador e das 57 maiores espécies agrícolas cultivadas, 42% 

são polinizadas por pelo menos um tipo de abelha, sendo frequente a utilização das 

operárias no sistema agrícola. Porém nas últimas décadas o declínio das polinizadoras 

tem causado grande preocupação e discussão, sendo que as principais causas seriam o 

desmatamento e o uso de pesticidas em culturas agrícolas (ROCHA; SÁ, 2012, p. 16). 
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Conforme reflexão de Blanc (2012, p. 14), relembrando a carta do Chefe Seattle 

endereçada ao Presidente norte americano Franklin Pierce em 1855, este declara que 

“[...] o que acontece à Terra, acontece aos filhos da Terra”, pois segundo Seattle o 

homem não tece a teia da vida, vez que compõe apenas um fio dela. 

Basicamente, a Terra é um sistema fisiológico único, uma entidade dotada de 

vida, como qualquer outro ser vivo, autorregulando-se por meio de seus processos 

químicos e de sua temperatura. James Lovelock, um influente cientista britânico, é o 

autor da teoria Gaia: a Terra compreendida como um único sistema de vida interligada 

(LOVELOCK apud BLANC, 2012, p. 14-15). 

Assim, a vida de Gaia está presente nos inúmeros ecossistemas e seus 

habitantes, funcionando como sistemas autorreguladores que asseguram o equilíbrio 

da vida (BLANC, 2012, p. 16-17). Lovelock, detalha essa sensível estabilidade fluida: 

 

A teoria de Gaia vê a biota e as rochas, o ar e os oceanos como existências de uma 

entidade fortemente conjugada. 

[...] 

A teoria de Gaia também amplia a ecologia teórica. Colocando-se as espécies e o 

meio ambiente juntos, algo que nenhum ecologista teórico fez, a instabilidade da 

matemática clássica de modelos de biologia está curada. 

[...] 

Esses novos modelos ecológicos demonstram que à medida que aumenta a 

diversidade, também aumentam a estabilidade e a resiliência. Agora podemos 

racionalizar a repugnância que sentimos pelos excessos de negócios agrícolas. 

Finalmente temos uma razão para nossa ira contra a eliminação insensata de 

espécies e uma resposta para aqueles que dizem tratar de um mero 

sentimentalismo (LOVELOCK, 1997, p. 621). 

 

Capra (2006, p. 25-26), a partir da teoria de Gaia, ensina que se deve avançar 

da ecologia rasa, para a ecologia profunda, vez que a primeira é antropocêntrica, 

colocando o ser humano como o centro de tudo. A segunda, de seu lado, não separa os 

seres humanos do meio ambiente natural, ou seja, possui um ideal de uma rede de 

fenômenos conectados, reconhecendo o valor de todos os seres vivos, tratando o ser 

humano somente como um fio que compõe a teia da vida. 

A ecologia profunda questiona a visão de mundo e estilo de vida moderno, 

voltado para o crescimento do materialismo, criando um paradigma a partir do modo 
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de relacionarmos, uns com os outros, sem esquecer-se das gerações futuras. (CAPRA, 

2006, p. 26). 

Portanto, faz-se necessário reconectar-se com a teia da vida e compreender a 

existência da interdependência desta teia, ou seja, a dependência mútua de todos os 

processos vitais dos organismos e as relações ecológicas, pois o comportamento de 

cada ser vivo depende de vários outros. Somente uma comunidade humana ciente de 

tudo isso é uma comunidade sustentável. (CAPRA, 2006, p. 231-232). 

A conservação e proteção das abelhas é essencial para manter estável a teia da 

vida: 

O desafio para a conservação da biodiversidade de polinizadores e seus serviços 

torna-se a cada dia mais importante à medida que observamos a perda 

ininterrupta de habitat, o avanço da agricultura extensiva, o manejo inadequado 

de nossas abelhas domésticas, bem como o crescente número de doenças e pragas 

que acometem os polinizadores. (ROSA, et al, 2019, p. 160). 

 

Neste sentido, é inegável que as abelhas são seres vivos essenciais para a 

manutenção das variedades de espécies de flores, plantas e vegetação que compõe a 

paisagem natural do ecossistema. 

 

3 O DESMATAMENTO E A MONOCULTURA E SEUS IMPACTOS PARA A 

MORTANDADE DAS ABELHAS 

 

O desmatamento, segundo Claudio Blanc (BLANC, 2012 p. 29), é um dos três 

fatores mais difíceis de ser controlado, pois a cada minuto é devastada uma floresta 

tropical equivalente a 37 (trinta e sete) campos de futebol, com intuito de fornecer 

combustível, madeira de lei, matéria prima e dar lugar a áreas agrícolas para criação 

de gado ou plantações. 

Fruto deste desmatamento, resulta da emissão descontrolada de gases do efeito 

estufa e da dizimação da floresta amazônica por meio das queimadas (BLANC, 2012, 

p. 30). O desmatamento e a falta da vegetação, ocasiona a extinção das espécies da 

fauna e flora local, sendo que na inexistência destes animais e plantas, a área devastada 

se torna praticamente sem vida e infértil. (BLANC, 2012, p. 34). 
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A Amazônia, por sua vez, já se encontra em seu limite, conforme relatório do 

Governo Federal, datado ainda em 2006, sendo que na época, dos 40 milhões de m³ 

desmatados, somente 9 milhões foram autorizados. (BLANC, 2012, p. 34-35). 

A ambientalista Wangari Maathai, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 2004, 

possui uma visão pessimista acerca do desmatamento, vez que acredita que, apesar da 

riqueza de recursos e biodiversidade de países como o Brasil e a República do Congo, 

ambos são devastados devido sua população pobre, sendo reféns da exploração de 

países desenvolvidos com a autorização das próprias autoridades responsáveis pelo 

território. (BLANC, 2012, p. 31). 

Ressalta-se que a Amazônia, apesar de concentrar a maior parte de sua extensão 

no Brasil, ou seja 5,5 milhões de km², sua área total, que é de aproximadamente 6,3 

milhões de Km², abrange também países como Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, 

Venezuela, Guianas. (SANTOS, et al, 2017, p. 159). 

O desmatamento além de gerar gases de efeito estufa, ainda causa erosão do 

solo e a escassez de nutrientes e perda da biodiversidade, que reflete não somente nas 

florestas, mas na própria produtividade agrícola, ou seja, o desmatamento acaba com 

toda e qualquer possibilidade de utilidade dos recursos ambientais, além de afetar o 

próprio ciclo hidrológico. (SANTOS, et al, 2017, p. 171). 

Dado que o desmatamento causa prejuízos de magnitudes inimagináveis, 

obviamente que este fator afeta diretamente o declínio de polinizadores, acabando com 

as variedades de plantas e flores, responsáveis em proporcionar uma dieta balanceada 

aos seres vivos. (PIRES, et al, 2016, p. 429). 

O desmatamento, tem contribuído para o declínio das polinizadoras, afetando 

a paisagem e composição florística, que reflete na sua dieta, principalmente a espécie 

Apis melífera que se alimenta de diversos grupos de plantas, sendo que a falta de 

algumas variedades, faz com que sua dieta sofra escassez de nutrientes. Em áreas 

desmatadas e com predominância na monocultura, as operarias possuem uma dieta 

pobre em nutrientes, fazendo sua imunidade cair, podendo inclusive causar sua morte. 

(PIRES, et al, 2016, p. 429). 

A monocultura é uma forma de plantio de uma determinada cultura em grandes 

quantidades, predominante em grandes propriedades rurais. No Brasil, esta pratica é 

corriqueira desde o período agrário, cuja destinação principal de nossos frutos é a 
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exportação, apesar deste manejo ser muito prejudicial ao solo e ao meio ambiente em 

geral. (ZIMMERMANN, 2009, p. 81). 

Segundo Zimmermann (2009, p. 81), um país com um governo consciente e 

com expectativas de tornar-se desenvolvido, jamais adotaria a monocultura como 

atividade predominante na agricultura, pois, agir desta forma é voltar-se ao modelo 

antropocentrista, porém insustentável, devido seu caráter temporário e totalmente 

contrário ao modelo de práticas sustentáveis. 

Os países subdesenvolvidos são os principais adeptos da monocultura, 

localizados principalmente nas regiões tropicais do planeta, que produzem de forma 

exponencial em suas terras e escoam quase toda a produção para os países 

desenvolvidos, os quais não possuem mais recursos para este modelo de agricultura, 

mas mantém relações comerciais com os mais pobres, como forma de exportar a sua 

ideia tecnológica de produção agrícola e também alimentar suas populações. 

(ZIMMERMANN, 2009, p.85). 

Nesta esteira, os países mais pobres são devastados pelo uso cada vez maior de 

fertilizantes e insumos a fim de aumentar a produção na monocultura, causando ainda 

o desmatamento das áreas, com queimadas, erosão do solo e a desregulação do sistema 

hídrico, uma vez que este tipo de agricultura é responsável pelo consumo de 70% da 

água na superfície do planeta e também se exponencial ocasiona tente da extinção de 

diversas espécies de animais. (ZIMMERMANN, 2009, p.85). 

Desde o século XXI, países da América Latina adotam como modelo de 

desenvolvimento econômico, a exploração de forma volumosa e intensa de seus 

recursos para a exportação, assim como era feito em sua origem, ou seja, mantém o 

legado de exploração e devastação ambiental desde a colonização europeia. (VITTE, 

2020, p. 171). 

A América Latina é extremamente rica em recursos naturais, além de 

autossuficiente e exportadora de uma enorme quantidade de produtos e matéria prima 

advindos de seus recursos naturais, colocando-a como uma das principais 

abastecedoras do mercado mundial. Conforme dados da FAO de 2016, a América 

Latina possui 8% da população mundial, 23% das terras potencialmente cultiváveis no 

mundo, detendo 12% de terras cultivadas no planeta, 46% das florestas tropicais e 31% 

da água doce do planeta. (VITTE, 2020, p. 172). 
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A monocultura, portanto, tem predominado em vários países da América 

Latina, dentre eles o Brasil, sempre ligada ao modelo de agronegócio de exportação, 

destruindo florestas nativas, biodiversidade, mananciais, rios e comunidades 

tradicionais, sempre em prol do modelo capitalista e das empresas transnacionais. 

(VITTE, 2020, p. 180). 

Carson (2010, p. 26) destaca que “[...] tal sistema de monocultura preparou o 

terreno para aumentos explosivos nas populações de determinados insetos. O cultivo 

de um único produto não se beneficia dos princípios pelos quais a natureza opera: 

trata-se de agricultura como um engenheiro a concebe”. Segundo a autora, a natureza, 

apesar de uma infinidade de seres em sua paisagem, tem sofrido diante da insistência 

do ser humano em simplifica-la, ocasionando consequentemente um aumento nas 

denominadas pragas agrícolas e demandando o uso de uma quantidade maior e 

variada de agrotóxicos. 

No entanto, além da desnutrição devido à falta de nutrientes, as abelhas ainda 

são envenenadas ao se alimentarem das grandes plantações de uma única cultura: 

 

Novos estudos, nos quais as abelhas foram expostas a inseticidas em laboratório 

ou foram utilizadas dietas artificias contaminadas, têm demonstrado a ocorrência 

de efeitos subletais após exposição a esses produtos. Entre os principais efeitos 

podemos citar a diminuição do sucesso de forrageamento de abelhas melíferas 

(HENRY et al. 2012), a redução do crescimento da colônia e de produção de 

abelhas rainhas (GILL et al. 2012). (ROSA, et al ,  2019, p. 158-159).  

 

Estudos demonstram que as colmeias de abelhas podem estar sendo afetadas 

por uma síndrome denominada de CCD (colony colapse disorder) ou distúrbio do 

colapso das colônias. A referida síndrome ocorre mediante a perda de abelhas 

operárias, devido ao enfraquecimento ou morte da colônia, sendo que os principais 

fatores que estariam a causar este distúrbio estão ligados ao estresse causado por 

patógenos, o uso de agrotóxicos, má nutrição, manejo inadequado das coloniais, ou 

seja, a união destes vários fatores. (PIRES, et al, 2016, p. 423). 

Em todo o mundo e principalmente na Europa, após diversos estudos, houve 

preocupação e inclusive suspensão de vários inseticidas utilizados na agricultura local: 
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Com base em vários outros estudos, a União Europeia, em 2014, suspendeu o uso 

de vários inseticidas desse grupo para reavaliação, com decisão definitiva marcada 

para o fim de 2015. Assim, na Europa e ao redor do mundo, continua o debate 

sobre o papel da exposição aos agrotóxicos nas perdas de colônias de A. mellifera. 

(Godfray et al., 2014). (PIRES, et al, 2016, p. 426). 

 

Na América Latina, apesar da relevância econômica da apicultura, a 

problemática da CCD (colony colapse disorder) ainda não se encontra documentada 

com relatos de perdas massivas de colônias: 

 

Até o início dos anos 2000, não havia registros na literatura sobre a perda de 

colônias de A. mellifera no Brasil, com exceção de perdas ocorridas em virtude de 

indisponibilidade de recursos naturais (secas prolongadas), manejo inadequado 

(em especial relacionados à manutenção de rainhas improdutivas, entre outros 

fatores) ou em razão do pólen tóxico de barbatimão. (PIRES, et al, 2016, p. 426). 

 

Somente em 2007, passou-se a falar sobre declínio, colapso de colônias de 

abelhas no Brasil, através de congressos e dos meios de comunicação. Nos últimos dez 

anos, houve diversos registros de mortandade de abelhas no estado de São Paulo, 

sendo que a principal suspeita da morte em massa seria o uso indiscriminado de 

agrotóxicos em áreas próximas aos apiários, além do manejo incorreto dos químicos. 

(PIRES, et al, 2016, p. 426-427). 

Um fato que tem provocado grande repercussão é a pulverização aérea com 

agrotóxicos, que causam a morte imediata das colmeias próximas à área pulverizada: 

 

Na verdade, qualquer espécie de abelha que voe em áreas de cultivos que utilizem 

agrotóxicos terão seu desempenho prejudicado (Goulson, 2015). No Brasil, a maior 

preocupação é em relação aos inseticidas, principalmente aqueles aplicados por 

aeronaves sobre as grandes extensões de monoculturas. De 2000 a 2012, as vendas 

de agrotóxicos no Brasil cresceram 194,09% (Boletim de comercialização de 

agrotóxicos e afins, 2013). Só em 2013, foram vendidas 495.764,55 toneladas de 

ingredientes ativos, dos quais 11,5% de substâncias com ação exclusivamente 

inseticida. Esse uso tem impactado sobre a diversidade de abelhas silvestres 

brasileiras, uma vez que muitas espécies de abelhas nativas têm se mostrado mais 
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sensíveis do que a poli-híbrida A. mellifera africanizada. (PIRES, et al, 2016, p. 

434). 

 

Não obstante, no Estado do Rio Grande do Sul, há reportagens datadas em 24 

de julho de 2019 que relatam a morte em massa de abelhas em colônias apícolas na 

cidade da Mata, em plena primavera, auge do seu trabalho, tudo em decorrência da 

pulverização aérea. Segundo relatos da reportagem, nos três dias anteriores à morte 

das abelhas, produtores da região avistaram aeronaves pulverizadoras sobrevoando a 

área: 

O caso foi um dos mais graves registrados no Estado, onde morreram ao menos 

500 milhões de abelhas melíferas entre outubro de 2018 e março de 2019 em 

decorrência de agrotóxicos. Cada colmeia tem até 60 mil abelhas. Além de Mata, 

mortandades ocorrem no mesmo período em cidades como Santiago, Jaguari, São 

José das Missões, Campo Novo e Cruz Alta. 

[...] 

Os apicultores de Mata reagiram e conseguiram mais do que um caso de polícia. 

Laudo técnico do Laboratório Nacional Agropecuário do Rio Grande do Sul 

(Lanagro-RS), o laboratório do Ministério da Agricultura, realizado na sequência 

do evento, encontrou cinco tipos de agrotóxicos nas abelhas mortas, no mel, nas 

crias e nos favos. A variedade indica que foi pulverizado um ‘coquetel’ de 

agrotóxicos. Entre os produtos encontrados pelo laboratório está o fipronil, 

utilizado nas lavouras de soja que predominam na área. 

[...] 

Três dias antes da mortandade, moradores de Mata avistaram um avião 

pulverizando lavouras. Pelo menos 50 pessoas foram atendidas no hospital da 

cidade, incluindo o prefeito, com sintomas como vômito e tontura, típicos de 

intoxicação por agrotóxico. (GZH, 2019). 

 

Então, percebe-se que as abelhas, além de serem as principais polinizadoras e 

responsáveis pela garantia da paisagem natural, ainda contribuem com o sucesso da 

produção agrícola, pois desempenham um papel importante na fase florística de 

algumas culturas para a posterior geração dos frutos. 

Nos últimos anos, as ocorrências de mortandade de abelhas têm sido 

alarmantes e consequentemente mais documentadas, sendo fundamental a discussão 



 
 
 
 

Luiz Fernando Del Rio Horn; Nivaldo Comin; Larissa Comin | 733 

 

desta problemática sob a luz do direito fundamental do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

 

4 O MODELO CAPITALISTA DE PRODUÇÃO E A REVOLUÇÃO VERDE 

 

Antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, instituições privadas viam na 

agricultura um enorme potencial de crescimento de capital, passando a investir em 

técnicas para o melhoramento de sementes, em especial as de trigo, milho e arroz, 

presentes em praticamente todas as dietas da população mundial. (ANDRADES; 

GAMINI, 2007, p. 43). 

Com o fim da Guerra, muitas indústrias químicas que anteriormente 

fabricavam armas, passaram a investir e incentivar o uso de agrotóxicos, como 

herbicidas, inseticidas, fungicidas e fertilizantes, além de investimentos em 

maquinário pesado, tudo promovido pela Revolução Verde. (ANDRADES; GAMINI, 

2007, p. 45). 

Com a Guerra Fria, a qual dividiu o mundo entre socialistas (URSS) e 

capitalistas (EUA), a Revolução Verde consolidou-se com uma argumentação social, 

política e econômica, sendo que seu principal discurso era acabar com a fome mundial. 

(ANDRADES; GAMINI, 2007, p. 46). 

A teoria da Revolução Verde é proveniente de Thomas Robert Malthus, o qual 

sustentava a impossibilidade de insumos capazes de alimentar a população mundial, 

que crescia exponencialmente, pois segundo o britânico, o homem aumentava mais o 

seu número do que a quantidade de alimentos, mas por outro lado, esta produção em 

larga escala dependia do uso expressivo de agrotóxicos. (MILKIEWICZ; LIMA, 2018, 

p. 157). 

Porém, a Revolução Verde foi mais uma maneira encontrada pelo modelo 

capitalista de dominar a agricultura, vez que se produz muito mais do que se consome, 

mas isso não significa que ter atingido o estágio de fome zero a nível mundial. Ao longo 

dos anos, restou evidente que o problema da fome e da pobreza não decorrem da falta 

de alimentos, mas sim da falta de dinheiro para adquirir alimentos nos 

supermercados. (ANDRADES; GAMINI, 2007, p. 47). 

No Brasil, nas décadas de 60 e 90, com a criação do Sistema Nacional de Crédito 

Rural (1965), o governo condicionou o crédito à obrigatoriedade de aquisição de 
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produtos químicos pelos agricultores, tudo em prol da modernização agrícola e 

incentivo à produção em larga escala. (MILKIEWICZ; LIMA, 2018, p. 158). 

Em 1962, diante o rumo que o mundo vinha tomando em prol da Revolução 

Verde, Rachel Carson, publicou sua obra Primavera Silenciosa fazendo uma crítica ao 

uso de agrotóxicos em larga escala, levantando os prejuízos que estes químicos causam 

ao meio ambiente e ao próprio ser humano, argumentando que o caminho trilhado 

indicava claramente que estávamos buscando adquirir um poder significativo com 

intuito de alterar a natureza de nosso mundo. (CARSON, 2010, p. 22). 

Carson, em sua obra, destacou que o mais grave de tudo era o fato de que o 

ataque humano estava a contaminar o ar, o solo, os rios, os mares, sendo que esta 

contaminação geralmente dava-se de uma forma irrecuperável, afetando todas as 

cadeias de vida. Carson citou em sua obra, a afirmação visionária de Albert Schweitzer, 

quando este intuiu que “[...] o ser humano mal conhece os demônios de sua criação”. 

(CARSON, 2010, p. 22-23). 

Segundo Leff (2009, p. 31) o capitalismo influenciou e muito a destruição e 

transformação dos trópicos, pois os colonizadores, graças à abundância de recursos 

naturais, obtinham muito lucro com a exploração destes países, sendo que a 

introdução da monocultura foi essencial para satisfação do mercado externo. 

Os avanços do sistema agro produtivo, deixaram pelo caminho a destruição 

ecológica e ambiental nas regiões tropicais dos países de Terceiro Mundo, gerando 

danos irreversíveis, impedindo o avanço de processos produtivos mais sustentáveis, 

diminuindo a diversidade dos biomas, dada a uniformização, além das variedades 

genéticas degradarem a produtividade dos solos tropicais. (LEFF, 2009, p. 32-33). 

Portanto, a América Latina, devido a sua dependência e destruição de seu 

patrimônio cultural e ambiental, acabou contribuindo para a degradação de seu 

potencial produtivo em seus ecossistemas naturais. O subdesenvolvimento seria o 

resultado constante deste processo de degradação ambiental, sofrido pelos países de 

Terceiro Mundo, dada sua dependência tecnológica do exterior e deformação do 

modelo de desenvolvimento que sempre esteve sujeito e prejudicado pelas condições 

históricas e expansão de uma racionalidade econômica a nível mundial. (LEFF, 2009, 

p. 34-35). 
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5 O DIREITO CONSTITUCIONAL AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

Desde já, a fim de iniciar nossa reflexão para com o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, visto toda a problemática acerca da soma do 

desmatamento e a monocultura como fatores prejudiciais à mortandade de abelhas, 

destaca-se a seguinte reflexão de Carson (2010, p. 28): 

 

Se a Declaração dos Direitos Humanos não contém nenhuma garantia de que um 

cidadão possa ser protegido de venenos letais distribuídos quer por indivíduos 

particulares, quer por funcionários públicos, certamente é apenas porque nossos 

antepassados, apesar de sua considerável sabedoria e capacidade de previsão, não 

puderam conceber semelhante problema. 

[...] 

As gerações futuras provavelmente não perdoarão nossa falta de preocupação 

prudente com a integridade do mundo natural que sustenta toda a vida. 

 

A qualidade do meio ambiente em que o homem habita acaba se transformando 

num bem comum ou patrimônio, sob a preservação e responsabilidade do poder 

público e também de toda a coletividade, a fim de dar a melhor qualidade de vida e 

bem-estar aos integrantes da sociedade. Apesar da sociedade atual considerar o poder 

aquisitivo como um dos mais importantes fatores, ao longo dos anos percebeu-se que 

o patrimônio natural da humanidade estava sendo devastado em prol deste estilo de 

vida, fazendo com que se prestasse mais atenção nesta questão. (DA SILVA, 2011 p. 

25). 

Um dos artigos mais inovadores presentes na Constituição Federal de 1988, é o 

artigo 225, o qual deixa expresso que a preservação não visa somente um ambiente 

sadio para a atual geração, mas também para as gerações futuras, consolidando a ideia 

do relatório da Organização das Nações Unidas, intitulado Nosso Futuro Comum 

(1987), o qual possui como ideal uma sustentabilidade capaz de satisfazer as 

necessidades das gerações atuais sem comprometer as necessidades das gerações 

futuras. (SANTILLI, 2006, p. 177). 4 

                                                      
4 Art .  225.  Todos têm direito ao  meio ambiente ecologicamente equil ibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial  à  sadia qual idade de vida, impondo -se ao  Poder  
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O respectivo dispositivo constitucional dispõe sobre o direito à um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como um bem de uso comum, cujo conceito e 

entendimento vão além da simples definição de domínio público do Direito 

Administrativo, ou seja, independentemente do domínio, se público ou privado, tal 

bem ambiental pertence à coletividade, podendo ser definido como macrobem. 

(SANTILI, 2006, p. 178). 

Silva escreve que a Constituição de 1988 “[...] alberga e quer que se realizem no 

interesse do bem-estar e da boa qualidade de vida dos brasileiros”. O autor acredita 

que somente a partir da Declaração de Estocolmo, as Constituições passaram a 

reconhecer o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito 

fundamental do homem, da humanidade. (SILVA, 2011, p. 26 e 71). 

A previsão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, na 

Constituição Federal Brasileira, seria equivalente ao direito à vida, à igualdade, 

liberdade, sendo amplo e não individual. (CANOTILHO, 2015, p. 135). 

Este princípio da solidariedade, entre as gerações, remete a outro princípio, 

qual seja, o da precaução que, por sua vez, impõe a adoção de medidas para prevenir 

danos ambientais que consequentemente geram os princípios da responsabilização e 

utilização de tecnologias mais saudáveis para o meio ambiente. (CANOTILHO, 2010, 

p. 16). 

Segundo Canotilho (2015, p. 234), o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado não é somente fundamental, mas intergeracional, pois o texto 

constitucional impôs ao Estado e à coletividade, o dever de preservar o ambiente para 

as gerações presentes e futuras, questionando-se então, como poderia ocorrer um 

direito subjetivo para quem ainda nem existe. A partir disso, este direito de caráter 

intergeracional deve levar em conta um meio ambiente com um valor autônomo, 

limitado ao exercício dos direitos subjetivos, dissociando-o do pensamento de um 

meio ambiente restrito à posição jurídica atual, concluindo que o “[...] o ambiente 

ecologicamente equilibrado não é finalidade do Estado apenas, mas sim de toda a 

coletividade, podendo-se observar a adoção de uma responsabilidade compartilhada, 

conforme já mencionado”. (CANOTILHO, 2015, p. 234). 

                                                      
Público  e  à  colet ividade o  dever de defendê -lo e  preservá-lo para as  presentes e  
futuras  gerações.  



 
 
 
 

Luiz Fernando Del Rio Horn; Nivaldo Comin; Larissa Comin | 737 

 

Segundo Vaz, a agricultura e preservação do meio ambiente deveriam caminhar 

ao lado do princípio do desenvolvimento sustentável, explorando os recursos naturais 

de forma equilibrada, propiciando uma convivência harmônica ente o homem e o meio 

ambiente. (VAZ, 2006, p. 30). 

Diante todos estes pontos, percebe-se que será impossível a garantia de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, se países como o Brasil, possuidor de 

inúmeras riquezas naturais, continuar agindo sem qualquer comprometimento com 

tratados e preceitos constitucionais em prol do bem estar mundial. Exterminar 

polinizadores é desmatar infinitas vezes, pois sem estes agentes naturais não haverá 

garantia de uma paisagem equivalente à presente no futuro ou na próxima primavera, 

colocando em xeque não só o meio ambiente, mas a própria espécie humana. 

Avança-se a passos largos para um desequilíbrio ecológico, sendo que o caso da 

mortandade de abelhas é mais uma das consequências que está se concretizando, 

sendo que se não houver uma conscientização por parte do ser humano de que cada 

espécie viva tem sua finalidade de existir, poderemos passar estar caminhando para 

uma situação incontornável. Se a Constituição Federal brasileira estabelece o meio 

ambiente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial a uma vida com 

qualidade para presentes e futuras gerações, a destruição iminente que vem ocorrendo 

das abelhas pela ação humana irresponsável, é uma hipótese clara de que tal direito 

começa a se perder pelo caminho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como primeira observação, tem-se a veracidade da teoria de Gaia, pois 

realmente é chegada a hora de se observar e dar-se conta que o ser humano é somente 

mais um fio na teia da vida, que tece e abrange todos os outros seres vivos habitantes 

do planeta Terra. 

Ao longo dos anos acreditou-se que somente pelo ser humano ser o único ser 

pensante, pelo menos até o momento, pode-se obter o controle sobre tudo e todos, 

sempre seguindo a lógica antropocentrista de ver o mundo ao redor. 

Apesar desta prepotência clara do ser humano, é cediço que nossa espécie não 

passa de mera integrante da teia da vida, frágil e vítima da própria devastação, visto 

que o meio ambiente responde às nossas práticas. Precisa-se de um equilíbrio das 
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espécies vivas, da natureza, seres humanos e não humanas se objetiva-se continuar 

usufruindo da vida que nosso planeta Terra permita que se tenha. 

Demonstrou-se que a polinização além essencial para a geração da vida no 

planeta, ainda poderia ser nossa aliada em uma agricultura com parâmetros 

sustentáveis, porém, até o momento, preferimos ignorar este fato e seguir com as 

mesmas práticas para obter lucro a curto prazo, tudo em nome da racionalidade 

econômica, conforme o levantado por Leff. 

Restou evidente que o problema da fome mundial, não decorre da falta de 

alimentos, mas da impossibilidade de adquiri-los, causando diariamente um enorme 

desperdício que consequentemente vai na contramão do modo sustentável. 

O desmatamento e a monocultura, além dos prejuízos a curto prazo, causam 

prejuízos a longo prazo, pois afetam e modificam o ecossistema local e causam danos 

irreparáveis, colocando inúmeras espécies de plantas e animais em extinção, dentre 

eles o responsável pelo início de um novo ciclo de vida, ou seja, as abelhas. 

Pensar no direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

agir e repensar em uma série de fatores que prejudicam a geração de seres humanos 

atuais e próximas. Trata-se de um direito fundamental extremamente a frente de seu 

tempo, que remete ao princípio da solidariedade entre os habitantes da Terra/Gaia, 

atuais e futuros. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A modalidade de teletrabalho, caracterizada pela realização das atividades de 

trabalho longe do espaço físico das organizações, tem sido cada vez mais 

utilizada, intensificada a partir do ano de 2020 com as transformações e adaptações 

decorrentes da pandemia da COVID-19, doença ocasionada pelo coronavírus (SARS-

CoV-2), que apresenta espectro clínico variado, desde infecções assintomáticas a 

quadros graves.  
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A doença foi identificada na China e se alastrou rapidamente por vários 

continentes pelo contato próximo com outra pessoa contaminada levando a 

Organização Mundial da Saúde - OMS (2020) a configurar estado de pandemia 

mundial. Em fevereiro de 2020 o Ministério da Saúde do Brasil declarou ‘Estado de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional’,  o que embasou ações e 

medidas frente à doença em todos os âmbitos do Estado. (BRASIL, 2020c). Ações de 

prevenção recomendam que se respeite a distância mínima de um metro entre as 

pessoas e orientam a população a manter uma higiene adequada das mãos e de objetos 

de uso comum, além de manter espaços ventilados e arejados, utilizar máscaras e 

evitar aglomerações.  (BRASIL, 2020d; OMS, 2020). 

O teletrabalho, que até então era uma exceção, virou regra. A urgência obrigou 

as organizações a implementar novas políticas e normas internas para assegurar o 

teletrabalho, assim como investimento em ferramentas e equipamentos para viabilizar 

o processo. (SANTOS; PEREIRA; CAVALCANTE LIMA, 2020). Para os trabalhadores, 

as vidas públicas e privadas se entrelaçaram como nunca. Famílias precisaram 

compartilhar o mesmo ambiente como trabalho, escola, casa e lazer. Além disso, a 

exigência de aprendizado rápido para dominar as novas tecnologias implantadas e de 

se acostumar com uma nova forma de controle. (LOSEKANN; MOURÃO, 2020).  

Frente a caracterização de uma adoção do teletrabalho compulsória e sem 

tempo para planejamentos e grandes adaptações, julgou-se pertinente avaliar em que 

condições esse trabalhador executa suas atividades profissionais sob a ótica do 

conceito de trabalho decente, cujos preceitos foram desenvolvidos por membros da 

Organização Internacional do Trabalho. (OIT, 2013). Nas últimas décadas, essa 

instituição tem promovido espaços de reflexão e compartilhamento de conhecimentos 

referentes ao que denominam “Trabalho Decente” como um dos caminhos para 

promover melhores condições de vida e sustentabilidade do planeta. Trabalho decente 

é aquele que resulta de oportunidades iguais conferidas a homens e mulheres para que 

trabalhem de forma produtiva e com respeito à saúde e segurança no ambiente laboral, 

mas também aos valores próprios da personalidade humana, a exemplo da dignidade 

da pessoa humana e do valor social do trabalho, de forma a proporcionar a redução da 

pobreza, a diminuição das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade 

democrática e o desenvolvimento sustentável. (OIT, 1999; 2013).  
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Como resultado de discussões e pesquisas, muitos documentos foram 

elaborados com o propósito de descrever e regulamentar ideias, propostas e ações no 

curto, médio e longo prazos para auxiliar as nações a seguirem nessa direção. (OIT, 

2019). 

Em sintonia com esse movimento estão os esforços da Organização das Nações 

Unidas (ONU) no estabelecimento da Agenda 2030 6  que contempla dezessete 

objetivos de desenvolvimento sustentável, em especial o objetivo de número 8, que 

consiste na promoção do “crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos”.  

Recentemente a Comissão Mundial sobre Futuro do Trabalho publicou a 

cartilha intitulada “Trabalhar para um Futuro Melhor” que define pontos importantes 

a serem investidos, nas pessoas, nas organizações de trabalho e no trabalho decente e 

sustentável. (OIT, 2019). O documento procura estabelecer, de forma didática, 

cuidados que empresas, organizações de trabalhadores e Estado devem ter para 

oportunizar às pessoas um espaço de trabalho digno e seguro, que possibilite o 

desenvolvimento, saúde e segurança do trabalhador. Destarte, julgou-se como 

oportuno e relevante analisar o cenário atual de incremento do teletrabalho 

compulsório na perspectiva do trabalho decente. Assim, o objetivo do capítulo é 

identificar desafios e possibilidades frente a aproximação das temáticas e propor ações 

para a preservação do trabalho decente na modalidade do teletrabalho para a 

preservação da saúde das pessoas e das organizações. 

 

2 TELETRABALHO 

 

O teletrabalho, também conhecido como trabalho remoto ou home office, 

refere-se ao trabalho realizado fora das dependências físicas de uma organização, por 

meio das tecnologias de informação e comunicação capazes de garantir contato direto 

entre trabalhador e empregador. (PÉREZ-NEBRA; CARLOTTO; STICCA, 2020; 

SOBRATT, 2016, p. 7). Porém, apesar de estar mais emergente no momento atual, não 

é considerado uma prática nova, uma vez que, tanto organizações públicas quanto 

privadas têm se utilizado dessa forma de trabalho por verificar sua eficácia e aumento 

de produtividade. (MACEDO; XEREZ, 2016).  

                                                      
6 (https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/), 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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Em diferentes partes do mundo, existe uma variação da terminologia. Nos 

Estados Unidos da América (EUA), é comum utilizar “telecommuting”. A palavra 

enfatiza a transferência do centro demandante do trabalho e o lugar onde é realizado 

por meio de instrumentos telemáticos. Na Europa é recorrente o uso da expressão 

“telework”, que salienta as atividades feitas pelos mesmos meios tecnológicos. Em 

ambos os casos, referem-se a um mesmo contexto de organização do trabalho, 

explicitando uma tendência de realização com usos tecnológicos sem necessidade de 

saída do trabalhador para o local onde se efetiva a apresentação dos resultados obtidos 

neste processo. Outros termos, com frequência, aparecem, como “home office”, que 

refere-se a uma categoria dentro da realidade do telework ou telecommuting com a 

especificidade de ser realizado na casa do indivíduo. (ROCHA; AMADOR, 2018; 

PÉREZ-NEBRA; CARLOTTO; STICCA, 2020). 

O teletrabalho no Brasil foi regulamentado na CLT – Consolidação das Leis 

Trabalhistas após a reforma trabalhista com a Lei 13.467/2017 nos artigos 75-A a 75-

E. Anterior a esta data não havia regulamentação, o que trazia insegurança jurídica 

para as empresas em adotar essa modalidade de trabalho. (CHIARETTO; CABRAL; 

RESENDE, 2018). Segundo a legislação “considera-se teletrabalho a prestação de 

serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização 

de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se 

constituam como trabalho externo”. (BRASIL, 2017). 

Como todas formas de trabalho, o teletrabalho possui pontos positivos e 

negativos. Algumas vantagens desta modalidade, apontadas pela literatura, são o 

aumento da produtividade, a redução de custos para empresa e para o trabalhador, e 

o desafogamento do tráfego de veículos nas cidades. (BUENO; SALVAGNI, 2016; 

CHIARETTO; CABRAL; RESENDE, 2018; ROCHA; AMADOR, 2018). Existem outros 

benefícios que justificam esta migração do ponto de vista sócio emocional, como a 

oportunidade de desenvolvimento de uma flexibilização do espaço e do tempo de 

trabalho e possibilidade de maiores conciliações entre os interesses e as limitações 

pessoais relacionadas com o trabalho. Assim, obtém-se uma ampliação da diversidade 

do quadro de funcionários, o que gera um segundo resultado, se observados casos de 

mães com filhos pequenos, pessoas de idade avançada, estudantes ou deficientes 

físicos que encontram novas possibilidades para evitar o abandono de trabalho. 

(ROCHA; AMADOR, 2018).  
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Para as empresas, o teletrabalho se torna interessante por conta da: redução de 

custos com espaço físico, equipamentos e manutenção; aumento da produtividade; 

redução do absenteísmo; e permanência de talentos. Além disso, há aspectos 

relacionados à responsabilidade social, como a diminuição da circulação de 

automóveis nos mesmos horários e a redução da poluição do ar  e características 

vantajosas, como o conforto proporcionado ao trabalhador, ambientes mais 

agradáveis e com menor possibilidade de interrupção e/ou perturbações, garantindo 

uma maior produtividade e lucratividade para a empresa. (ROCHA; AMADOR, 2018; 

BUENO; SALVAGNI, 2016). 

Se por um lado existem diversos pontos benéficos que chancelam o aumento e 

a consolidação da modalidade de trabalho não presencial, por outro a literatura 

destaca alguns alertas reflexivos. Dentre as possíveis desvantagens ligadas ao 

teletrabalho, especialmente as que se referem aos aspectos prejudiciais à organização, 

encontram-se a (in)segurança da informação, os problemas de infraestrutura e 

dificuldades na comunicação interna e imediata. (RODRÍGUEZ; D’ÉRRICO, 2017; 

OLIVEIRA; PANTOJA, 2018; ROCHA; AMADOR, 2018). Em relação ao 

teletrabalhador, aspectos acerca do isolamento profissional, dificuldades de promoção 

na carreira e os conflitos familiares, que podem interferir no ambiente de trabalho e 

no rendimento profissional do indivíduo. (BUENO; SALVAGNI, 2016; RODRÍGUEZ; 

D’ÉRRICO,, 2017; CHIARETTO; CABRA;   RESENDE, 2018; OLIVEIRA;  PANTOJA, 

2018). 

A modalidade de trabalho à distância exigida com a pandemia e que se deu de 

maneira não planejada, é apontada por Zerbini e Zerbini (2020) como alvo de atenção 

e cuidados. As autoras trazem a necessidade de estarmos atentos às condições 

ambientais de trabalho e competências comportamentais dos indivíduos para garantir 

que o teletrabalho não seja utilizado de maneira indevida contribuindo para a 

precarização do trabalho. 

Existe o entendimento de que o teletrabalhador deva estabelecer um horário de 

trabalho, havendo referência ao horário presencial, para que consiga a organização 

necessária para o cumprimento da carga horária diária. No teletrabalho o indivíduo 

pode trabalhar mais do que deveria, uma vez que não se encontra em um ambiente 

tradicional com cronogramas fixos. Assim, se este critério for desprezado, ao longo do 

tempo é possível que se desenvolvam problemas de estresse, o que consequentemente 
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pode corroborar para perda de produtividade. (ABBAD, 2020). Em relação ao estresse, 

o ambiente de teletrabalho deve ser propício ao desenvolvimento das atividades, uma 

vez que a ocorrência de estímulos estressores ou que provoquem distração influenciam 

no desempenho do profissional. Outro aspecto pertinente é o controle das oscilações 

repentinas no seu dia a dia, uma vez que é recomendável a existência de atividades 

sociais, familiares e de lazer além do trabalho. (GIRALDO; VILLEGAS, 2019). 

A modalidade de teletrabalho, por ser compreendida como altamente 

globalizada, apresenta características flexíveis e realocáveis. Sendo assim, integra uma 

nova lógica que, na América Latina, ainda está em desenvolvimento, sendo que seu 

crescimento tem a ver com os limites determinados pelas condições objetivas de cada 

país. Assim, diz respeito mais estritamente às empresas que conseguem se 

informatizar e adaptar as suas estruturas de produção, incluindo também a atualização 

da cultura organizacional e a capacidade dos funcionários em adaptar-se às 

modificações, por vezes repentinas no ambiente de trabalho, através da realização das 

tarefas de modo remoto via mecanismos tecnológicos. (RODRÍGUEZ; D’ERRICO, 

2017). Nessa mesma linha de pensamento, Steil e Barcia (2001) avaliam que o 

teletrabalho também infere mudanças significativas na estrutura e na cultura da 

organização, sendo necessário realizar uma avaliação da natureza das atividades e das 

características pessoais de cada teletrabalhador, analisando as variáveis, as 

tecnologias disponíveis, os cargos existentes e a legislação vigente, para então, 

viabilizar a adoção dessa modalidade de trabalho. 

Abbad, Legentil, Damascena, Miranda, Feital e Neiva (2019) realizaram uma 

pesquisa no Brasil para avaliar  percepções de trabalhadores presenciais e 

teletrabalhadores de duas instituições. Uma de um órgão executivo e outra de um 

órgão judiciário. Os resultados concluíram que a maioria dos teletrabalhadores 

sentiram menor autonomia nas decisões envolvendo suas tarefas, realização do 

trabalho, significado, identificação e feedbacks, se comparados ao trabalhadores 

presenciais. Sobre isso, o estudo interpreta que pode haver relação com o controle de 

desempenho das metas, que fixam que o teletrabalhador precisa produzir pelo menos 

15% a mais que o presencial da sua unidade correspondente, havendo riscos de 

desligamento do programa de teletrabalho em caso de desempenho abaixo da 

expectativa. (ABBAD et al, 2019).  
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Estes resultados reforçam outros estudos que apontam a percepção de redução 

do pertencimento do funcionário à instituição, além do fato de que recorrentemente 

os teletrabalhadores desempenham cargas superiores que os presenciais, o que por um 

lado justifica-se diante dos benefícios da modalidade mas por outro pode 

sobrecarregar o colaborador. (ZERBINI et al, 2020; SANTOS et al, 2020). 

Outra pesquisa realizada em dois órgãos públicos brasileiros relatou que 91,9% 

dos respondentes concordam que houve redução de custos com transporte, além de se 

sentirem mais seguros trabalhando em casa (85,7%) e estarem menos expostos à 

violência e a poluição (87,8%). Sobre a qualidade do trabalho, a concordância chegou 

a 94% de aprovação. (FILARDI; CASTRO; ZANINI, 2020).  

Do ponto de vista dos gestores, 70% entendem que houve redução de espaço 

físico e 46% redução de custos. Porém, 28,6% relataram encontrar dificuldades na 

implementação dos programas. Além disso, 64,3% das lideranças entenderam não ter 

havido mudança na estrutura organizacional, sendo que 82% dos respondentes 

compreendem que foi dada a infraestrutura necessária. No entanto, um quarto dos 

entrevistados (25%), compreenderam que faltaram projetos para treinamentos 

específicos, que facilitassem a migração dos servidores para esta modalidade, o que 

como uma mudança menos suave. Em relação a supervisão dos servidores, 71,4% dos 

supervisores afirmam que os trabalhadores não presenciais são gerenciados por metas, 

sendo que 53,6% os consideram mais produtivos. Contudo, 29,3% são colaboradores 

que não se adaptaram ao teletrabalho. (FILARDI; CASTRO; ZANINI, 2020). Com isso, 

reforça-se a ideia de programas permanentes de acompanhamento na transição dos 

colaboradores visando o monitoramento e a adaptação. 

Alguns autores defendem como requisitos para a modalidade de teletrabalho 

que o indivíduo tenha auto-motivação, autodisciplina, competências para a atividade, 

flexibilidade, ambiente familiar propício e desejar o teletrabalho de modo voluntário. 

(GIRALDO; VILLEGAS, 2019). Os autores ainda apontam a importância da seleção 

dessas pessoas que migram para os trabalhos remoto, considerando essas 

características prévias e sua capacidade de adaptação física. A partir desse resultado 

cabe aqui alguns questionamentos sobre a modalidade de trabalho em discussão: Será 

possível planejamento e adaptação rápida para os novos teletrabalhadores? No 

momento em que questões relacionadas à escolha e seleção não são prioridade, como 

as organizações vão lidar com funcionários “distantes” de seus postos de trabalho? De 
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que forma oportunizar suporte para que estes trabalhadores adaptem sua forma de 

trabalhar e também sua rotina, sua vida privada e o balanceamento entre demandas 

de trabalho e família? Questões sem respostas objetivas, mas que exigem reflexão nos 

campos organizacional e jurídico. 

Por se tratar de uma alternativa urgente e compulsória, o teletrabalho soma-se 

a tantas outras adaptações impostas às pessoas durante a pandemia da COVID-19. O 

reflexo do distanciamento social e da quebra de uma rotina “normal” e programada 

desencadeou sentimentos como vazio existencial, solidão e fobias, somados a 

intensificação das fake news, os quais podem provocar sintomas como estresse, 

ansiedade, pânico, temor, medo, insônia, incapacidade, entre outros.   (PIMENTEL; 

SILVA, 2020). Dessa forma, não é apenas uma adaptação do posto de trabalho, mas 

de todo um contexto novo e incerto para enfrentar. 

Dessa forma, ao considerarmos o teletrabalho uma modalidade com benefícios, 

mas também com riscos, que necessita de planejamento e acompanhamento, emerge 

a necessidade de diretrizes ou pontos de apoio para que as organizações sustentem 

suas ações e tomem decisões que preservem a integridade dos trabalhadores. Isso não 

só no que se refere a estrutura física, recursos tecnológicos ou adaptações 

ergonômicas, mas também na seara da integridade humana, preservação dos direitos 

básicos e valorização da saúde e segurança dos trabalhadores.  Nessa perspectiva se 

encontra uma base consistente e sólida com os pressupostos e conceitos de trabalho 

decente, que serão melhor desenvolvidos a seguir. 

 

3 TRABALHO DECENTE 

 

O conceito de Trabalho Decente é formulado pela primeira vez na 87ª Sessão da 

Conferência Internacional do Trabalho, em junho de 1999, em Genebra, com o intuito 

de melhorar as condições humanas no mundo do trabalho. (OIT, 1999; NETO; 

BONAMIM; VOLTANI, 2019). São quatro os objetivos estratégicos do trabalho 

decente: “a promoção dos direitos no trabalho, a geração de empregos produtivos e de 

qualidade, a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social”. 

(ABRAMO, 2015, p.27). Dessa forma, configura-se como o trabalho que permite 

satisfazer necessidades pessoais familiares, bem como garantir a proteção social, 
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assegurando renda para a aposentadoria e respeitando os direitos fundamentais dos 

trabalhadores. (OIT, 1999; RIBEIRO, 2020). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) definiu o trabalho decente 

como prioridade para regulamentar as ações de governantes, trabalhadores e 

empregadores. São três os objetivos fundamentais do trabalho decente: promover a 

Declaração da OIT sobre Princípios Fundamentais no Trabalho de 1998, intensificar a 

luta contra o trabalho infantil e renovar as atividades relativas as normas da OIT. Os 

princípios descritos na Declaração de 1998 são: liberdade de associação e de 

organização sindical, reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, 

eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, abolição efetiva do 

trabalho infantil e eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. 

(NETO; BONAMIM; VOLTANI, 2019). O trabalho decente, portanto, é entendido 

como a preservação de relações éticas no ambiente de trabalho e a garantia de direitos 

ao trabalhador como direito à saúde, à informação, à participação e à manifestação. 

(SOLDERA; DUARTE; LUZ; LIBONI, 2020). 

Muito além de um conceito norteador, o trabalho decente deve ser visto como 

uma estratégia de ação. (ABRAMO, 2015). A autora destaca a aplicação dos objetivos 

para ampliar a compreensão sobre o mundo do trabalho e também para mobilizar 

ações com o intuito de promover e garantir os objetivos estratégicos apontados pela 

OIT.  

A OIT define 11 elementos substantivos como norteadores para um TD (OIT, 

2013), a saber: 1- Oportunidades de emprego, 2- rendimentos adequados e trabalho 

produtivo, 3- tempo de trabalho decente, 4- combinando trabalho, família e vida 

pessoal, 5- trabalho que deveria ser abolido, 6- estabilidade e segurança do trabalho, 

7- oportunidades iguais e tratamento no emprego, 8- ambiente de trabalho seguro, 9- 

seguro Social, 10- diálogo social, trabalhadores e empregadores e 11- contexto 

econômico e social para o trabalho decente. Essas diretrizes apontam caminhos para 

governos, representantes de empregadores e empregados basearem suas ações de 

promoção de um trabalho que preserve a saúde, segurança e dignidade dos 

trabalhadores.  

Com o objetivo de reforçar a importância do constructo e de nortear ações para 

um futuro melhor no mundo do trabalho, a Comissão Mundial sobre Futuro do 

Trabalho publicou o documento intitulado “Trabalhar para um futuro melhor”. (OIT, 



 
 
 
 
750 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

2019). A agenda propõe como centro do modelo as pessoas e o trabalho que elas 

realizam, sustentadas em três pilares de ações a serem desenvolvidas para impulsionar 

o crescimento, igualdade e sustentabilidade. 

Na Figura 1 é possível visualizar os três pilares em questão: aumentar o 

investimento na capacidade das pessoas; aumentar o investimento nas instituições de 

trabalho; e aumentar o investimento no trabalho digno e sustentável. Para cada um 

deles são apontadas ações específicas que podem ser norteadoras para intervenções e 

movimentos necessários para um futuro melhor no mundo do trabalho. (OIT, 2019).  

 

Figura 1: Pilares para impulsionar ações de crescimento, igualdade e 

sustentabilidade proposto pela Comissão Mundial sobre Futuro do 

Trabalho (OIT, 2019) 

 
 

 
 
Adaptado pelos autores de OIT (2019). 
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O investimento na capacidade das pessoas refere-se à ampliação de 

oportunidades e melhora no bem-estar individual. Para isso, um dos enfoques é 

proporcionar um sistema eficaz de aprendizagem ao longo da vida, por meio do qual 

as pessoas possam adquirir habilidades, se qualificar e requalificar adaptando-se a 

novas exigências. Outra diretriz é possibilitar meios adequados para futuras transições 

de trabalho, ampliando as possibilidades dos jovens no mercado de trabalho bem como 

a permanência dos trabalhadores mais velhos, mantendo esses últimos 

economicamente ativos. Também é necessário garantir a igualdade de gênero, 

eliminando a discriminação e fortalecendo a representação coletiva feminina. E por 

fim garantindo a proteção social aos trabalhadores proporcionando uma segurança 

maior em caso de perda de emprego ou aposentadoria, isso para todas as formas de 

trabalho, incluindo o trabalho autônomo. (OIT, 2019). 

Ao tratar do investimento nas instituições de trabalho, a Comissão Mundial 

sobre Futuro do Trabalho descreve quatro caminhos: a garantia universal do trabalho 

a qual possibilita que os direitos das pessoas sejam preservados, como limite de horas 

extras e locais de trabalho saudáveis e seguros; a possibilidade de equilibrar trabalho 

e vida privada, proporcionando maior autonomia aos trabalhadores do que diz 

respeito às suas horas de trabalho; estimular a representação coletiva dos empregados 

e empregadores estimulando assim um diálogo social; e utilizar a tecnologia a serviço 

do trabalho decente, numa abordagem “humana no comando” da tecnologia, 

utilizando-se dos recursos tecnológicos para facilitar o trabalho das pessoas. (OIT, 

2019). 

E por fim, ao considerar o investimento no trabalho digno e sustentável, o 

documento propõe a criação de incentivos para investimentos em ambientes decentes 

e saudáveis e também a necessidade de incentivar investimentos de longo prazo e 

desenvolver indicadores relacionados a bem-estar, igualdade e sustentabilidade 

ambiental como caminhos para o progresso no âmbito do trabalho. (OIT, 2019). 

Mesmo utilizando uma divisão didática entre os pilares para o futuro do 

trabalho, é necessário considerar os ambientes de trabalho em sua integralidade, 

formados por pessoas, organizações e instituições, o que reflete uma complexidade na 

compreensão do tema e a necessidade de engajamento e coesão de todos os envolvidos. 

Mesmo acontecendo vários movimentos mundiais para conceituar, entender e 

reconhecer questões relacionadas ao trabalho decente, ainda existem poucas inserções 
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da psicologia nessa direção. (RIBEIRO, 2020; FERRARO; PAIS; SANTOS; MOREIRA, 

2018). Os autores defendem que essas contribuições agregariam valor para a 

compreensão do conceito, propondo análise de questões subjetivas inerentes ao TD e 

ampliariam ações para além dos aspectos legais e físicos. Da mesma forma que o 

trabalho atende não só as necessidades físicas, mas também proporciona um sentido 

de identidade, de pertencimento e de propósito para as pessoas. (OIT, 2019), o 

trabalho decente vai ao encontro dessa amplitude, podendo ser conceituado e 

analisado em diferentes dimensões e perspectivas. (RIBEIRO, 2020; FERRARO et. al., 

2018). 

Ribeiro (2020), por sua vez, identifica que o trabalho decente é associado a 

outras temáticas da psicologia e propõe a análise dos aspectos antecedentes e 

consequentes a ocorrência do TD, como é possível visualizar na Figura 2. Seriam 

exemplos de conceitos antecedentes “diálogo social, ética em gestão de pessoas, 

governança corporativa, proteção social e sindicalização” (p.1117) e consequentes 

“bem-estar, qualidade do trabalho, satisfação no trabalho, saúde física e mental e 

trabalho significativo'' (p. 1117). Em síntese, a aproximação entre temáticas que versam 

sobre aspectos psicológicos no ambiente de trabalho podem agregar conhecimento e 

dar sustentação para ações dos governos, empresas e empregados considerando a 

amplitude do trabalho decente. 

 

Figura 2: Antecedentes e consequentes do Trabalho Decente na 

perspectiva da Psicologia  

 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Ribeiro (2020) 
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Em sintonia com Ribeiro (2020), Zanelli e Kanan (2018) apontam a 

importância do conceito de Trabalho Decente na construção de indicadores 

relacionados a organizações saudáveis e não saudáveis. Para os autores, a questão 

central que envolve o TD é o diálogo social entre empregados e empregadores e a 

possibilidade de que todos se manifestem sobre os problemas que preocupam ou que 

ameacem. Nessa construção são apontados alguns indicadores de trabalho decente: 

igualdade de oportunidades e de tratamento; combate a todas as formas de 

discriminação; defesa da liberdade, da equidade e da segurança social; o respeito aos 

direitos do trabalho para homens e mulheres; remuneração justa; e emprego seguro, 

estável e protegido. 

A partir da apresentação dos conceitos, objetivos estratégicos, princípios 

fundamentais e diretrizes associadas ao trabalho decente com outros temas 

relacionados como o teletrabalho, observa-se o alto potencial de conexão para 

entender e propor ações, alternativas e políticas que estejam alinhadas à saúde e 

segurança das pessoas e ao fortalecimento de organizações saudáveis.  

 

4 TRABALHO DECENTE NO TELETRABALHO: POSSIBILIDADES E 

DESAFIOS 

 

Os preceitos do trabalho decente criados pela OIT tinham o trabalho presencial 

como foco central de melhorias, com base nos cenários macroeconômico, tecnológico 

e social vigentes. (OIT, 1999). Os avanços tecnológicos das últimas décadas e a 

pandemia da COVID-19 têm potencializado a utilização espontânea e compulsória do 

teletrabalho em larga escala. O contexto passou a exigir das pessoas novos 

aprendizados, flexibilização e o conhecimento (e até descobrimento) de novas formas 

de organização do trabalho, desta vez intercalando com demandas do ambiente 

doméstico.  

Num cenário pouco regimentado, atividades profissionais e domésticas 

passaram a disputar espaços e tempos dos vários atores envolvidos na grande rede de 

produção de bens e serviços. A falta de tempo hábil para planejar e executar adaptações 

por parte dos trabalhadores e empregadores tem marcado esses novos espaços (físico 

e social) de trabalho. (ABBAD et al, 2019). As mudanças decorrentes obviamente 

devem ser observadas de modos diferenciados em seus efeitos nos trabalhadores. 
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(ABBAD, 2020; ZERBINI; ZERBINI, 2020). Todavia, julga-se possível (e necessário) 

tecer considerações sobre a modalidade do teletrabalho na perspectiva da criação e 

manutenção de condições que garantam a essência de um trabalho decente, seguindo 

os princípios sugeridos pela OIT (1999).  

Giraldo & Villegas (2019) reforçam a importância de haver um processo de 

transição entre trabalho presencial e teletrabalho. Destacam que o ideal seria elaborar 

programas de adaptação ao trabalho remoto que considerasse as condições físicas e 

necessidades de adaptação dos trabalhadores e ambientes, considerando o reflexo 

disso em seu desempenho. (GIRALDO; VILLEGAS, 2019). Porém, não sendo essa uma 

alternativa constantemente viável, resta avaliar de que modo os preceitos do trabalho 

decente (OIT, 1999; 2013; 2019) podem e devem ser considerados para alinhar a 

modalidade do teletrabalho com o respeito às necessidades humanas e a construção 

de formas de organização laboral mais saudáveis para pessoas e sociedades. 

Um bom começo é examinar o teletrabalho na perspectiva dos pilares para o 

desenvolvimento de ações para impulsionar o crescimento, igualdade e 

sustentabilidade sugeridos pela Comissão Mundial sobre Futuro do Trabalho. (OIT, 

2019).  De vital importância para o trabalho presencial, esses três pilares, (a) 

investimentos nas capacidades das pessoas, (b) investimentos nas organizações de 

trabalho e (c) investimentos no trabalho digno e sustentável, quando considerados 

para o teletrabalho, podem se reverter em cuidados efetivos aos trabalhadores e 

organizações. (OIT, 2019).  

Promover sistemas eficazes de aprendizagem e meios adequados para futuras 

transições de trabalho, garantir a igualdade de gênero (e diversidade) e a proteção 

social dos trabalhadores são algumas ações sugeridas como investimentos na 

capacidade das pessoas para fortalecer o trabalho decente. (OIT, 2019). No 

teletrabalho verifica-se que a necessidade de aprender e utilizar novas tecnologias são 

demandas cotidianas constantes. (ABBAD, 2019; 2020). As questões de gênero têm 

sido democratizadas pelo trabalho remoto, tanto quanto para a inclusão de qualquer 

forma de diversidade. (ROCHA;  AMADOR, 2018). Um limitador, porém, se refere ao 

acesso a recursos para a aquisição de dispositivos tecnológicos que possibilitem o 

trabalho remoto. Nesse sentido tem sido possível observar no período de pandemia 

muitas organizações fazendo investimentos para auxiliar seus trabalhadores a 
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adequarem às demandas profissionais aos ambientes domésticos (ABBAD, 2020; 

QUEIROGA, 2020; MORAES; 2020; BENTIVI, 2020), o que deve ser estimulado. 

Disto resultam como fundamentais investimentos nas organizações de 

trabalho. Como exemplo de ações sugeridas neste pilar destacam-se a utilização da 

tecnologia a serviço do trabalho decente, o foco na garantia universal do trabalho, a 

possibilidade de equilibrar demandas de trabalho e vida privada, e o estímulo à 

representação coletiva dos empregados e empregadores. (OIT 2019). Nesse pilar 

observam-se muitos desafios para ajustes no teletrabalho. A utilização da tecnologia a 

serviço do trabalho decente depende consideravelmente do estabelecimento de 

políticas e práticas de gestão de pessoas e processos que levem em consideração a 

necessidade de preservar a saúde das pessoas e das organizações em suas decisões 

estratégicas. Embora seja possível identificar avanços e mudanças na cultura do 

trabalho, observa-se nas práticas organizacionais ainda o predomínio de crenças que 

concebem como custos quaisquer investimentos em saúde. (FILARDI; CASTRO; 

MERCEDES; ZANINI, 2020; QUEIROGA, 2020; ABBAD et al., 2019; ABBAD, 2020). 

O equilíbrio entre vida privada e trabalho é apontado como um dos benefícios 

do teletrabalho (ROCHA; AMADOR, 2018). Porém, há de se considerar o 

planejamento desse tipo de modalidade e também o suporte que a organização presta 

ao trabalhador. (GIRALDO; VILLEGAS, 2019). Visto à condição compulsória do 

teletrabalho durante a pandemia da Covid-19, o que é entendido como benefício pode 

representar um desafio ou mesmo um fator de adoecimento. Logo, às organizações de 

trabalho precisam estar atentas e investir nesse aspecto, por meio de 

acompanhamentos e de uma atenção integral à saúde dos trabalhadores. (OIT, 2019; 

ABBAD, 2020; ZERBINI et al, 2020).  

No que se refere à garantia universal do trabalho e o estímulo à representação 

coletiva, observam-se muitas possibilidades de construção de caminhos e revisão de 

trajetórias com o teletrabalho. Porém, ao mesmo tempo em que se ampliam e 

democratizam o acesso a diferentes instâncias, tempos e espaços, observa-se que as 

mudanças na legislação não acompanham a velocidade tecnológica, o que gera gaps 

com relação aos direitos e deveres de teletrabalhadores e empregadores. (MACEDO; 

XEREZ, 2016). Pode-se observar a falta de suporte na legislação sobre teletrabalho, 

que teve uma revisão em 2017 por meio da Lei 13.467/2017, período anterior a 

pandemia, e neste último ano não sofreu alterações ou revisões que integrem a 
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preservação e dignidade do trabalhador. (BRASIL, 2017). O que consta nas publicações 

oficiais é a Medida Provisória 927, em vigor entre 22.03.2020 a 19.07.2020, que 

flexibilizou os contratos entre trabalhador e empregador para a adoção dessa 

modalidade de trabalho (BRASIL, 2020a), o que aponta uma fragilidade na adoção 

dessa forma de trabalho. Além disso, houve indicações para as empresas priorizarem 

a adoção do teletrabalho como uma forma de reduzir os impactos da doença nos 

ambientes de trabalho, mas todas as questões trabalhistas, de saúde e segurança no 

trabalho não são contempladas ou explicitadas. (BRASIL, 2020b). Destarte, 

atualmente ainda se observam fragilidades na legislação quanto à proteção do 

trabalhador em regime de teletrabalho que podem comprometer sua saúde física, 

mental e segurança do trabalho e colocar em risco as condições para um trabalho 

digno. Assim sendo, modernizar, inovar e adequar legislações relacionadas ao 

teletrabalho se constituem como desafios na atualidade. Porém essas mesmas razões 

podem (e devem) ser percebidas como oportunidades para incorporar os preceitos do 

trabalho decente em todas as dimensões que a modalidade contempla.   

Em síntese, ao considerar alguns elementos norteadores para o trabalho 

decente no teletrabalho criam-se oportunidades para planejar e zelar por ambientes 

de trabalho remoto que preservem a saúde, segurança e dignidade dos trabalhadores 

e que contribuam para a construção de organizações saudáveis. (OIT, 1999; 2013; 

ZANELLI; KANAN, 2018).  

Novos arranjos nas formas de organização do teletrabalho podem ampliar 

oportunidades de emprego com melhores remunerações, se acompanhadas por 

atualizações na legislação trabalhista. Um desafio nesse cenário será a delimitação dos 

‘tempos de trabalho decente no teletrabalho’. Nisso amplia-se a necessidade de 

regulamentação de processos e jornadas de trabalho que estabeleçam critérios claros 

de horários para reuniões, entregas de tarefas e para a utilização de dispositivos 

eletrônicos como e-mails e whatsapp. O horário de trabalho deve ter início e final, 

assim como numa rotina interna nas organizações. Demandas extras de horário podem 

comprometer a organização e estrutura familiar, já fragilizada pela pandemia. 

Reforçam-se as necessidades de cuidados para o balanceamento entre 

demandas do trabalho, família e vida pessoal. Isto implicará numa reeducação quanto 

à gestão do tempo profissional em espaço doméstico, considerando os demais papéis 

de todos os envolvidos na dinâmica familiar. Ao mesmo tempo que o trabalho remoto 
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amplia o convívio familiar, flexibilizando horários para atividades de lazer e 

envolvimento maior com o processo educativo on-line dos filhos, ele também pode 

potencializar fatores de riscos psicossociais como ansiedade patológica, adicção ao 

trabalho, violência doméstica, drogadição, dentre outros, em função de jornadas 

duplas ou triplas de trabalho. (ZANELLI; KANAN, 2018).  

Daí a sensibilidade de atentar para a subjetividade de cada pessoa em trabalho 

remoto e suas estratégias de enfrentamento a situações estressoras. 

Acompanhamentos periódicos com realização de avaliações de desempenho para 

apurar adaptabilidade e possíveis estressores ao longo das jornadas pode ser uma 

medida preventiva a adoecimentos.  (ABBAD et al, 2019). Manter transparência com 

sistemas operacionais abertos a toda equipe com informações liberadas e o 

fortalecimento da confiança entre os membros deve incentivar a estabilidade e a 

segurança no trabalho. (PASSOS; SILVA, 2012; BORGES; RHADDOUR, 2017). A 

construção/formalização de redes de apoio aos teletrabalhadores por parte das áreas 

de gestão de pessoas ou canais de ouvidoria também são ações possíveis. (ABBAD et 

al, 2019).  O envolvimento de todos os membros das equipes em reuniões para planejar 

a distribuição justa de tarefas, é um fator de proteção aos teletrabalhadores. (ABBAD, 

2020). 

Destaca-se ainda a necessidade de acompanhar as condições físicas e 

ergonômicas no teletrabalho, pois possíveis acometimentos com a saúde do 

trabalhador podem gerar passivos trabalhistas para as organizações. Para isso deve ser 

incentivada a estruturação de modalidades recorrentes de feedbacks entre 

teletrabalhadores e empregadores com o intuito de propor melhorias nos ambientes 

de trabalho que preservem a saúde integral de todos. (ABBAD et al, 2019). Para isso 

devem ser ampliados os canais de comunicação para aprimoramento dos processos de 

execução e gestão do trabalho remoto. (ABBAD, 2020). Ações que fortaleçam valores, 

missão e propósito da organização deverão ser constantes, pois contribuirão para o 

reforçar o senso de pertencimento e de identidade organizacional de cada 

teletrabalhador. No trabalho remoto, isso pode se perder em função do isolamento 

social que a modalidade tende a imprimir.  

Por fim, há que se reforçar a possibilidade para revisar legislações que 

preservem direitos fundamentais na ampliação da vida profissional ativa, garantindo 

também o acesso a condições de proteção social e aposentadoria dignas.  
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Não se esgotam aqui as análises das possibilidades e desafios para tornar o 

teletrabalho uma modalidade pautada por preceitos de trabalho decente. O propósito 

do capítulo foi instigar novas reflexões com pontos e contrapontos que avancem na 

direção da preservação da saúde e bem-estar das pessoas em organizações 

predominantemente saudáveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o Trabalho Decente como um movimento mundial embasado em 

estudos e políticas relacionadas aos direitos do ser humano para garantir a integridade 

das pessoas, tem-se em seus preceitos uma base sólida para a avaliação das condições 

e formas de (des)engajamento do trabalhador nos mais diferentes modos de trabalho. 

No caso específico deste estudo, na modalidade do teletrabalho. 

Atividades de trabalho remoto já existiam antes da pandemia de COVID 19. 

Porém, a necessidade de continuidade de muitos negócios em várias categorias 

econômicas em nivel mundial  teve, no teletrabalho, a única opção para sua 

manutenção. Uma modalidade de trabalho inicialmente compulsória com poucas 

condições e desconhecida por muitos.  Mesmo que em 2017 a legislação brasileira 

tenha ampliado as possibilidades do trabalho remoto, as condições em que a maioria 

dos trabalhadores iniciaram suas atividades em home office é motivo de preocupação. 

Uma inquietação que referencia a saúde dos trabalhadores nos aspectos 

psicofisiológicos com possíveis consequências passíveis de demandas para a justiça do 

trabalho foi um dos motivos que inspiraram o desenvolvimento deste capitulo. 

O conceito do princípio da precaução, proveniente do Direito Ambiental e 

mencionado por Roxo (2009) e Zanelli e Kanan (2018) refere que o atraso ou a falta 

de procedimentos que possam prevenir algum risco não é justificável pela insegurança 

do conhecimento científico, métodos ou técnicas disponíveis. Sendo 

assim, desconhecer a legislação trabalhista, não é justificativa para não cumpri-la. 

Porém, as consequências de uma modalidade de teletrabalho sem tempo hábil para 

organizar sua implantação, tem aumentado o número de desconfortos e ampliado 

questionamentos se as condições de trabalho ofertadas estão condizentes com o 

conceito de trabalho decente. Logo, olhar para o teletrabalho nessa perspectiva é uma 

alternativa para que essa modalidade desponte como uma forma de trabalho  coerente 
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para empresas, empregados e para o mundo do trabalho.  
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Material y métodos 

 

El articulo propone como objetivo caracterizar el campo de acción de la 

auditoría ambiental en los diferentes escenarios donde se ejecuta por el equipo auditor 

de la Entidad Fiscalizadora Superior en las etapas estudiadas de la auditoría ambiental 

en Cuba hasta el siglo XXI. Se parte para ello desde su origen, desarrollo, y evolución 

de su tratamiento teórico doctrinal, y como se ha regulado en la legislación hasta el 

siglo XXI, concluyendo con el control ejecutado a las energías renovables por las 

formas de gestión que la implementan para mitigar la contaminación y alcanzar el 

desarrollo sostenible al modificarse la matriz energética en relación a los Objetivos del 

Milenio para el 2030. Se formula la hipótesis del diseño de la investigación, no 

experimental con enfoque cualitativo. Para ello, se han utilizado los métodos de la 

investigación como el de análisis síntesis, histórico comparado, revisión bibliográfica, 

e inducción deducción.   

 

Introducción 

 

El problema de la energía y el ahorro energético se convierte hoy en un 

problema relevante a tener en cuenta en el siglo XXI. La energía se obtiene a partir de 

las fuentes de energía y las cantidades disponibles de dichas fuentes es lo que se 

denomina recursos energéticos que los recursos naturales le aportan al hombre en su 

relación difusa con la naturaleza. 
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Cambiar la explotación de los recursos finitos constituye un reto para la 

Administración Pública, para ello fomenta el uso de las fuentes de energías renovables, 

a partir del uso de la energía solar fotovoltaica, eólica, geotérmica, termosolar, 

hidroeléctrica, bioenergía y el poder de las corrientes marinas, siendo un tema 

recurrente en las políticas públicas en Cuba.  

En consecuencia, el avance que han experimentado el uso de estas energías se 

ha extendido globalmente en el actual siglo, por estar disponibles en todo el mundo, al 

contrario que las tradicionales como el gas, carbón y petróleo, las cuales se concentran 

en algunos países en concreto y son finitas. 

Los estudios realizados en el mundo académico ponderan que el uso de las 

energías renovables, lo cual permite obtener energías más limpias, las que no generan 

desechos peligrosos, son fáciles de desmontar, aumentan la autonomía en las regiones, 

generan puestos de trabajos verdes, concebidas como energías seguras, y son fuentes 

inagotables en su uso y explotación por el hombre en su relación con el ambiente.  

Ha dado lugar desde la ciencia social del Derecho, al avance y aplicación del 

Derecho Internacional Energético al ser los Tratados su núcleo duro, desarrollado 

como una nueva rama del Derecho, para ello el Derecho Energético por objeto ordenar 

y regular en su amplio espectro y en la totalidad de sus manifestaciones, la actividad y 

el comercio internacional de la energía. Por la complejidad y amplia variedad de su 

objeto de regulación, el Derecho Internacional de la Energía abarca campos y aspectos 

del Derecho Internacional Público y del Derecho Internacional Privado, del Derecho 

Económico, Mercantil, Administrativo, Ambiental, Fiscal y el Derecho Constitucional.  

De ahí que, en los últimos años, una importante corriente doctrinal 

latinoamericana y otras como la española, la francesa y la italiana, se pronuncien por 

el manejo del término conceptual de Derecho Internacional de la Energía y de los 

productos básicos, lo que los juristas ingleses han dado en llamar “Internacional Law 

of Energy and Raw Materials”. 

Desde el Derecho Administrativo Ambiental, la actividad de control -auditoría 

ambiental, aparece para que la Administración Pública pueda conocer el grado de 

cumplimiento de las políticas públicas y evaluar el cumplimiento de la legalidad de las 

normas en el orden ambiental, incidentes en lograr alcanzar el desarrollo sostenible en 

atención a los Objetivos del Milenio para el 2030 pertinentes para el ahorro y la 

eficiencia energética al fomentar la energía verde.    
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1 La auditoría ambiental, origen, evolución y desarrollo en el campo del 

control público 

 

Para analizar la auditoría ambiental, es preciso iniciar su estudio desde los 

orígenes de la auditoría como hoy se le conoce “actividad de control”; la historia devela 

que se remonta su hacer al Egipto antiguo, donde los soberanos para evitar desfalcos 

en las cuentas de sus residencias o en la construcción de obras públicas aplicaban 

medidas de control. Esta práctica en materia de control, estuvo presente en las 

civilizaciones antiguas, la que desaparece junto con el mercado y el sistema monetario 

al finalizar esta etapa histórica y comenzar la Alta Edad Media, caracterizada por el 

predominio de la economía natural. (VILLARDEFRANCOS ÁLVAREZ, et al. 2006, pp.53-

59) 

Al estudiar la institución jurídica de la auditoría, es pertinente visualizarla en la 

época posterior a la invención de la escritura, aunque su práctica proceda de 

civilizaciones tan antiguas como la egipcia, en la que se procedía a controlar los 

ingresos de los impuestos y los gastos, subdividiendo la tarea entre recaudadores 

distintos, conociendo cada uno de ellos que su labor sería revisada con posterioridad 

por un funcionario distinto, para determinar el honesto manejo de los mismos como 

por los recaudadores encargados de estas funciones.  

En esta época estudiada, el pueblo era sometido al pago de tributos por el 

soberano que lo dominaba, se conoce como contribución (impuesto); para su control 

se designaban revisores, quienes realizaban la actividad de fiscalización para la 

administración de sus riquezas, se evidencia también esta práctica en la civilización 

del pueblo Sumerio, en los años 3,300 antes de Cristo.  

En Europa, en las naciones de Inglaterra y Escocia en 1130, se comenzó el uso 

de los llamados Registros de los Erarios, como una especie de registro contable. Se 

signa que el título de Auditor fue para las personas que dominaban esta técnica, 

iniciándose las asociaciones de estos profesionales en el Colegio de Contadores de 

Venecia en Italia, los Consejos Londinenses en Inglaterra y el Tribunal de Cuentas de 

París. 

En Gran Bretaña, BARREIRO ZABALA (1922, p.4) en sus estudios refiere “…la 

inspección de cuentas o libros data de época muy remota. En el año 1299, según se 

lee en los archivos del Ayuntamiento de Londres, se nombraba una persona que 
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ejercía el cargo de Auditor o Inspector para que revisara las cuentas de aquel 

municipio…”  

La razón de ser Gran Bretaña, la cuna de la institución jurídica de la auditoría, 

se explica por ser el país pionero en la Revolución Industrial, precursor y máximo 

exponente de las técnicas de auditoría en su desarrollo, cuestión que se debe a dos 

causas, por un lado: al alto nivel del desarrollo industrial y financiero, y haber contado 

con la experiencia de siglos de los Consejos Londinenses, precursores de las actuales 

asociaciones profesionales de auditores. (VILLARDEFRANCOS ÁLVAREZ, et al. 2006, 

pp.53-59) 

En el resto de los países europeos, se introdujeron estos medios de control en la 

época del Renacimiento. A partir del siglo XII, en el período de Baja Edad Media, trajo 

consigo el resurgimiento de las ciudades, el florecimiento de los oficios y el desarrollo 

del comercio, los que exigían determinados tipos de evidencia documental en la 

actividad mercantil.  

BALLESTEROS & MARÍN-BALDO (1924, p.24) son del criterio que hacia el siglo XIII 

se generaliza el uso del papel, aquí en este momento histórico, pudo obtener la 

contabilidad sensibles progresos. Más tarde, ya avanzado el siglo XVII, la Ordenanza 

francesa de 1673, perfiló la obligación de conservar y transcribir en un libro los 

aspectos contables, formulándose semestralmente los inventarios.  

En España, país que cuenta con la legislación sobre el tema analizado más 

antigua del mundo, dispone la obligatoriedad para todos los comerciantes y 

banqueros, nacionales o extranjeros, residentes en los reinos de Castilla, de llevar sus 

cuentas por el sistema de partida doble. Así, el origen de la auditoría es corroborado 

en el Tribunal de Cuentas de España, y se remonta a los tiempos de Sancho IV el Bravo, 

Rey de Castilla y León (1284-1295), pocos años después surgía en Navarra bajo el 

reinado de Carlos II, el Malo, una institución de características similares, donde la 

Cámara, especie de consejo real para asuntos económicos tuvo facultades como 

Tribunal de Cuentas. (MARTÍNEZ GARCÍA, 1992, p.62).  

Se aprecia en el análisis que se realiza, el motivo de la creación de estas 

instituciones jurídicas, como son las Cortes de Toledo, celebradas en 1436, cuyo fin era 

auditar las cuentas públicas por los Contadores Mayores en el fondo el despilfarro 

público el que acaban pagando los contribuyentes por medio de los impuestos. 

Siguiendo este estudio para caracterizar a la función auditora, se corrobora que a 

finales del siglo XIII y principios del XIV, ya se auditaban las operaciones de los 
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funcionarios públicos que tenían a su cargo los fondos del Estado para su control 

público.  

En Italia, en el siglo XV, en el desarrollo de la actividad de la auditoría surgieron 

las técnicas de teneduría de libros, como el medio de mantener los ingresos y los gastos 

bajo el control público. En la ciudad de Roma, se aprecian evidencias que se practicó 

una especie de control preventivo en la administración de los fondos públicos, siendo 

en la época del Imperio de Augusto, años antes del nacimiento de Jesucristo, cuando 

alcanza su plenitud. Los romanos recaudaban sus tributos por medio de sus 

“Cuestores”, que a su vez rendían cuentas al Tesorero central de Roma.  

El referente de la obra científica de LUCAS PACCIOLI (1494) “Tratado sobre el 

Método” conocido de la “partida doble”, evidencia que desde el año 254 se 

inspeccionaban y comprobaban las cuentas, factor que permitió la evolución paralela 

de la actividad de la auditoría como resultado de la práctica de la contabilidad como 

ciencia, y a la vez como herramienta de trabajo de los especialistas dedicados a la 

contabilidad con el desarrollo del comercio. (TUA PEREDA, 2008, pp.1-23).  

El estudio demuestra que para 1799, ya existían firmas acreditadas de 

contadores públicos en Escocia, Estados Unidos de América e Inglaterra, fueron estas 

las primeras naciones en las que toma relevancia la función de la contaduría pública 

ligada a la práctica de la auditoría pública. Las mismas adoptaron el modelo británico 

de información, lo mismo que sus procedimientos analíticos. (TUA PEREDA, 2012, 

pp.94-110) 

Se aprecia en este análisis como GIRONELLA MASGRAU (1976, p.15) señala que la 

historia refiere que existían unos controles recaudatorios en otras civilizaciones, en el 

Imperio Chino y Mesopotamia. No obstante, el autor consultado indica que la 

auditoría tal como se concibe actualmente, como una función de validación de los 

estados financieros, nació en los inicios del siglo XIX en Gran Bretaña. 

Otro aporte es el de SUÁREZ SUÁREZ (1990, p.3), quien considera desde su 

postura que, la auditoría tal como hoy en día se concibe, en su acepción restringida o 

verdadera auditoría, consiste en la comprobación de la veracidad de la información 

contable, no nace en Europa hasta después de la Revolución Industrial; en pleno siglo 

XIX, tuvo un desarrollo muy desigual en unos y otros países inicia su irradiación.  

Ilustra este autor consultado, sobre la función de auditor, al observar que en 

España se le denomina “Auditor de Rota” a cada uno de dos doce prelados del tribunal 

romano de la Rota, que tiene jurisdicción para conocer en apelación de las causas 
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eclesiásticas; auditor conventual, al religioso encargado de examinar las cuentas del 

monasterio; auditor militar, al funcionario del cuerpo jurídico-militar que informa 

sobre la interpretación y aplicación de las leyes, y propone la resolución 

correspondiente en los procedimientos judiciales instruidos por el ejército; “Auditor 

de la Marina”, al juez letrado que entiende en las causas del fuero del mar; Auditor 

canónico, a la persona designada instructor en las causas canónicas.  

En la región de Centroamérica, el antecedente de la auditoría se aprecia en la 

nación de México, donde el pueblo Azteca se caracterizó por la dominación de otros 

pueblos, actividad que hacían mediante la contribución a través del recaudador o 

auditor para explotarlos mediante el cobro de impuestos.  

Por ello, por la transdisciplinariedad del tema, desde las ciencias contables, por 

el vínculo con la función de control estudiada,  los estudios refieren que la práctica de 

la auditoría nace en la primera mitad del siglo XIX, luego se extendió a países de la 

cultura empresarial anglosajona como la forma de hacer fiable la información 

contable, permitió la transparencia del mercado de valores ante el desarrollo 

económico y la expansión de las relaciones económicas al exigirse información precisa 

y real de sus estados de cuentas, para dar confianza y competitividad a la actividad 

comercial. Ilustran los elementos estudiados que, el acto de rendir cuentas supone la 

existencia de un principio de contabilidad crítica: el examen por un funcionario 

superior de las operaciones económico-financieras realizadas por otro funcionario de 

inferior categoría, a fin de otorgarles su aprobación o desestimarlas. 

(VILLARDEFRANCOS ÁLVAREZ, et al. 2006, pp.53-59) 

Por consiguiente, hasta el suceso histórico de la Revolución Industrial, se 

demuestra que la economía se desarrollaba en base a una estructura de empresa 

familiar donde la propiedad y la dirección de sus negocios confluían en las mismas 

personas, que no sentían ninguna necesidad de la auditoría independiente ni tampoco 

se les imponía por normativa legal. Como acontecimiento económico social del siglo 

XIX, fue el suceso histórico cultural que demandó la participación de hombres 

especializados en analizar los problemas económicos, financieros y contables para su 

evaluación, donde se necesitó de la contaduría pública como la herramienta técnica 

para estos fines. (MÉNDEZ-GUTIÉRREZ DEL VALLE, 2009, pp.55-56)  

Vinculada a las ciencias jurídicas, se constata como en los países de cultura 

latina, en particular en España, el uso de la auditoría como actividad de control quedó 

relegada hasta comienzos del siglo XX en el Derecho Militar y en el Derecho Canónico. 



 
 
 
 

Alcides Francisco Antúnez Sánchez | 769 

 

Se aprecia, cómo fueron incluidas normas jurídicas a la actividad de la auditoría como 

voluntad de la Administración Pública, elementos que permitieron que se fortaleciera 

el trinomio Contabilidad, Auditoría y Derecho, al cobrar nuevas dimensiones como 

norma administrativa para proteger los activos contra posibles transgresiones, 

tipificándose con la protección del bien jurídico ambiental y otras infracciones, 

ubicados bajo el término genérico de los delitos ambientales con reflejo en la 

contabilidad directa o indirecta a los sujetos de gestión, fortalecida con el uso de las 

herramientas de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (Tic), la que 

tuvo como su campo de acción a la empresa. (ANTÚNEZ SÁNCHEZ, 2019) 

En contexto, RODRÍGUEZ-FLORES DE QUIÑONES (1964, p.169) explícita desde su 

postura que, para los juristas y hace referencia a España, ignoran la contabilidad, 

minimizan su importancia y no tienen presentes las bases fundamentales de esta 

disciplina al tratar de solucionar los problemas que plantean en esta materia. Este 

elemento ha influido en la jurisprudencia de los Tribunales y se ha reflejado en la 

legislación, que con frecuencia contienen errores en materia contable. La doctrina 

contable desconoce en la mayor parte de los casos, los principios más esenciales de la 

ciencia del Derecho y de la Hermenéutica jurídica. 

En su postura, VICENT CHULIA (2010, p.7711) manifiesta que la contabilidad y el 

Derecho como ciencias van en un divorcio histórico. Aunque se reconoce que la 

correcta actualización de la contabilidad es manifestación de una buena organización 

empresarial, el Derecho Mercantil la ha fomentado tradicionalmente mediante el 

reconocimiento de los asientos contables como una prueba privilegiada. Por la 

transversalidad del tema analizado, el aporte con una visión de futuro, realizado desde 

el Derecho Mercantil por VICENT CHULIA (2010, pp.115-146), al señalar al control 

contable, como el término verificación y la expresión de auditoría. Cuestión a la que 

los autores se afilian, hoy reconocido como Derecho Contable. 

La idea aportada en este análisis por BROSETA PONS (2010, p.292), al referir 

desde su postura sobre la censura de cuentas, quien señala que, al ser una 

denominación castellana, la auditoría de cuentas es la denominación importada de la 

práctica anglosajona. De aquí que se visualice, analizado el parecer de ambos 

catedráticos estudiados, consideran los autores del artículo su nexo con el Derecho, y 

en especial con el Derecho Mercantil, hoy señalado en la literatura científica como 

Derecho Contable para su aplicación por los empresarios para conocer sus estados de 

cuentas de su patrimonio.  
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También se valora que, la auditoría tiene un reconocimiento jurídico desde el 

Derecho Internacional Público, al ser su paraguas, irradiándolo hacia el Derecho 

Administrativo y al Derecho Constitucional, los que le dan fuerza jurídica para su 

desarrollo en los ordenamientos jurídicos en cuerpos jurídicos especiales para 

ejecutarla en el sector empresarial público y el privado. 

 

2 La auditoría como actividad de control ambiental en el campo de acción 

en el sector empresarial 

 

En el propio siglo XX, prosiguiendo el íter histórico de este estudio, se asevera 

que la auditoría ambiental aparece dentro de los mecanismos de control público con 

otro nuevo campo “el ambiental”, se justiprecia que significó un escalón superior en el 

orden de integralidad, porque apuntó no solo a la eficiencia económica sino a la 

conformación de la empresa responsable con el ambiente. Representó impulsar y 

verificar el debido engranaje optimización, legitimidad, racionalidad y competitividad 

a los sujetos de gestión que la ponderan en la empresa o la industria.  

Elementos que a criterio del articulista han sido pertinentes, y han permitido 

que haya evolucionado la auditoría ambiental con el transcurso del tiempo en relación 

con el país que la aplique y el desarrollo tecnológico industrial que posea en su 

desarrollo normativo con un fin, disminuir la contaminación ambiental que generan 

los sujetos de gestión económico, como es el objeto central del artículo. 

La auditoría ambiental, se corrobora como se instrumentó en los países de 

mayor desarrollo industrial a través de metodologías y técnicas en sus ordenamientos 

jurídicos. Su ordenación se vincula a elementos históricos, teóricos, doctrinales, 

legislativos y culturales con la práctica de la auditoría y la contabilidad social, ligados 

a la responsabilidad social a partir de 1953 en los Estados Unidos de América. (BOWEN, 

1953, pp.7-47), (ROMANQUE, 1996, pp.133-160), (GARCÍA FRONTI, 1997, pp.55-77)  

Su conexión como se refirió, está relacionada a los orígenes del ius 

ambientalismo como parte de la Agenda Pública Internacional desde la impronta del 

Derecho Internacional. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) a escala global 

señalan al año 1969, como su inicio. Se inserta este tipo de auditoría entre los factores 

de estimulación de fórmulas empresariales correspondiente a la resolución de la 

contradicción eje de los modelos económicos: ilimitadas necesidades individuales y 

colectivas y limitados recursos materiales disponibles para satisfacerlas a partir del 
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desarrollo sostenible. Donde como tradición la relación entre la empresa-ambiente ha 

sido bastante conflictiva: los principales daños ambientales los acarrea la empresa y 

ésta ha percibido la atención ambiental como un obstáculo en sus actividades y un 

freno para su desarrollo y obtención de ganancias. (LOPERENA ROTA, 2003, pp.57-73), 

(ALLÍ ARANGUREN, 2006, pp.1-34), (ANTÚNEZ SÁNCHEZ, 2019) 

En la década de los 70' del siglo pasado, se constata como el empresariado 

norteamericano es el primero en aplicarla de manera voluntaria, para evaluar la 

empresa con la finalidad de servir como herramienta de dirección para la gestión 

ambiental, todo ello debido al aumento y la complejidad de la normativa jurídica 

Estadual y Federal en su ordenamiento jurídico, ante los problemas ambientales que 

acontecían generados por la contaminación al ambiente, los que habían originado 

problemas en el orden legal. (HARRISON, 1996, pp.1-676).  

Estos elementos señalados up supra, se justiprecia que han obligado a los 

empresarios a replantearse una actitud estratégica hacia la protección del ambiente, 

con una actitud proambiental para hacer competitiva la empresa en el mercado y 

mitigar los efectos negativos que tiene la contaminación ambiental. 

Las EFS organización internacional creadora de este tipo de auditoría, le 

concede la función de dar a conocer los índices de contaminación generados como 

resultado de la producción industrial de bienes y servicios, al estimular la 

implementación de las tecnologías limpias, los sistemas de gestión ambiental y otros 

instrumentos en materia contable, para obtener la certificación ambiental a partir de 

la década de los 90' del pasado siglo a los empresarios que la ponderan en empresas e 

industrias.  

Se concibe por ello que, implementar la auditoría ambiental fue una respuesta 

estratégica para modificar los hábitos de consumo y estilos de vida contrarios al 

paradigma jurídico del desarrollo sostenible por parte de los empresarios, como el 

efecto negativo del desarrollo tecnológico y las transformaciones económico-sociales. 

Trajo como resultado, el reto a las EFS de crear instrumentos y herramientas que 

viabilizaran su aplicación y permitieran el equilibrio entre los avances tecnológicos y 

el ambiente por su dimensión multidisciplinaria.  

Desde las ciencias jurídicas, en particular desde el Derecho Ambiental 

Internacional, la auditoría ambiental se reconoce como una herramienta de gestión 

dentro de los instrumentos de tutela ambiental, se implementa para minimizar los 

impactos ambientales negativos generados. Es una estrategia empresarial aplicada por 
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la Administración Pública para proteger el bien jurídico público ambiente ante la 

problemática del cambio climático; se vincula en su ejecución con otras herramientas 

de gestión con la Evaluación de Impacto Ambiental, la Inspección Ambiental y la 

Licencia Ambiental, entre otras, de aquí su transversalidad por sus ejecutantes. 

(ANTÚNEZ SÁNCHEZ, 2019) 

Por ello, en la década de los 80', del siglo pasado, la Cámara Internacional de 

Comercio (1986), la reconoce como la “…herramienta de gestión que comprende una 

evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del funcionamiento de la 

organización ambiental. Prevé la implantación de gestión, así como los equipos de 

control necesarios con objeto de facilitar el control de gestión de las prácticas medio 

ambientales y declarar la observancia de la política de la Compañía de acuerdo con 

la normativa ambiental. Es el examen metódico que implica análisis y 

comprobaciones de las prácticas y procederes ambientales de una empresa o parte 

de ella. Este término de auditoría es sinónimo de revisión y verificación de diversos 

aspectos de una empresa...”  

La Asociación Americana de Contabilidad, la concibe como “…proceso 

sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas 

con informes sobre actividades económicas y otros hechos relacionados. Su finalidad 

consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con 

las evidencias que le dieron origen para determinar si en dichos informes se han 

elaborado con la observancia de los principios establecidos para el caso…” 

(ALVARADO RIQUELME, et al. 2014, pp.1-507) 

En la propia década de los 90' del siglo pasado, prosiguiendo este estudio, se 

observa como se le adicionan nuevos elementos tecnológicos vinculados al Comercio 

Internacional a la actividad de control analizada, la hacen mucho más compleja, 

completa y dinámica en cuanto a la gestión ambiental por parte de los sujetos 

económicos que la implementan; las técnicas, métodos y objetivos como actividad de 

control de forma simétrica evolucionó para poder atender y dar respuestas a las nuevas 

exigencias de los clientes a partir del siglo XX, como ya en su momento el catedrático 

VICENT CHULIA lo señalaba.  

Las EFS (1995), la concibe como una herramienta de gestión ambiental, aunque 

otros estudios desde las ciencias contables consideren que su génesis está vinculada a 

la contabilidad y a la auditoría social para dar respuesta a problemas generados al 

ambiente con la contaminación atmosférica, por el vertido, la lumínica, la sonora, la 
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protección a la biodiversidad, el cambio climático, a los recursos hídricos, al 

incremento de los niveles de radiación, a la lluvia ácida, por el incremento de las 

concentraciones de ozono generado por la industria, la mala calidad del aire en las 

ciudades, el uso y manejo de la tierra, la desertificación, el comercio y el ambiente. 

Cuestión aún por esclarecerse. Puntualizan que permite en su ejecución por el auditor 

realizar la evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la efectividad 

de la organización auditada en la gerencia para proteger el bien jurídico público 

ambiente con un mejor control de las prácticas ambientales y la evaluación para 

cumplir la política ambiental de la empresa y las normas legales a partir de la 

institucionalización de la tutela ambiental. (ELSTEIN, 2012, pp.17-45) 

La norma técnica ambiental ISO 14 001:1995, la define como “…proceso 

sistemático, autónomo y documentado para obtener evidencias de la auditoría, 

evalúa de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen 

los criterios de auditoría…”  

También, en la década de los 90' del siglo XX, empiezan a publicarse estudios 

desde las ciencias jurídicas, reflejan el análisis de la política pública ambiental con la 

integración en la aplicación de herramientas de gestión, para determinar los niveles de 

contaminación, exigir la responsabilidad ambiental, la evaluación ambiental 

estratégica, la cuantificación del daño ambiental ocasionado, los servicios públicos 

ambientales, la inspección ambiental, los permisos ambientales, el uso de las 

tecnologías limpias, los sistemas de gestión ambiental y la obtención de la certificación 

ambiental para lograr beneficios en el comercio, y el uso de la ecoetiqueta para la 

protección del consumidor como un derecho vinculado a la praxis de la auditoría 

ambiental. (SANZ RUBIALES, 2000, pp.7-19)  

Desde el plano jurídico, se analizan los aportes de MARTÍN MATEO (1991, PP.145-

148), NOGUEIRA LÓPEZ (1997, pp.5-200), LOPERENA ROTA (2000, p.101), ESTEVE PARDO 

(2002, pp.21-22), EMBID IRUJO (2015, pp.3492-3498), señalan que la auditoría 

ambiental está articulada a una actividad de control, la misma evalúa al sujeto de 

gestión de manera voluntaria u obligatoria su relación con el ambiente, es concebida 

como una fórmula de autorregulación ambiental con efecto público externo, no es un 

servicio público típico; en su ejecución son aplicadas normas técnicas ambientales 

(ISO 14 000, 19 011, 26 000) y el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría 

Medioambientales (EMAS) para el sector industrial en Europa; tiene naturaleza 

jurídica pública y de fomento ambiental, concebida dentro de la fórmula estimulación-
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recompensa, con efecto directo y vinculante al auditado, puede ser onerosa o gratuita, 

y su resultado final es certificatorio de la gestión ambiental del auditado. Como se 

aprecia, aquí hay otro campo nuevo de acción, el “sector industrial” en la práctica de 

la auditoría al surgir el EMAS. 

Por consiguiente, se valora que la auditoría ambiental se vincula al Derecho 

Ambiental con el principio de prevención, precautorio, de quien contamina paga, de 

responsabilidad, de cooperación, y de legalidad; como instrumento de carácter 

corrector, mejora el comportamiento ambiental al auditado, es interdisciplinaria y 

puede tener un carácter punitivo. (FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, 2004, pp.27-43), 

(CAFERRATA, 2009, pp.20-55), (ANTÚNEZ SÁNCHEZ, 2015) 

Queda claro que la auditoría ambiental responde a las necesidades sociales, por 

ello en la Cumbre de Johannesburgo en 2002, se pondera su uso a escala global como 

su paraguas como ya se reseñara. Es la herramienta de gestión susceptible de 

integrarse por su transversalidad en la realización de las revisiones clásicas 

establecidas por otras ramas de la economía industrial, integrada a otros tipos de 

auditorías -legalidad, financiera, cumplimiento, gestión- al revisar en sus programas 

aspectos vinculados con la protección ambiental con una visión estratégica, aplicando 

la inteligencia ecológica para ello en pos de alcanzar el desarrollo sostenible, ejecutada 

de forma voluntaria u obligatoria.  

Para el autor del artículo, se demuestra que en la ejecución del control 

ambiental por la EFS se conjugan la competitividad y la sostenibilidad en un equilibrio 

adecuado con el ambiente, al ponderar la norma técnica ISO 26 000 en pos de alcanzar 

el desarrollo sostenible como paradigma jurídico. Permite evaluar el compromiso de 

la gestión ambiental con el ambiente para la empresa y la industria. (FERNÁNDEZ DE 

GATTA SÁNCHEZ, 2004, pp.1-19), (SALES DE FREITAS, 2013, pp.293-309) 

La auditoría ambiental, pondera el principio de rendición de cuentas como lo 

explicitan MONEVA ABADÍA, et al. (2004, pp.1-27); al ser un derecho de la sociedad, 

permite conocer el impacto de las actividades que todo sujeto de gestión económica 

tiene en su comunidad y con el entorno para actuar de manera sostenible y respetuosa 

con su entorno, ponderando a criterio de los articulistas el principio de información. 

Por la transdisciplinariedad en su ejecución, se valora que constituye un reto al 

exigir la responsabilidad a los actores económicos en la protección al bien jurídico 

ambiente como bien de uso público, que acate el principio de legalidad, ratificada en 

la Cumbre de Río en 1992, Johannesburgo 2002, y en la Agenda 2030 en los objetivos 
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del Milenio, donde el control público ambiental es tema recurrente, de aquí que su 

principal reconocimiento sea en cada país a través del texto constitucional y se 

desarrolle en los ordenamientos en normas jurídicas especiales, donde de manera 

indistinta las normas legales la recogen en su ejecución de manera voluntaria u 

obligatoria.   

Aunque queda claro que, la relación empresa-ambiente ha sido conflictiva, los 

principales daños ambientales los acarrea la empresa y ésta ha percibido la atención al 

ambiente como un obstáculo en sus actividades y un freno para su desarrollo y para la 

creación de empleos verdes. Han sido los principales factores que ha obligado a la 

empresa como sujeto económico, a replantearse su actitud estratégica hacia el 

ambiente, ante la creciente preocupación social a raíz de la magnitud de la crisis 

ambiental global, como fruto de la actividad económica insostenible, que impide 

alcanzar los Objetivos del Milenio para el 2030, donde el control público ambiental es 

pertinente. 

Prosiguiendo el análisis, se aprecia como la auditoría ambiental, se le conoce 

con varios nombres en la literatura científica “ecoauditoría”, “revisión ambiental”, 

“control ambiental”, “evaluación ambiental”, y “vigilancia ambiental”, aunque su 

significado resulta ser el mismo por quien la ejecute y para quien se le notifiquen sus 

resultados.  

Dentro de la familia de los instrumentos de comando y control en la materia 

ambiental, se valora como los ordenamientos jurídicos, por su origen idiomático, su 

cultura y su realidad económico-social, consideran que es capaz de evaluar y sentar las 

bases de una política ambiental dirigida a los empresarios para mitigar la 

contaminación ambiental. Se vincula a los conceptos de economía y contabilidad 

ambiental creados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA, 2005). 

Su naturaleza jurídica está concebida a partir de que el control es un sistema de 

verificación y corrección de la legalidad que evalúa el principio de juridicidad, 

directamente vinculado al concepto de Estado de Derecho, y se relaciona con la 

democracia como forma política de gobierno nacional. En el marco de un Estado de 

Derecho, el control implica que la Administración Pública en su organización, 

funcionamiento, relaciones con la comunidad y su personal están subordinados al 

ordenamiento jurídico como sujeto pasivo, el que deriva directamente de un marco 

constitucional. Las normas jurídicas deben someterse a la Constitución Política, y a 
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éstas deberán someterse a su vez, las normas que se derivan de la potestad 

reglamentaria como lo señala el Derecho Administrativo. 

Hay que ponderar en este estudio, que, para la ejecución por el equipo auditoría, 

la auditoría ambiental, ni las normas, ni el referente doctrinal son homogéneos en lo 

concerniente a los indicadores a medir, en la significación de los mismos, ni cómo 

hacerlo atendiendo a las diferencias del desarrollo tecnológico y las formas de gestión 

económicas auditadas en cada escenario. Los ordenamientos jurídicos no han tenido 

en cuenta los diferentes momentos de control “no solo a la tecnología existente sino a 

la que se va adquirir” como mecanismo de prevención para mitigar la contaminación 

ambiental.  

Lleva a justipreciar que, dentro del proceso de la auditoría ambiental, es 

pertinente evaluar la “economía circular”, vinculada a los recursos naturales limitados 

y a la creciente contaminación creada por la generación de residuos para implementar 

medidas para que estos productos no sean desechados, sino reutilizados o reciclados 

para crear nuevos productos por las empresas e industrias con los objetivos del Milenio 

para el 2030 -objetivo 12: producción y consumo sostenible- 

El que concluye como cierre a criterio del autor del artículo, con el análisis de 

ciclo de vida (ACV) “Life Cycle Assessment”, conocido como análisis de la cuna a la 

tumba, balance ambiental, balance ecológico o evaluación del ciclo de vida (ECV). Se 

aprecia que esta evaluación está concebida como una herramienta de diseño que 

investiga y evalúa los impactos ambientales de un producto o servicio durante todas 

las etapas de su existencia: extracción, producción, distribución, uso y fin de vida 

(reutilización, reciclaje, valorización y eliminación/disposición de los 

residuos/desecho). (OWENS, 1996-1998), (SAOUTER y FEIJTEL, 2000) 

 

3 La auditoría ambiental, campos de aplicación en la protección del 

ambiente  

 

La evolución de la auditoría ambiental en el siglo XXI, acontece en el primer 

decenio, transita hacia la “auditoría de gestión cooperada” ejecutada en la región de la 

Amazonía por las EFS en América Latina a los “recursos hídricos, a la “biodiversidad” 

y al cambio climático”, a través de acciones evaluadoras de las políticas públicas y al 

marco regulatorio ambiental como un nuevo campo de acción. Se aprecia como muta 

del control clásico del sistema empresarial hacia el ambiente con un nuevo campo de 
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acción. Su régimen jurídico utiliza instituciones jurídicas del Derecho Administrativo 

como la autorización, la concesión administrativa y el dominio público, todas evalúan 

el principio de juricidad a través de la gestión ambiental compartida. (ELSTEIN, 2012, 

P.15), (LUSTOSA DA COSTA, 2014, pp.43-46)  

Esta auditoría de gestión ambiental se valora que responde a objetivos 

económicos, de utilidad, factibilidad, eficacia, reducción de costos, ganancias; los 

sociales, crecimiento cualitativo y cuantitativo, competitividad, pleno empleo, 

reducción de riesgos para la vida; y los ecológicos, se dirigen a la utilización económica 

de los recursos y al mantenimiento del equilibrio y protección ambiental, vinculados 

al Derecho Administrativo Ambiental, es más completa en su programa que la 

auditoría ambiental en sí.  

En la auditoría de gestión ambiental, se justiprecia que de acuerdo con la 

perspectiva de las normas técnicas ambientales ISO, mantienen los principios básicos 

de la auditoría y los de la contabilidad, pero requiere de un auditor que maneje los 

aspectos específicos de la gestión ambiental en el sujeto económico a auditar, de aquí 

que en su ejecución se aprecia como pervive la transdisciplinariedad en la 

conformación del grupo de auditores habilitados. Por ello se valora que es superior a 

la auditoría ambiental tradicional realizada, este es otro cambio en su tracto evolutivo 

hacia un nuevo campo de acción como ya fue citado. 

En sus estudios, ANTÚNEZ SÁNCHEZ (2019) concibe que la auditoría ambiental, 

como actividad de control es un instrumento de gestión ambiental de naturaleza 

jurídica pública, su campo de acción son la empresa, la industria, el ambiente 

(personas jurídicas y naturales) dentro de la formula estimulación-recompensa, su 

ejecución es realizada por funcionarios públicos requeridos de título profesional y 

título habilitante, registrados en el Registro de Auditores y Contralores; su función es 

evaluadora y certificadora de las metas ambientales en relación con la política 

ambiental trazada por la organización empresarial, es una técnica de comprobación de 

la legalidad con una potestad reglada de la Administración Pública. Es un proceso, en 

su práctica se utilizan procedimientos y metodologías, en ella se evalúa la ejecución 

gasto contable del patrimonio destinado a la protección ambiental, puede ser ejecutada 

de forma interna o externa, se evalúa la eficiencia del sistema de gestión ambiental en 

relación con el vertido, la introducción de tecnologías limpias en la organización 

empresarial, se aplican normas técnicas, se exige la responsabilidad administrativa 

contravencional, laboral-funcionarial, social-empresarial, civil y penal a los sujetos 
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auditados. Tiene efecto directo y vinculante al auditado, puede ser onerosa o gratuita. 

Su resultado final certificatorio le aporta valores añadidos que inciden de forma 

positiva en el comercio y el mercado a la persona jurídica o natural objeto de la 

auditoría.   

Evidencian estos elementos estudiados hasta aquí, permiten valorar que a pesar 

de la vasta teorización sobre la auditoría ambiental, aún su construcción conceptual, 

su regulación y práctica adolece del enfoque sistémico para el logro de la empresa 

responsable con el ambiente, está necesitada de integración de contenidos entre las 

diferentes ciencias y saberes para este propósito; hoy con la aparición dentro de la 4ta 

Revolución Industrial de la Industria 4.0, y los posturas internacionales sobre la 

Agenda para el desarrollo sostenible 2030, están necesitadas del acompañamiento 

desde una visión estratégica por los empresarios esta institución jurídica sigue en 

evolución y desarrollo en los ordenamientos jurídicos que la reconocen, este es el 

segundo momento evolutivo del control público en la web 2.0, donde se le seguirán 

incorporando nuevos elementos dentro de su caracterización en la medida que se siga 

perfeccionando.  

Desde el plano jurídico, la evolución en el siglo XXI de la auditoría ambiental 

con el uso de las Tic en la web 2.0, implementa herramientas digitales en este sentido. 

Se valora que tiene nexo con las herramientas informáticas al ser utilizadas en la 

contabilidad, en el comercio electrónico, el uso de la firma electrónica, con la ventanilla 

única de certificación ambiental dentro del gobierno digital, al ponderar el principio 

de información, entre otras. La auditoría ambiental, es útil compararla con la auditoría 

financiera, como su antecedente próximo inmediato dentro de las ciencias contables 

al estar vinculadas con el análisis contable-financiero a los actores económicos.  

Ambas auditorías, la ambiental y la financiera, deben ser conducidas por 

auditores calificados según los niveles de acreditación, basados mayormente en la 

experiencia profesional, y en cierto grado, en el entrenamiento y calificación 

profesional de acuerdo a procedimientos sistemáticos, abarcan un examen o revisión 

de la actividad para verificar que los aspectos bajo su consideración se ajustan al 

ordenamiento especificado o planificado dentro del control a ejecutar, por un nexo 

empresa-ambiente.   

Presentado este panorama científico de la institución jurídica estudiada, luego 

de analizadas las posturas interdisciplinarias desde las ciencias sociales, la 

contabilidad, el derecho, las ciencias empresariales, las ciencias informáticas y las 
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ciencias ambientales, evidencian el tratamiento jurídico, contable, ecológico y 

empresarial que ha tenido esta actividad de control público desde su reconocimiento 

legislativo en los ordenamientos jurídicos, ejecutada en una evaluación contable 

ambiental de los estados financieros de la industria y la empresa que la implementa, 

su naturaleza jurídica es evaluadora de la gestión ambiental al sujeto de gestión que la 

pondera para ser competitivo en el mercado. 

 

4 La auditoría ambiental aplicada como evaluadora a las fuentes 

renovables de energía  

 

Otro problema ambiental que acontece en el mundo, debido a que los 

combustibles fósiles son recursos finitos y que su quema de ha sido identificada como 

el motivo principal del fenómeno adverso del calentamiento global, generando el 

cambio climático. Por ello, en la actualidad las fuentes renovables de energías 

empiezan a tomar relevancia en el mundo actual, siendo otro “campo de acción de la 

auditoría ambiental”.  

Ante la diversidad de la oferta de energías, como una de las condiciones de 

desarrollo para la región, para que este desarrollo ocurra en bases sostenibles, es 

imprescindible que tenga matrices energéticas diversificadas. De aquí que las fuentes 

renovables de energía son aquellas energías que se obtienen de los recursos naturales, 

su característica principal es su capacidad de ser inagotable tanto por la cantidad de 

energía que contienen, como por la posibilidad de regenerarse por medio naturales, al 

no ser contaminantes al ambiente. 

Desde el Derecho Ambiental Internacional en el año 2012, se proclama como el 

“Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos”, el PNUMA publica un 

informe en el que pidió a los gobiernos que desarrollaran políticas que fomentaran el 

uso de las energías renovables en naciones del Tercer mundo. En la región de América 

Latina y el Caribe, del cual la nación cubana es parte, hay un gran potencial de fuentes 

renovables de energías, sobre todo en la eólica, la fotovoltaica, la biomasa, el biogás, 

las olas, y la energía geotérmica. Nos apoyamos en este estudio, del informe publicado 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “Fuentes 

Renovables de Energía en América Latina y el Caribe: Situación y propuestas de 

políticas” (2004).  
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En su desarrollo, en el siglo XXI, la catedrática MORA RUIZ (2010,p.1-4), es de 

la posición al analizar el uso sobre la energía, el desarrollo y el medio ambiente; en la 

actualidad, los tres vértices de una ordenación jurídica de las energías renovables que 

precisa de una intervención cualificada del Derecho Administrativo, en la que la 

satisfacción del interés general implica el equilibrio de estos tres elementos para 

conseguir los objetivos de seguridad en el abastecimiento de la energía, continuidad 

en el desarrollo económico de los Estados y tutela del bien jurídico medio ambiente, 

habida cuenta de que las energías renovables se conceptualizan, casi de manera 

unánime por la doctrina, como “aquellas fuentes primarias de energía que, de forma 

periódica, se renuevan a través de ciclos naturales, por lo que se pueden considera 

inagotables”. Desde esta perspectiva, la efectiva ordenación de las energías renovables 

es determinante para la consecución de estos objetivos que, aunque dispares en 

apariencia, se encuentran íntimamente relacionados. 

La autora estudiada precisa de autores que en su momento, por la importancia 

del tema como nuevo campo de acción de la auditoría ambiental “las energías 

renovables”, acotaba con precedencia que, el académico MARTIN MATEO (1982, p.146) 

disertaba sobre un nuevo Derecho Energético, con bastante antelación, en las medidas 

de ahorro energético, como vía de equilibrio del crecimiento económico ante el 

aumento de demanda de energía, de forma que “…el ahorro energético pasa a 

constituir la denominada «fuente invisible de energía», sin que ello suponga 

necesariamente la disminución del ritmo de desarrollo, ni la limitación de 

satisfacciones…” Aunque los articulistas también, han constatado otra denominación 

por la que se le conoce “Derecho de la Energía”, que ambos su objeto de estudio es el 

mismo, pero tuvo una visión que hoy en el siglo XXI es que se fomenta su uso al ser 

menos contaminadora. 

Prosigue otra mirada al análisis ejecutado por el profesor GARCÍA NOVO (2007, 

pp.231-232), quien señala “…que el acceso a la energía…adquiere en el tercer milenio 

la condición de supervivencia de la sociedad y biosfera…”, de forma que, en nuestra 

opinión, la relevancia de las fuentes de energía renovables trasciende del mero auxilio 

en la lucha contra el cambio climático, adquiriendo una dimensión global 

fundamental. 

Coincidimos con la posición de la catedrática MORA RUIZ (2010, pp.1-10) para 

quien señala que insistir en la importancia de la ordenación de las energías renovables, 

conectada a las valoraciones que hace sobre la necesaria relación entre energía, medio 
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ambiente y sostenibilidad, y a poner de manifiesto la necesidad de contar con un marco 

jurídico adecuado y, sobre todo, eficaz, no sólo desde la perspectiva puramente 

ambiental, sino también, desde un enfoque económico asociado a la relevancia del 

sector energético como ámbito de desarrollo económico.  

Desde esta perspectiva jurídica, lo ambiental se incorpora decididamente en el 

diseño de estas políticas públicas, pero precisa de una ordenación jurídica acertada 

que, por un lado, haga atractiva a los inversores la producción de energía a partir de 

fuentes renovables y, de otro, no convierta las exigencias de sostenibilidad en un 

elemento de distorsión en los mercados energéticos, con el consiguiente riesgo de no 

avanzar en la generalización de estas energías como una subrama del Derecho 

Ambiental para su estudio y desarrollo. 

Ejemplos de lo estudiado, son apreciados en la actividad de fomento que se 

estudia desde el Derecho Administrativo Ambiental, con la creación de parques eólicos 

como fuente de energía renovable vinculados a la generación de electricidad en el 

sector eléctrico al utilizar la energía que proporciona el viento. Otro ejemplo es la 

creación de parques fotovoltaicos, los que utilizan la energía que genera el Sol, y estos 

la convierten en electricidad, administrada por el sector público, y la energía generada 

por las olas de los mares. Tienen a criterio de los articulistas un denominador común, 

el uso de tecnologías para obtener esta energía. 

La actividad de fomento desde el Derecho Público, se percibe que está dirigida 

a los empresarios, para que desarrollen e implementen en sus empresas e industrias el 

uso de energía no renovables a través de calentadores, paneles solares, generadores de 

biogás, motores eólicos, y cualquier otra tecnología o producto que use como fuente 

total o parcial las energías no convencionales, acorde a la norma legal del sector 

eléctrico, la legislación ambiental, la legislación del uso de las energías no renovables 

no convencionales, legislación sobre incentivos fiscales para el fomento de las energías 

no renovables, la exención de impuesto dirigidos a la construcción de maquinarias, 

autos, ciclomotores, entre otras, en los ordenamientos jurídicos de las naciones en 

América Latina como Nicaragua, Chile, el Salvador, Argentina, Brasil, República 

Dominicana, y Costa Rica, entre otras naciones incorporadas al uso de la energía verde, 

como lo han ponderado VALLS (1977) y DRNAS DE CLÉMENT (2016) desde sus estudios 

en la materia ambientalista y en particular del Derecho de la Energía como nuevo 

paradigma dentro de las políticas públicas en relación con el uso de la energía verde y 
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el Derecho Ambiental en la preservación del ambiente como derecho humano con 

puntos de encuentro. 

El autor del artículo, también observa que el fomento de esta actividad precisará 

de desarrollar programas de capacitación y formación de los recursos humanos en 

todos los campos de aplicación de las energías renovables para su uso, implementación 

y regulación en el ordenamiento jurídico, así como en cuestiones de índole jurídico en 

la materia tributaria, como nuevo campo de acción de la auditoría ambiental desde el 

Derecho Administrativo Ambiental.  

 

4.1 Las energías renovables, su uso, implementación y regulación en el 

ordenamiento jurídico cubano a partir del control público ambiental  

 

En relación al tratamiento de las energías renovables, se aprecia su expresión 

en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio para el 2030 en la nación cubana, en 

el ordenamiento jurídico promulgado desde el pasado siglo XX en el año 1975, se 

aprueba la Ley No. 1287, Ley Eléctrica Cubana, sus objetivos plasman garantizar la 

ordenación y regulación del crecimiento de la industria eléctrica, para hacer frente a la 

creciente demanda en función del desarrollo económico y social del país.  

En el propio 1975, fue aprobado y publicado el Reglamento del Servicio 

Eléctrico, estableciéndose las bases regulativas para la utilización racional y 

aprovechar al máximo la energía eléctrica, siendo necesaria la actualización y 

unificación de las normas técnicas reguladoras de la materia. Este cuerpo jurídico, 

faculta al Ministerio de la Industria Eléctrica como suministrador único de este 

servicio en la nación, y dispone las prioridades establecidas por el Gobierno para el 

desarrollo de los planes económicos y sociales creado en 1976.  

Un acontecimiento importante en el adelanto de las fuentes renovables fue la 

creación y puesta en funcionamiento del Centro de Investigaciones de Energía Solar 

en la ciudad de Santiago de Cuba entre 1980-1984 en la nación cubana. En el año 1984, 

se promueve la creación de diferentes Grupos de Desarrollo e Investigación en los 

Órganos de la Administración Central del Estado y en casi todas las provincias, 

dedicados a la generalización del uso de diferentes fuentes renovables de energía, 

principalmente la hidráulica, el biogás, la biomasa, la solar térmica y la eólica.  

En esta década estudiada en el orden económico, en la isla de Turiguanó se 

implementan los primeros generadores de energía eólica en el país, cuestión que se ha 
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ido expandiendo a otras regiones como en la provincia de Las Tunas en la zona de la 

Herradura. En materia de energía fotovoltaica hay ejemplos en las regiones de Pinar 

del Rio, Ciego de Ávila, Granma y Cienfuegos de su implementación. De la ejecución 

de pequeñas hidroeléctricas en ríos cubanos, las pequeñas bioeléctricas en los 

centrales azucareros, como es el caso de la provincia de Ciego de Ávila.  

En la década de los 90’, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el 

Programa de Desarrollo de las Fuentes Nacionales de Energía, sus objetivos se dirigían 

sobre la base de lograr mayor eficiencia en el uso del bagazo y los residuos agrícolas 

cañeros (biomasa); extender la utilización de las energías hidráulica, solar térmica, 

solar fotovoltaica y eólica, así como el biogás y los desechos industriales, agrícolas y 

urbanos.  

En esta propia década analizada de los 90’, en la sociedad civil se funda la 

Sociedad Cubana para la promoción de las fuentes renovables de energías y el respeto 

ambiental (CUBASOLAR), por la Academia de Ciencias de Cuba y la Comisión 

Nacional de Energía, con el organismo de referencia el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). 

En el orden político, en el 2011 se aprueban los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución para la actualización del modelo 

económico y social en Cuba. Este documento definió el sistema económico que 

prevalecería desde ese año, basándose en los mismos principios de la propiedad 

socialista vigentes hasta el momento, teniendo en cuenta las tendencias del mercado. 

Dentro de estos, se encuentra identificada la política energética del país y las medidas 

a adoptar para actualizarla, por lo que a raíz de este, se buscó la adopción de métodos 

y técnicas eficaces de sistemas de energía menos contaminantes y más eficientes; el 

aumento del uso de fuentes de energía nuevas, renovables y económicamente viables, 

para reducir los efectos nocivos sobre la atmósfera y el medio ambiente; el incremento 

de la producción, distribución y utilización de la energía en forma eficiente, segura y 

ecológicamente racional; y la promoción de la cooperación internacional para el 

Desarrollo del Programa Energético Nacional. 

En el orden legislativo, a raíz de las transformaciones de la nación cubana, en el 

ordenamiento jurídico aparece el Decreto Ley No 301 de 2012, donde se crea el 

Ministerio de Energía y Minas, como evolución del antiguo Ministerio de la Industria 

Básica. Desde el plano jurídico, vinculantes dentro del propio ordenamiento jurídico 

con el tema analizado en el artículo, se aprecian los cuerpos legales siguientes 
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vinculantes al tema objeto de estudio, con la Ley No. 81 de 1997, Ley del Medio 

Ambiente, la Ley No 118 de 2014, la Ley de la Inversión Extranjera, y el Decreto-Ley 

No 165 de 1996, De las Zonas Francas y Parques Industriales, y el Decreto Ley No. 313 

de 2013, Zona Especial de Desarrollo del Mariel, y la Ley No. 124 de 2014, Ley de Aguas 

Terrestres. 

Ahora bien, se valora que, para propiciar el uso de las fuentes de energías 

renovables o energía verde, no solo se deberán realizar acciones en el ámbito de las 

investigaciones, la innovación e inversión extranjera. Hace falta, un componente legal 

que ofrezca la seguridad jurídica para el estímulo de proyectos futuros, y es ahí donde 

el Derecho, como ciencia reguladora de las relaciones sociales, es una herramienta útil 

en este sentido, la actividad de control analizada.  

Se justiprecia por los articulistas que, la Ley No 1287 de 1975, Ley Eléctrica 

cubana y su Reglamento, es el momento de su actualización por el legislador, con el fin 

de que responda y se atempere a la realidad actual del siglo XXI en la materia 

energética con la actualización del modelo económico y social. Hay que significar que 

esta norma jurídica citada, con sus 45 años de vigencia, en un periodo de abundancia 

en combustibles fósiles por ser la nación cubana parte del bloque económico de los 

países socialistas, Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), regula las primeras 

medidas para evitar el despilfarro o inadecuado aprovechamiento de la energía, 

reconociéndose como objetivo obligado, establece la necesidad de actualizar y unificar 

las diversas normas técnicas en la materia, dispersas hasta ese momento de su emisión. 

Elementos que se consideran válidos para la actualización del Derecho Administrativo 

sancionador. 

A partir de la promulgación del nuevo texto constitucional de 2019, se considera 

que los retos del legislador cubano, son actualizar la Ley No 1287 de 1975, Ley Eléctrica 

y la Ley No. 81 de Medio Ambiente de 1997, que se valore la aprobación de nuevas 

normas jurídicas con rango de Ley sobre Economía Sostenible, de Eficiencia 

Energética y Energías Renovables, y sobre Energías para que permita armonizar la 

diversidad energética que pervive en la nación cubana, con estas regulaciones se podrá 

incidir en lograr un mayor aporte de las energías renovables a la generación eléctrica, 

creará mayor independencia a la importación de combustibles, estimulará como 

política pública que tribute al fomento en la presentación y ejecución de proyectos 

inversionistas a partir del uso de las energías renovables.  
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Claro está, se apercibe aquí deberá jugar un papel determinante la política fiscal 

establecida en la Ley No 113 de 2012, Ley Tributaria, contempla otorgar beneficios 

fiscales, préstamos preferenciales con bonificación de intereses financieros, exención 

de impuestos de importación, y el pago de una retribución a las instalaciones de 

energía renovables generadores de electricidad vinculados al uso de estas, como parte 

de esta política antes citada por la Administración Pública. 

Hay que destacar, que, en la actualización del ordenamiento jurídico, el Decreto 

Ley No. 345 de 2019, Del desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la 

energía, ha dispuesto novedades jurídicas en materia de producción de energía por 

productores independientes que no son parte de la Unión Nacional Eléctrica, a la cual 

esta se la puede comprar, es el ejemplo de la energía que se produce en la Agroindustria 

del Azúcar con los desechos de la caña, con su fundamento legal esencial en el artículo 

75 constitucional. Se dispone un Programa Nacional de desarrollo para las personas 

jurídicas para el fomente de energías verdes eficientes por la Administración Pública. 

En el orden fiscal promueve incentivos arancelarios y fiscales, y créditos bancarios.  

Hay que significar que por vez primera el sector privado se le autoriza adquirir 

estas tecnologías y vender su excedente al sector público como ya se reseñó en esta 

nueva norma jurídica aprobada. Aquí se prioriza la inversión extranjera, al ser la 

misma la que introducirá tecnología de punta a la nación. Disposición normativa que 

se acompaña con actos administrativos internos de Ministerios de Energía y Minas, de 

Comercio Exterior, la Banca Central de Cuba, y por el Ministerio de Finanzas y Precios.  

Permite analizar y valorar que la auditoría coordinada sobre energías 

renovables se realizó en el 2018-2019 en los países de Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, y 

Venezuela en alianza entre el Tribunal de Cuentas de la UNION (TCU) y la 

Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). El 

objetivo de la actividad de control fue evaluar las políticas públicas para la expansión 

de las fuentes renovables en la matriz eléctrica, en particular, mediante la 

identificación de buenas prácticas y oportunidades de mejora en estas políticas, a fin 

de contribuir al cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (2030) y el Acuerdo de París. 

En relación a la situación de la nación cubana, se señalan como deficiencias en 

el resultado de esta evaluación realizada en atención a datos desactualizados sobre 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero, lo que dificulta el seguimiento de posibles 
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avances en relación con las reducciones; problemas en el seguimiento de metas o 

directrices por la ausencia de monitoreo adecuado o por deficiencias en los indicadores 

establecidos; debilidades en la articulación entre los actores responsables de las 

políticas de inserción de fuentes renovables en la matriz energética; falta de evaluación 

de los resultados de los incentivos otorgados a las fuentes renovables, lo que genera un 

riesgo de que las estrategias adoptadas no se justifiquen en términos de costo-

beneficio; debilidades de los instrumentos gubernamentales para asegurar que la 

expansión de las fuentes renovables se realice para garantizar la confiabilidad y la 

economía del sistema eléctrico. 

En fin, esta actividad de control realizada a partir del 2014 ha permitido, la 

acción conjunta de los países miembros de Organización Latinoamericana de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) puede servir de ejemplo para la 

ejecución de auditorías coordinadas por otras EFS, ya que mitigar los efectos del 

cambio climático es un problema transnacional que requiere el esfuerzo conjunto de 

la comunidad internacional.  

Son estos elementos estudiados, los que conllevan a considerar que este 

programa de auditoría ambiental a la energía verde, deberá estar centrado por su 

transdisciplinariedad, a evaluar el cumplimiento de los componentes desde el Derecho 

Administrativo Ambiental en: 

- La legislación en materia ambiental vinculada a las energías renovables en 

relación a su uso sostenible 

- La documentación legal de la entidad a cargo de la gestión de la energía 

renovable en el expediente legal 

- La evaluación de los asientos contables vinculados a la protección ambiental 

registrados en el patrimonio como sujeto de gestión 

- La evaluación de los activos fijos contables asentados en su patrimonio 

vinculados a la protección ambiental 

- Grado de cumplimiento de la gestión ambiental del sujeto de gestión 

auditado 

- Grado de cumplimiento de la política ambiental estatal para la protección 

ambiental 

- Cumplimiento de los Objetivos 2030 para el desarrollo sostenible de la forma 

de gestión auditada 
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- Formación de los recursos humanos en la materia ambiental en relación con 

el capital financiero destinado a ello 

- Acciones de control ejecutadas a la empresa donde se evalué la gestión 

ambiental y se conozcan sus avances y retrocesos 

-  Plan de sustitución de la tecnología que incida en las producciones limpias 

en la gestión ambiental empresarial 

- Ponderación del uso de la etiqueta ambiental en la producción empresarial 

por los sujetos económicos 

- Cumplimiento de las normas técnicas ambientales en la actividad 

empresarial por los sujetos económicos 

- Actualizar la norma jurídica de la auditoría en el ordenamiento jurídico 

cubano, que permita ejecutar la auditoría ambiental a las personas naturales, como 

aparece en el texto jurídico, el sector privado que no ejerce como empresario privado 

como propuesta de la Contraloría General en Cuba 

- La evaluación de las licencias ambientales autorizando el uso de la energía 

verde por el CITMA 

- La evaluación del impacto ambiental del ciclo de vida dentro de la gestión 

ambiental a los sujetos económicos por el CITMA.  

Presentado este panorama científico de la institución jurídica estudiada en el 

desarrollo del artículo, con el análisis de posturas interdisciplinarias desde las ciencias 

sociales, la contabilidad, el derecho, las ciencias empresariales, las ciencias 

informáticas y las ciencias ambientales, evidencian el tratamiento jurídico, contable, 

ecológico y empresarial que ha tenido esta actividad de control público desde su 

reconocimiento legislativo en los ordenamientos jurídicos, ejecutada en una 

evaluación contable ambiental de los estados financieros de la industria y la empresa 

que la implementa, su naturaleza jurídica es evaluadora de la gestión ambiental al 

sujeto de gestión que la pondera para ser competitivo desde los diversos campos de 

acción donde ha transitado, la cual sigue en evolución en el siglo XXI en pos del 

desarrollo sostenible. 

 

Conclusiones 

 

El origen de lo que hoy se conoce desde la “teoría del control”, se ha comprobado 



 
 
 
 
788 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

que la auditoría como actividad de control tiene su génesis desde las antiguas culturas. 

Tuvo su mayor desarrollo en el continente europeo, lo que permitió e incidió en su 

irradiación como paraguas al resto de los continentes, desarrollándose en la medida 

del desarrollo industrial de cada país. 

La preocupación ambiental y ética de las empresas como sujetos de gestión de 

acuerdo con las tendencias de las sociedades no son nuevas, toma auge desde la década 

de los 90' del siglo XX a escala global; en el siglo XXI la protección del bien jurídico 

ambiente se exterioriza en tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental a 

partir del desarrollo industrial, equilibrado para generar recursos, empleos y 

promover la educación ambiental como bases del bienestar social y la calidad de vida, 

para lograr el principio del desarrollo sostenible con la aplicación de la 

Responsabilidad Social Empresarial al conformarse la Empresa Responsable con el 

Ambiente y tributar al alcance del desarrollo sostenible como su campo de acción. 

En América Latina, la ecoauditoría se mueve en su desarrollo con tres auditorías 

ambientales las que centran su campo de acción al ambiente, permitió a la 

Administración Pública obtener información del comportamiento de las políticas 

públicas y de la normativa ambiental como paradigmas ambientales, trazar estrategias 

que involucran a todos los actores que intervienen en la protección ambiental, 

desarrollar nuevas tácticas, recomendaciones, campañas de fomento de la cultura 

ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible, distinguiéndola de los modelos de los 

Estados Unidos de América y el de la Comunidad Europea, al reconocerse como sujeto 

a la naturaleza dentro del Pluralismo Jurídico De Jure. 

En Cuba, la auditoría ambiental a la energía verde emerge en el 2019, ejecutada 

por la Contraloría General de la República como actividad de control al amparo de la 

Ley No. 107 de 2009. En relación al Derecho de la Energía no hay una construcción 

teórico doctrinal que permita su estudio, donde se incorporen elementos estructurales 

del Derecho Ambiental como nueva disciplina autónoma del derecho desde las ciencias 

sociales. Su antecedente fue en el 2014, con la ejecución de la auditoría ambiental a la 

Cuenca Hidrográfica Vento Almendares en el enfrentamiento al cambio climático.  

En el ordenamiento jurídico cubano, con la promulgación del Decreto Ley No. 

345 de 2017, se permite el fomento del uso de la energía verde por las personas 

naturales y el sector estatal como actor que presta este servicio público, es una vía de 

dar respuesta a los efectos adversos del bloqueo impuesto por los Estados Unidos de 

Norteamérica que impide el adquirir petróleo para la generación eléctrica. Establece 
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que la tutela del servicio eléctrico le corresponde al Ministerio de Energía y Minas, 

pero reconoce a la persona natural en la generación de energía, liberando esta 

actividad. El reto es que como se contextualizará su adquisición en el mercado foráneo 

y el nacional dentro de las estrategias de la política pública nacional para la mitigación 

de la crisis energética en la relación ambiente-desarrollo de la economía y la energía 

dentro del modelo cubano con su actualización en el ámbito económico y social.  

El Derecho Administrativo Ambiental a través de la actividad de control 

ejecutada por el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente al amparo de la 

Ley No. 81 de 1997, le corresponderá observar el cumplimiento de principios que 

informan como el de prevención, precaución, no regresión, legalidad, en pos de las 

exigencias de la tutela ambiental en la protección ambiental con el fomento de la 

energía verde que permita conocer los resultados del modelo implementado en 

relación con la investigación, el desarrollo, y la innovación en el sector público y el 

privado atendiendo a su clasificación jurídica considerados res communis omnium, 

como integrantes del dominio público y los del dominio privado. 

La academia cubana a través de la carrera de Derecho, como ciencia social, tiene 

el reto de profundizar los estudios del Derecho Ambiental energético, y en otras 

ciencias por la transdisciplinariedad del tema ante los retos de la crisis económica en 

la formación del pregrado y posgrado en el sector público y el privado, a tenor de los 

cambios del modelo económico y social tras la actualización del texto constitucional en 

el 2019 desde la perspectiva académica con la integración de contenidos. 
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40. REFLEXÕES SOBRE A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE COMO 

UMA FORÇA TRANSFORMADORA E UTÓPICA1 
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A esperança é a força regeneradora do Direito no século XXI. Percebe-se que as 

regras sociais são forjadas pelos valores mercantis. Exige-se que a cada Ser 

humano transfigure-se, continuamente, para sobreviver às demandas do consumo 

solipsista. Sob a influência desse cenário, ninguém consegue, sozinho, lidar com 

tais posturas. A Liberdade Líquida Camaleônica des-figura o sentimento de 

Humanidade porque não é possível lidar com o ‘lado feio da Liberdade’”. Sergio 

Ricardo Fernandes de Aquino (2015, p. 130).  

 

Introdução 
 

O Novo Constitucionalismo Latino-Americano, sobretudo nas suas 

constituições mais recentes vem reforçando a ideia de Sustentabilidade e de viver em 

harmonia com a natureza. Isto é, a partir da ideia de bem viver, das cartas 

constitucionais do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009 as questões ambientais 

mudaram de rumo a partir de um novo paradigma que faz possível outro mundo 

(ÁVILA SANTAMARÍA, 2011-a). O sumak kaway, em idioma quéchua ou o suma 

qamaña em aymara, ou o buen vivir em espanhol, é uma ideia que incluiu o respeito 

à natureza e um estar no mundo em harmonia com a pachamama, a madre tierra, ou 

seja, a mãe de todos nós: a terra. O planeta tem recebido o impacto de uma exploração 

sem sentido de seus recursos naturais, esgotando assim a mãe terra. Utilizando-se da 

cosmovisão de povos originários, especialmente dos povos andinos, o 

                                                      
1 Texto em homenagem ao professor Dr. Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino. Uma versão do mesmo e 
em parceria com o professor homenageado foi apresentada no XXVI Encontro Nacional do CONPEDI 
realizado em Brasília em julho de 2017.  
2  Doutor em Direito (programa de Direitos Fundamentais - 2000); Master em Direitos Humanos 
(1990); ambos cursos realizados no Instituto de Direitos Humanos da Universidade Complutense de 
Madrid, Espanha. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Santa Catarina entre 2011e 2012. 
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neoconstitucionalismo transformador, nas palavras de Ramiro Ávila Santamaría 

(2011-b), e também constitucionalismo por enquanto utópico e revolucionário latino-

americano, propõe um giro paradigmático no sentir a terra e na previsão de 

recepcionar a natureza como sujeito de Direito (MORAES, 2018). Infelizmente a 

realidade é outra e com o passar de mais de uma década da aprovação das citadas 

constituições andinas transformadoras, e nas portas esperançosas da inauguração da 

nova Assembleia Nacional Constituinte chilena, superando finalmente o entulho 

autoritário da época da ditatura sanguinária e neoliberal do General Pinochet, ainda 

vivemos a destruição do meio ambiente em nome de uma economia que somente trás 

benefícios a poucos para a desgraça de toda a humanidade. 

 Dessa maneira, a partir de diferentes momentos históricos, da destruição da 

Natureza, da indiferença do ser humano com seu semelhante, tornou-se necessário 

convergir esforços não somente em nosso continente, como globais, para mitigar essas 

profundas desigualdades e atitudes predatória que condenam os seres e os ambientes 

para a acelerada destruição de todas as vidas. Desde a Conferência de Estocolmo de 

1972, os debates têm insistido em como viabilizar a Sustentabilidade na vida das 

pessoas e como se torna um objetivo comum para a melhoria da vida, da dignidade, 

das relações que ocorrem entre humano e não humanos. 

No entanto, e dentro de uma lógica mercantil, a Sustentabilidade não consegue, 

de maneira clara, trazer proposições que alterem culturas e tradições para se preservar, 

cuidar, regenerar e restaurar a comunidade viva da Terra. Ao contrário, em tempos de 

transição histórica, as inseguranças globais aumentam, a atitudes radicais já não 

sofrem de qualquer censura ética ou moral e se sentem livres para atuar como melhor 

entenderem. 

Por esse motivo, se torna necessário compreender como a Sustentabilidade é o 

paradigma de vida eleito pelo século XXI e como conseguirá estabelecer os seus 

projetos transfronteiriços dentro desse cenário de medo, de repulsa pelo estrangeiro, 

de intolerância com a pluralidade cultural e desrespeito ou nenhum reconhecimento 

da Natureza como “ser próprio” e uma aliada valiosa no desenvolvimento da vida plena 

e sadia para todos os seres que habitam a Terra.    

É dentro dessa linha de pensamento que necessita ser debatida a 

Sustentabilidade, na medida em que se identificam as forças que a impulsionam, como 

matriz de um desenvolvimento ecológico e o principal vetor de mudança na 
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arquitetura civilizacional terrestre. Nesse caso, elegeu-se duas possibilidades para se 

saber como a Sustentabilidade age: A ideologia e a utopia.  

O problema de pesquisa, a partir dessas breves palavras, sugere a seguinte 

indagação ao estudo: Como é possível que a Sustentabilidade, especialmente na sua 

dimensão jurídica, seja uma força que transforme as diferentes realidades humanas e 

não humanas? 

A hipótese de pesquisa, nesse caso, se descreve na seguinte afirmação: a busca 

por um mundo mais sustentável exige que o reconhecimento humano acerca da teia 

da vida não se centre somente numa perspectiva de bem-estar, seja para as presentes 

e/ou futuras gerações. O significado de Sustentabilidade é, antes de qualquer ideia, 

uma relação, um modo-de-ser-do-cuidado. Nesse caso, a realidade de um mundo 

sustentável, entendido como persistência de genuíno aperfeiçoamento civilizacional, 

pode avançar ou retroceder a partir das ideologias ou utopias que o descrevem. 

Por esse motivo, a força transformadora da Sustentabilidade exige outras ideias 

e atitudes que representem o tempo próprio do século XXI. A cosmovisão andina 

prevista nas duas constituições andinas seria uma saída? A viabilidade de uma 

convivência mais harmoniosa deve representar os esforços axiológicos para se 

constituir a teia do reconhecimento e dignidade para todos os seres. Na prática, essa 

exigência demanda a alteração dos atuais modelos de produção, de estética, de moral, 

de economia para outros incapazes de fomentar a guerra e a miséria como fonte de 

lucros.  

O Objetivo Geral deste estudo é determinar se a força transformadora da 

Sustentabilidade se viabiliza como ideologia ou utopia no século XXI, como exemplo 

das constituições do Equador e da Bolívia. Os Objetivos Específicos podem ser 

traduzidos pelas seguintes ações: a) estabelecer diálogo com as principais 

características da Sustentabilidade; b) identificar os efeitos da força transformadora 

da Sustentabilidade no seu viés ideológico; c) identificar os efeitos da força 

transformadora da Sustentabilidade no seu viés utópico.  

O método utilizado para a Fase de Investigação e o Relato de Pesquisa será o 

Indutivo3, cuja premissa menor é a força transformadora da Sustentabilidade e como 

                                                      
3 “[...] base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar as partes 
de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral”. PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015, 
p. 213. 



 
 
 
 
800 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

é possível averiguar a viabilidade de suas promessas civilizacionais ou de relações entre 

humanos e não humanos por meio das ideologias ou utopias que a fundam – premissa 

maior. Para se desenvolver a Fase de Tratamento dos Dados, selecionou-se o Método 

Cartesiano 4 . As técnicas selecionadas ao cumprimento dos métodos eleitos são a 

Pesquisa Bibliográfica e Documental5, a Categoria6 e o Conceito Operacional7, quando 

necessários.  

 

1 A Sustentabilidade como imperativo ecológico do século XXI 

 

O estudo aqui proposta parte da importância da Sustentabilidade 8  como 

fenômeno a alterar os atuais padrões de compreensão sobre as diferentes formas de 

vida e convivência no território terrestre. As profundas desigualdades, o uso 

desmedido da Natureza, a lógica mercantil e o consumismo9 como vetores de (uma 

aparente) socialidade10 interferem no desenvolvimento dessa condição relacional, bem 

como na própria estrutura dos seres e ambientes.  

Insiste-se que a Sustentabilidade não é a resposta desejada para se salvar a 

Terra. O argumento parece contradizer-se na medida em que, como genuíno ser vivo, 

                                                      
4  “[...] base lógico-comportamental proposta por Descartes, [...], e que pode ser sintetizada em quatro 
regras: 1. duvidar; 2. decompor; 3. ordenar; 4. classificar e revisar”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia 
da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 212.  
5 “[...] Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 215.  
6 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia”. PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática.  p. 205.    
7 “[...] definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal 
definição seja aceita para os efeitos da ideia exposta”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa 
jurídica: teoria e prática. p. 205. 
8  Propõe-se, para fins deste estudo, o seguinte Conceito Operacional para esta Categoria: É a 
compreensão ecosófica acerca da capacidade de resiliência entre os seres e o ambiente para se 
determinar - de modo sincrônico e/ou diacrônico - quais são as atitudes que favorecem a sobrevivência, 
a prosperidade, a adaptação e a manutenção da vida equilibrada. 
9“De maneira distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma ocupação dos seres 
humanos como indivíduos, o consumismo é atributo da sociedade. Para que uma sociedade adquira 
esse atributo, a capacidade profundamente individual de querer, desejar, e almejar deve ser, tal como a 
capacidade de trabalho na sociedade de produtores, destacada (“alienada”) dos indivíduos e 
reciclada/reificada numa força externa que coloca a “sociedade de consumidores” em movimento e a 
mantém em curso como uma forma específica de convívio humano, enquanto ao mesmo tempo 
estabelece parâmetros específicos para as estratégias  individuais de vida que são eficazes e manipula as 
probabilidades de escolha e condutas individuais” (BAUMAN, 2008, p. 41). 
10“[...] A socialidade é a capacidade de convivência, mas também de participar da construção de uma 
sociedade justa, na qual os cidadãos possam desenvolver as suas qualidades e adquirir virtudes”. 
(CORTINA, 2005, p. 37).   
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esse Planeta chegará ao momento de seu fim 11 . O que se deseja por meio da 

Sustentabilidade, pela inspiração que se observa na Natureza, é não acelerar a 

destruição dos ecossistemas e da biodiversidade que asseguram vida sadia para todos.  

A matriz ecológica da Sustentabilidade, a qual irradia a necessária compreensão 

sobre a importância daquilo que é comum para todas as vidas, permite que as nossas 

atitudes não possam se exaurir na dinâmica dos desejos humanos. A implementação 

da Sustentabilidade como paradigma do século XXI – especialmente na sua dimensão 

axiológica – denota caráter esfíngico, pois a cada identificação daquilo que oportuniza 

dignidade, preservação, acesso e distribuição, aos poucos, a postura exclusivamente 

egoísta cede espaço para o trânsito entre “Eu-Tu-Nós-Mundo”.  

Esse é um desafio que está, também, enraizado na produção, interpretação e 

aplicação do Direito. Não é possível que a lógica deste fenômeno – inclusive na sua 

perspectiva normativa – consiga trazer respostas satisfatórias aos conflitos e 

problemas específicos destas primeiras duas décadas do século XXI. A 

Sustentabilidade exige uma articulação política e jurídica mundial, transfronteiriça, 

algo que o Direito Moderno não conseguiu realizar, nem mesmo sob os fundamentos 

dos Direitos Humanos 12 . Nesse caso, reiteram os autores Dantas, Oliviero e Cruz 

(2016, p. 37): 

 

A compreensão da sustentabilidade, enquanto novo paradigma do direito deve 

resultar do aporte cognitivo fornecido pela sociologia, economia e também pela 

filosofia. Resta à Ciência Jurídica, a importante função de se adequar a esta pauta 

axiológica comum humanitária, captar as realidades sociais, os seus desvios e 

riscos e promover estratégias objetivando mitigá-los e controla-los para a 

realização plena do bem comum[...].  

 
Esse argumento sinaliza dois fatores importantes para se compreender a 

necessidade da Sustentabilidade, especialmente no universo jurídico. Primeiro ponto: 

                                                      
11 “A Sustentabilidade não é o anúncio do "fim de uma era" guiada pelas medidas de "salvação" de um 
progresso cujo crescimento é infinito. [...]. Não! As ações enunciadas como sustentáveis traduzem 
metamorfoses necessárias para se criar outras condições de vida, bem como a possibilidade de uma paz 
mais duradoura, cuja compreensão acerca do novo, da postura em se identificar as próprias 
características dos fenômenos estimula um diálogo mais aberto entre humanos e não-humanos”. 
(AQUINO, 2015, p. 207). 
12 “Não faz sentido o ser humano insistir que pode simplesmente continuar sua evolução enclausurada 
nos dogmas do Direito Moderno. Todos sabem que a modernidade, apesar de ter representado 
significativo avanço para a humanidade, acabou sendo todo um sistema teórico de justificação de 
desigualdades”. (DANTAS; OLIVIERO; CRUZ, 2016, p. 35). 
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A Sustentabilidade tem, sim, lógica própria, ou seja, não pode se exaurir em apenas 

um de seus campos do conhecimento, pois essa postura confinaria o seu 

desenvolvimento experimental, conceitual e histórico e impediria o reconhecimento 

de outros seres e ambientes – micro ou macro – capazes de elucidar essa dimensão 

relacional entre o humano e o não humano. Precisa-se de uma Racionalidade da 

Sustentabilidade a fim de empreender ideias e atitudes humanas junto para se 

efetivar três imperativos de nossa época: Cuidado13, Hospitalidade14 e Fraternidade15.  

Segundo Ponto: A pauta axiológica comum que nasce das demandas da 

Sustentabilidade não é exclusivamente humanitária e seus efeitos irradiam 

alternativas para a convivência global. Nesse caso, a pluralidade de experiências e 

saberes consolida a Alteridade Ecosófica 16  como pressuposto à empatia 17  e 

reconhecimento. A compreensão acerca da Sustentabilidade já incorpora essas 

                                                      
13 Para fins deste estudo, propõe o seguinte imperativo: Aja de maneira a reconhecer a complexidade da 
integridade ecológica e promover o cuidado como ânimo de fraternidade entre humanos e não humanos. 
14 Para fins deste estudo, propõe o seguinte imperativo: Aja de maneira a reconhecer o valor da vida, na 
sua maior amplitude, para abrigar, de modo zeloso e com respeito, todos os que são desprezados, 
esquecidos ou marginalizados.  
15 Para fins deste estudo, propõe o seguinte imperativo: Aja de maneira a promover, pela sua decisão 
pessoal e exemplo, o ânimo fraterno e amoroso para se conviver harmoniosamente junto a todos os 
seres da Terra.   
16“Me parece que uno de los puntos “ciegos” de la tradición dominante de Occidente, al menos desde el 
Renacimiento, ha sido justamente el tema de la alteridad “ecosófica”. Aunque la tradición semita 
(judeo-cristiana) haya introducido al discurso ontológico determinista y cerrado de la racionalidad 
helénico-romana las perspectivas de la “trascendencia”, “contingencia” y “relacionalidad”, es decir: la 
no-conmensurabilidad entre el uno y el otro, entre el egocentrismo humano y la resistencia de la 
trascendencia cósmica, religiosa y espiritual, la racionalidad occidental moderna se ha vuelto 
nuevamente un logos de la “mismidad”, del encerramiento ontológico subjetivo, de la fatalidad que 
tiene nombres como “la mano invisible del Mercado”, “coacción fáctica” (Sachzwang), “crecimiento 
ilimitado” o “fin de la historia”. La crisis civilizatoria actual tiene que ver con el agotamiento de los 
planteamientos de la modernidad y posmodernidad occidental, planteamientos que se fundamentan 
básicamente en una falacia que in actu recién se desvirtúa en nuestros días: la expansión humana, en 
todas sus formas, no tiene límites. O con otras palabras: vivimos supuestamente en un mundo 
ilimitado. Esta falacia retorna a nuestros preconceptos como bumerán, en forma de los colapsos de 
eco- y biosistemas, mercados financieros hiper volátiles, necro-combustibles, hambrunas y revueltas 
políticas de las personas que siempre han sufrido las limitaciones reales de su mundo. Existe un solo 
crecimiento aparentemente “ilimitado” que se llama “cáncer”, y todos/as sabemos que sólo llega a su 
fin en la muerte. Esta falacia fue expresada por Hegel en forma insuperable al identificar la filosofía 
de lo absoluto con la filosofía absoluta, es decir: con el espíritu occidental moderno. El “afán infinito” 
(unendliches Streben) de Fichte, desencadenado sobre la Naturaleza “ciega y sorda”, se ha convertido 
en avaricia ilimitada, en explotación y acumulación de bienes y dinero en forma desenfrenada. El 
homo oeconomicus de la actualidad no es otra cosa que la manifestación materializada de la 
absolutización del sujeto humano, planteado de distintas maneras por la filosofía occidental moderna” 
(ESTERMANN, 2013, p. 2).  
17 “Essa condição empática, própria desse mundo novo, deverá nos ajudar a refletir sobre o quão irônico 
é o fato de que a mudança climática nos obriga, mais do que nunca, a reconhecer nossa humanidade 
compartilhada e nossa condição comum de maneira essencial e não só superficial. Vivemos todos nesse 
planeta, ou seja, não existe nenhum lugar para onde possamos escapar ou nos esconder” (DANTAS; 
OLIVIERO; CRUZ, 2016, p. 41). 
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qualidades. Por exemplo: Toda forma de desenvolvimento somente se manifesta pela 

Sustentabilidade. Não há necessidade de qualificá-lo18 porque desenvolvimento é 

diferente de crescimento econômico19. Sensibilidade Ecosófica gera Alteridade 

Ecosófica: principal campo de esclarecimento cognitivo sobre o que é a 

Sustentabilidade. Por esse motivo: “A sustentabilidade emerge, naturalmente, como 

grande potencial axiológico para ser aplicada e reconhecida na centralidade desta nova 

ordem jurídica altamente complexa, plural e transnacionalizada” (DANTAS; 

OLIVIERO; CRUZ, 2016, p. 40).  

A Sustentabilidade, entendida como esse imperativo ecológico de nossa época, 

é a alternativa para nossa sobrevivência, adaptação, manutenção e prosperidade junto 

aos demais seres do Planeta. A epifania desse argumento sugere, cada vez mais, 

posturas solidárias a fim de mitigar todos os danos causados pelo Homem à Natureza 

e do Homem ao seu Semelhante. No entanto, o que se constata numa rápida leitura ou 

vídeos dos principais meios de comunicação do mundo é uma rejeição ao que se insiste 

em nominar como paradigma de vida do século XXI. Os principais líderes 

políticos de diferentes nações enfatizam o espectro moderno da acumulação de bens, 

da competição irracional entre pessoas na busca de lucro, da nossa indiferença e 

cegueira moral perante a miséria e a destruição alheia. Novamente, Dantas, Oliviero e 

Cruz (2016, p. 36) ressaltam que: 

 

Neste contexto de crise multidimensional, surge um cenário extremamente 

receptivo para a emergência de novas instituições políticas e jurídicas que sejam 

capazes de agregar e articular atitudes solidárias e cooperativas. Com a capacidade 

                                                      
18 “Esse substantivo ‘Desenvolvimento’, agora seguido do adjetivo ‘sustentável’, trata-se de qual 
desenvolvimento? Do desenvolvimento dos economistas clássicos, dos convencionais, que pregam um 
desenvolvimento ilimitado nos moldes do capitalismo ocidental? E agora esse desenvolvimento 
ilimitado dos economistas clássicos está chegando aos países emergentes como os chamados BRICS35, 
como será sustentável esse modelo desenvolvimentista convencional ocidental?” (GARCIA; MARQUES 
JÚNIOR; PILAU SOBRINHO, 2014, p. 975).  
19“[...] o crescimento econômico, tal qual o conhecemos, vem se fundando na preservação dos privilégios 
das elites que satisfazem seu afã de modernização; já o desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto 
social subjacente. Dispor de recursos para investir está longe de ser condição suficiente para preparar 
um melhor futuro para a massa da população. Mas quando o projeto social prioriza a efetiva melhoria 
das condições de vida dessa população, o crescimento se metamorfoseia em desenvolvimento. Ora, essa 
metamorfose não se dá espontaneamente. Ela é fruto da realização de um projeto, expressão de uma 
vontade política. As estruturas dos países que lideram o processo de desenvolvimento econômico e 
social não resultaram de uma evolução automática, inercial, mas de opção política orientada para 
formar uma sociedade apta a assumir um papel dinâmico nesse processo”. (FURTADO, 2004, p. 484). 
Grifos originais da obra em estudo.  
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de envolver as pessoas, instituições e Estados na luta pela proteção de bens e 

valores imprescindíveis para assegurar a vida plena e duradoura no planeta. 

 

Diante dos novos desafios, diante da necessidade de se reinventar - já que a 

Humanidade não pode ser o exclusivo centro de preocupação de uma crise global - a 

Sustentabilidade não é – nem deve ser – um desenvolvimento alternativo, mas uma 

alternativa ao desenvolvimento posto caracterizado como excludente, irresponsável, 

egoísta e destruidor20. 

O surgimento de um novo poder, com características ecosóficas, plurais e 

solidárias demanda outro Direito capaz de ampliar, disseminar, preservar e 

estabelecer os limites de atuação da Sustentabilidade. A sua força é transformadora 

porque aposta na materialização do improvável. Essa força, contudo, será apenas 

ideológica ou utópica para que consiga viabilizar os seus objetivos, especialmente por 

meio do Direito? 

 

2 Sustentabilidade e sua dimensão ideológica 

 

Antes de se prosseguir este estudo, é necessário esclarecer à leitora ou leitor o 

que é Ideologia. Essa categoria denota dois sentidos: um significado fraco e outro forte. 

Ideologia, para o sentido fraco, é um conceito neutro, pois descreve quais são o 

conjunto de ideias e valores os quais favorecem a manutenção da ordem pública, ou 

seja, tem como finalidade legitimar esses padrões para se orientar as atitudes coletivas 

(STOPPINO, 2010, p. 585).  

O significado forte de Ideologia, contudo, provém da tradição marxista e 

sintetiza uma acepção de falsa consciência de crença política, ou seja, uma “[...] falsa 

consciência das relações de domínio entre as classes” (STOPPINO, 2010, p. 585). 

Nesse momento, percebe-se uma condição mistificante, de oposição ao conhecimento 

verdadeiro. Tem-se uma acepção distorcida, equivocada sobre os fatos ou a realidade 

social (WOLKMER, 2003, p. 103). 

                                                      
20  “O grande desafio do ser humano será provar que conseguirá evoluir do individualismo liberal, 
passando pelas experiências de igualdade relativa dos estados de bem-estar até alcançar a 
sustentabilidade. Provar que não é um elemento estranho e inadaptável ao planeta Terra, mas que pode 
não só conviver em harmonia como melhorar as condições gerais de vida. A percepção geral dos 
governos mundiais hoje em dia, inclusive dos países mais desenvolvidos parece estar em consonância 
com este entendimento” (DANTAS; OLIVIERO; CRUZ, 2016, p. 39). 



 
 
 
 

 Marcos Leite Garcia | 805 

 

Todos os significados da categoria Ideologia não expressam ações capazes de 

transformar a realidade. Tratam-se somente de ideias, cujo conjunto descrevem a 

identidade de um grupo social e prescrevem condutas para que haja a sua organização. 

Criam-se, ainda, estruturas capazes de disseminar esses ideais nos lugares que se 

encontram. Nesse momento, vale lembrar duas lições de Mannheim: a) as ideias 

contem perspectivas “transcendentes”, ou seja, conteúdos os quais não podem – ou 

não poderão – serem viabilizados nas sociedades existentes; b) por esse motivo, e 

segundo o citado autor, as “[...] ideologias são ideias situacionalmente transcendentes 

que jamais conseguem de facto a realização de seus conteúdos pretendidos21”. Quando 

se menciona, por exemplo, a expressão ideologia do Desenvolvimento 

Sustentável, vale a pena rememorar as palavras de Leff (2011, p. 23): 

 

[...] a ideologia do desenvolvimento sustentável desencadeia um delírio e uma 

inércia incontrolável de crescimento [...]. O discurso da sustentabilidade monta 

um simulacro que, ao negar os limites do crescimento, acelera a corrida 

desenfreada do processo econômico para a morte entrópica. A racionalidade 

econômica desconhece toda a lei de conservação e reprodução social para dar curso 

a uma degradação do sistema que transcende toda norma, referência e sentido 

para controla-lo. Se as ecosofias, a ecologia social e o ecodesenvolvimento 

tentaram dar novas bases morais e produtivas a um desenvolvimento alternativo, 

o discurso do neoliberalismo ambiental opera como uma estratégia fatal que gera 

uma inércia cega, uma precipitação para a catástrofe.  

 

No entanto, indaga-se: Por que a condição ideológica se mantém no tempo e 

espaço como essa condição de neutralidade? A Sustentabilidade, entendida como 

ideologia, não tem a capacidade de transformar o mundo nesse lugar mais desejável e 

próprio ao desenvolvimento da vida? A resposta, especialmente sob o ângulo de seu 

sentido fraco, denota tão somente a força abstrata da Sustentabilidade que não 

consegue se manifestar como vetor de mudanças ao dia a dia de todos.  

A matriz ideológica da Sustentabilidade, disfarçada de vários interesses que não 

representam a lógica do Bem Comum, contribui para a aceleração deste Mundo e 

todos os seres e ambientes que vivem. Essa condição é perceptível de modo nítido por 

                                                      
21 E continua: “[...] Embora se tornem com frequência motivos bem-intencionados para a conduta 
subjetiva do indivíduo, seus significados, quando incorporados efetivamente à prática, são, na maior 
parte dos casos, deformados” (MANNHEIM,, 1982, p. 218). 
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meio da Economia. Sob o nome de Sustentabilidade tudo pode ser negociado, 

trocado e/ou eliminado. Não existem limites para as atitudes humanas em fazer com 

que prevaleça um mundo desigual, destruído, sem quaisquer condições ao 

desenvolvimento e preservação da dignidade e a vida sadia. Por esse motivo, quando 

dissociada do seu sentido relacional, a Sustentabilidade é apenas um nome vazio que 

fomenta e edifica uma existência e um existir vazios.  

O Direito, sob igual argumento, não é diferente. Quando se propõe o Direito à 

Sustentabilidade22ou o Princípio da Sustentabilidade23não é possível que a sua 

fidelidade ideológica para determinados grupos – Ciência, Tecnologia, Política, 

Mercado, Indústrias, por exemplo – seja obstáculo para a promoção de mundo mais 

harmonioso, capaz de identificar nos seres e ambientes parceiros ao desenvolvimento 

da teia da vida, respeitando, ainda, o seu direito à existência24.  

Na sua condição ideológica, a Sustentabilidade tem pouca ou nenhuma força 

para transforma a realidade. Ao contrário, instiga antigos padrões de vidas e valores 

que são incompatíveis com a arquitetura civilizacional do século XXI25. Esse cenário 

                                                      
22 “En términos jurídicos, el derecho de la sostenibilidad deberé articularse como un derecho 
transnacional cuyo fundamento no trae causa de las soberanías nacionales, sino de la nueva sociedad 
global. Trae parte de la estructura clásica de los órdenes jurídico, social, económico y ambiental, que 
son propios de los Estados soberanos, pero desborda claramente ese ámbito. Su vocación es aportar 
soluciones que sirvan a todos, sin importar donde se encuentren o donde nacieron. Pretende aportar 
la esperanza de una sociedad futura global y mejor”. (FERRER, 2012, p. 9). 
23 “O que constitui um princípio jurídico? Fundamentalmente, o direito tem a função de servir. Um 
sistema jurídico não pode por si só iniciar e monitorar a mudança social; no entanto, pode formular 
alguns parâmetros para a direção e a extensão da mudança social. Se esses parâmetros são 
suficientemente claros e refletem o que a sociedade sente sobre as mudanças ocorridas, eles serão 
eficazes. Se eles não são claros ou ignoram realidades sociais, terão pouco impacto. É fundamental, 
portanto, definir os parâmetros de forma clara e realista” (BOSSELMANN, 2015, p. 65). 
24“La liberación de la Naturaleza de esta condición de sujeto sin derechos o de simple objeto de 
propiedad, exigió y exige, entonces, un trabajo político que le reconozca como sujeto de derechos. Un 
esfuerzo que debe englobar a todos los seres vivos (y a la Tierra misma), independientemente de si 
tienen o no utilidad para los seres humanos. Este aspecto es fundamental si aceptamos que todo el ser 
vivo tiene el mismo valor ontológico, lo que no implica que todos sean idénticos. Dotarle de Derechos 
a la Naturaleza significa, entonces, alentar políticamente su paso de objeto a sujeto, como parte de un 
proceso centenario de ampliación de los sujetos del derecho, como recordaba ya en 1988 Jörg 
Leimbacher, jurista suizo. Lo central de los Derechos de la Naturaleza, de acuerdo al mismo 
Leimbacher, es rescatar el “derecho a la existencia” de los propios seres humanos (y por cierto de todos 
los seres vivos). Este es un punto medular de los Derechos de la Naturaleza, destacando una relación 
estructural y complementaria con los Derechos Humanos”. (ACOSTA, 2011.)   
25 “Entende-se que as ameaças amplamente denunciadas sobre o meio ambiente são reais e têm 
potencial de limitar as condições de longevidade da Natureza, a qual determina condições favoráveis de 
vida a todos os seres, de vida das pessoas, do equilíbrio social, das relações entre os povos, da capacidade 
de atuação das instituições, da solução de problemas como a fome e as guerras, bem como da 
manutenção de vida saudável para as presentes e futuras gerações. O capitalismo pautado 
exclusivamente pela economia de mercado e os sistemas políticos sustentados por interesses de 
pequenos grupos detentores do capital, das informações e do poder político estão entre as principais 
causas do atual quadro de incertezas e perplexidades” (ZAMBAM; AQUINO, 2015, p. 192). 
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ideológico contrário à Sustentabilidade como paradigma de vida ainda persiste porque 

não se encontrou motivos suficientes para que as atitudes consideradas sustentáveis, 

desde que compreendidas na sua matriz ecológica, sejam úteis para todos ou que se 

deseje alterar o nosso padrão de vida individual e social às custas do Planeta. Não se 

pode imaginar outros mundos possíveis porque o apego a determinadas instituições 

humanas – como é o caso do Capitalismo – não o permite. Nesse caso, nada existe fora 

dessa teocracia mercantil, nem mesmo a chance de uma vida mais equilibrada.  

E a Sustentabilidade sob a dimensão utópica? Quais são as suas propostas em 

comparação com o sentido fraco da Ideologia? Que esperanças é possível ter dentro 

desses cenários que insistem numa na obliteração da teia da vida, na persistência de 

se manter um Planeta, seus seres e ambientes doentes e acreditar que todos esses 

cenários são normais. 

   

3 A Sustentabilidade na sua dimensão utópica 

 

A categoria Utopia, por outro lado, possui, também, na sua concepção as 

“situações transcendentes”. No entanto, essa categoria não se confunde com Ideologia. 

Utopia é aquele momento em que alguns ideais podem ser considerados irreais para 

uma ordem social existente, contudo, a sua indispensabilidade ao aperfeiçoamento e 

melhoria das relações humanas faz com que haja, segundo Mannheim (1982, p. 219), 

uma “[...] contra-atividade [capaz de] transformar a realidade histórica existente em 

outra realidade, mais de acordo com suas próprias convicções”.   

A Utopia, nessa linha de pensamento, deve ter como ponto de partida nunca 

uma “realidade em si”, mas realidades concretas, sociais, históricas, culturais, as quais 

se encontrem em contínuo processo de mudança (MANNHEIM, 1982, p. 222), ou, dito 

de outro modo, “As utopias, unindo inteligência e emoção, razão e sentimento, 

funcionam como projetos sociais de transformação e mudança, melhor dizendo, como 

projeção da sociedade que deve ser” (MELO, 1994, p. 55). No entanto, insiste-se: não 

é fácil identificar, nem propor uma linha de divisão entre Ideologia e Utopia. Essa 
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clareza depende, também, de como a maturação 26  e viabilidade dessas “situações 

transcendentes” ocorrem em cada realidade social27. 

No entanto, pode-se identificar como existem diferentes alternativas que 

compõem o mosaico utópico da Sustentabilidade. Agroenergia, Agroecologia, 

Decrescimento, Capitalismo Natural, Cidades Sustentáveis, Ecologia da Cidade, Ética 

da Sustentabilidade, Energias Renováveis, Economia do Compartilhamento, 

Reciclagem, Economia local, entre outros exemplos. Veja-se: todos são fatores reais 

e não ideais. A insistência da Sustentabilidade como vetor de integração entre seres 

e ambientes favorece o aperfeiçoamento histórico da uma vida sadia e digna 

transfronteiriça, para tudo e todos.  

De modo contrário a esses argumentos, especialmente sob o ângulo do 

Capitalismo histórico28, o Direito à Sustentabilidade, por exemplo, é incompatível com 

a proposta de contra-atitude da Utopia. Ao se criar organizações, estruturas, 

prescrições morais e jurídicas sobre a importância de um mundo sustentável, pouco se 

faz para, efetivamente, transformá-lo, segundo as atitudes que a Utopia reivindica. Na 

verdade, e sob o nome Sustentabilidade, o Direito assegura tão somente uma sensação 

de que algo seja feito para se preservar a teia da vida, porém pouco faz para alterar 

uma realidade de opressão, omissão e destruição em diferentes lugares da Terra.  

Na Economia de matriz capitalista, tenta-se, de modo fracassado, permitir que 

haja o equilíbrio entre o (infinito) crescimento mercantil e a proteção à biodiversidade 

planetária. Essa é a intenção arquemídica de uma “Economia Verde”, cujo objetivo é 

“monetarizar a Natureza29”. Se o Direito permanecer fiel a essas propostas, qual é a 

                                                      
26“[...] Utopia não é uma Quimera: ela é (imaginariamente) o tempo do processo, ou seja, uma nova 
realidade cuja essência aparece diretamente na existência”. (LACROIX, 1996, p. 65).  
27 “[...] a relação entre a utopia e a ordem existente aparece como uma relação ‘dialética’. Queremos 
dizer com isso que cada época permite surgir (em grupos sociais diversamente localizados) as ideias e 
valores em que se acham contidas, de forma condensada, as tendências não-realizadas que representam 
as necessidades de tal época. Estes elementos intelectuais se transforma, então, no material explosivo 
dos limites da ordem existente. A ordem existente dá surgimento a utopias que, por sua vez, rompem 
com os laços da ordem existente, deixando-a livre para evoluir em direção à ordem de existência 
seguinte”. (MANNHEIM, 1982, p. 222-223). 
28“[...] Nesse sistema, o que se acumulou no passado só é ‘capital’ na medida em que seja usado para 
acumular mais da mesma coisa. [...] No anseio de acumular cada vez mais capital, os capitalistas 
buscaram mercantilizar cada vez mais esses processos sociais presentes em todas as esferas da vida 
econômica. [...] O desenvolvimento histórico do capitalismo envolveu o impulso de mercantilizar tudo”. 
(WALLERSTEIN, 2001, p. 13-15). 
29“[...] Como a atividade econômica normalmente se baseia na desvalorização do capital natural em 
termos de abastecimento, regulamentação ou serviços culturais, isso está causando o esgotamento dos 
recursos naturais e acabando com a habilidade dos ecossistemas de fornecerem benefícios econômicos. 
De preferência, mudanças em reservas de capital natural seriam avaliadas em termos monetários e 
incorporadas nas contas nacionais, que é o objetivo que se busca através do contínuo desenvolvimento 
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contra atividade, a atitude na qual vai transformar a ordem social existente, própria 

das Utopias? Será o Direito incapaz de reconhecer outras fontes e sujeitos que 

dinamizam as conquistas históricas por liberdade, segurança, igualdade, justiça, ética, 

solidariedade, fraternidade, entre outros? Nesse caso, como ficaria, por exemplo, a 

interpretação e aplicação do artigo 71 da Constituição do Equador que classifica a 

Natureza como sujeito de direitos?  

É necessário, nesses tempos de transição histórica, saber quais utopias 

asseguram a viabilidade da Sustentabilidade para se constituir uma sociedade global 

desejável. Essas transformações precisam ser compreendidas, arquitetadas e 

executadas dentro de uma racionalidade própria da Sustentabilidade, na qual o Direito 

não pode ignorar. Essa é uma tarefa primordial das Utopias. Por esse motivo, a 

Sustentabilidade não se apresenta como alternativa ao desenvolvimento pela sua 

matriz puramente ideológicas, mas pelas utopias nutridas por mundo mais 

harmonioso, pelas atitudes que insistem e se manifestam num genuíno modo-de-ser-

do-cuidado, expresso, também, pelo Direito. Nesse caso, vejam-se as palavras de 

Dantas, Oliviero e Cruz, (2016, p. 41): 

 

A sustentabilidade deve ser construída a partir de múltiplas dimensões que 

incluam, além da jurídica, as variáveis ecológica, social, econômica e tecnológica, 

tendo como base forte o meio ambiente. Para o Direito como objeto da Ciência 

Jurídica, todas estas perspectivas apresentam identificação com a base de valores 

fundamentais, aí incluídos o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, direitos 

prestacionais sociais, dentre outros, cada qual com as suas peculiaridades e riscos. 

Pela importância e centralidade na ordem política atual, é possível afirmar assim 

que a sustentabilidade pode ser compreendida como impulsionadora do processo 

de consolidação de uma nova base meta axiológica ao Direito. 

 

Se os riscos produzidos no mundo hipotecam o momento presente, a 

Sustentabilidade precisará de pessoas corajosas e criativas a fim de, por meio de suas 

                                                      
do Sistema Integrado Ambiental e Econômico (SEEA, da sigla em inglês) pela Divisão de Estatística da 
ONU, e pelos métodos ajustados de valores líquidos das reservas nacionais do Banco Mundial. O uso 
mais abrangente de tais métodos proporcionaria uma indicação mais apurada do nível real e da 
viabilidade de crescimento de renda e de emprego. A contabilidade verde, ou a contabilidade da 
valoração ambiental, é uma estrutura disponível que esperamos que seja adotada inicialmente por 
algumas nações e que pavimente o caminho para a medição de uma transição de economia verde no 
plano macroeconômico”. (PNUMA, 2011, p. 5-6). 
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ações, transformar a realidade e permitir que hajam esperanças sensatas30 para uma 

vida cotidiana prudente. Quando se perpetua no momento presente as utopias como 

vetores de concretização da Sustentabilidade, o futuro parece promissor porque 

enfatiza a necessidade permanente de uma consciência31 acerca da importância da 

Natureza e Meio Ambiente como parceiros à manutenção da vida nesses tempos de 

forte crise ambiental32. Caso contrário, Mannheim estava certo: a Sustentabilidade é 

obra de uma mentalidade ideológica hipócrita33, construída para assegurar vida sadia 

de poucos em detrimento de toda a Terra. 

  

Considerações Finais 

 

A força transformadora da Sustentabilidade não se exaure nas dimensões 

castradoras da Ideologia. Ao contrário, as boas ideias não são capazes de gerar vida, 

convivência, de esclarecer os significados do existir e da existência. É a partir dessa 

comunicação que se esclarece como a teia da vida não está à disposição para que esse 

                                                      
30Para esse Rossi, as “esperanças sensatas” devem ser capazes de responder a três indagações: “[...] 
temos diante de nós razões de esperança? Há razões que podem nos poupar do desespero? Que fazem 
com que continuemos no caminho? ”. ROSSI, Paolo. Esperanças. Tradução de Cristina Sarteschi. São 
Paulo: Editora da UNESP, 2013, p. 84.   
31“En el desarrollo de la conciencia medioambientalista fue importante el impacto que causaron las 
catástrofes ecológicas que comenzabam a despertar la atención de la opinión pública particularmente 
de los países primermundistas. Entre las primeras se puede mencionar la crisis aue en 1952 se produjo 
en Londres, a raíz de la alta concentración de smog y que cobró cuatro mil víctimas. […] Otro accidente 
industrial de la época, detectado en 1953, pero denunciado públicamente en la década siguiente, es el 
caso de la epidemia que afectó a los pobladores de la aldea pesquera de Minamata en Japón, conocida 
como la ‘enfermedad de Minamata’. Esta afectaba el sistema nervioso central de los aldeanos y era 
provocada por los residuos de mercurio orgánico, que las fábricas de productos químicos de la 
cercana ciudad de Chisso depositaban en las cloacas que desembocaban en el mar. Sólo en 1965 se 
tomaron las primeras medidas concretas para terminar con la contaminación […]”  (SAAVEDRA, 
2009-a, p. 58). 
32 “Con la idea de crisis ambiental se quiere expresar el paradójico fenómeno donde el propio 
crecimiento económico, junto al elevado nivel de desarrollo y estándar de vida alcanzado por la 
llamada Civilización Industrial, y donde el Primer Mundo es su ejemplo arquetípico, ha creado 
problemas de carácter ecológico y medioambientales de enorme envergadura y que han puesto en 
riesgo por primera vez en la historia, la continuidad de la vida del ser humano en el planeta, así como 
el proceso de la vida del planeta mismo. Fundamentalmente, a los problemas que se hace referencia 
son los de la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, el calentamiento global o cambio climático, 
el agotamiento de los recursos naturales, la destrucción de la capa de ozono, y la llamada explosión 
demográfica. Por cierto, este es un tema altamente complejo y los ensayos científicos y la literatura 
que tratan sobre esta idea hoy día, así como su evolución, se proyectan prácticamente al infinito en la 
medida en que se ha transformado en un tópico cada vez más relevante de la agenda pública mundial”. 
(SAAVEDRA, 2009-b, p. 2).  
33 Essa mentalidade, conforme o autor “[...] se caracteriza pelo fato de que, historicamente, tenha a 
possibilidade de desvendar a incongruência entre suas ideias e suas condutas, mas, ao invés de o fazer, 
oculta estas percepções, em atenção a determinados interesses vitais e emocionais”. (MANNHEIM, 
1982, p. 219). 
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a use conforme suas necessidades. O respeito e reconhecimento da Natureza como “ser 

próprio”, por exemplo, estende-se às relações humanas e a pluralidade de culturas que 

habita o mundo. Não se enfatiza, nesse caso, atitudes de tolerância para se suportar, 

numa perspectiva de indiferença, o Outro diante de mim, mas de compreender como 

esse vínculo de vida somente se esclarece nessa condição de cumplicidade.  

As pesquisas do Professor Paulo Cruz denotam esse cenário. A Sustentabilidade 

gera saberes ecosóficos os quais demonstram a necessidade de se compreender o 

tempo e suas demandas particulares. Nesse caso, o século XXI elegeu a 

Sustentabilidade como paradigma de vida e que precisa dos instrumentos necessários 

para a sua viabilidade sincrônica e diacrônica entre todos os seres. A força 

transformadora da Sustentabilidade reside nas utopias que permitem a materialização 

daquilo que é desejável. Esse é o elemento de resistência contra uma realidade 

cotidiana profundamente distópica e que não permite imaginar, constituir e agir em 

prol do Bem Comum. 

Essa lógica predatória de humanos e não humanos chega ao seu ponto de 

saturação. As pessoas precisam se tornar responsáveis pelas suas escolhas: a 

Sustentabilidade é a alternativa eleita para uma vida digna e na qual demanda 

compreensão sobre sua lógica inclusiva ou essa promessa gera apenas uma imagem 

cujo conteúdo se decidiu não cumprir porque não se pode entender, nem respeitar e 

sequer reconhecer os desafios do século XXI para além das relações humanas. Eis a 

mentalidade hipócrita ideológica mencionada no texto por Mannheim. 

Por esse motivo, a Sustentabilidade, não obstante todos os seus obstáculos, é a 

matriz de transformação do atual cenário mundial que se manifesta pelas diferentes 

experiencias, inclusive cognitivas, e modifica a racionalidade humana para se criar 

novos projetos de utopias mais leves, dinâmicas, inclusivas. Nessa linha de 

pensamento, a hipótese de pesquisa foi confirmada, já que, dentro da dimensão 

ideológica, a Sustentabilidade é um nome vazio; na dimensão utópica, é a brisa que 

desvenda a cumplicidade entre humanos e não humanos e torna esse momento 

temporal singular, um genuíno instante eterno.  
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Introdução 

 

A América Latina, carrega uma memória particular inserida em um quadro de 

dominação e na sua trajetória persistem crises sociais, políticas e econômicas. A 

maioria da população sofre as consequências das reformas e redução do Estado, da 

abertura dos mercados, o desemprego estrutural, além dos desequilíbrios regionais e 

das diferenças entre os meios urbanos e rurais, que marcam a segregação social, a 

exclusão, a miséria entre outros.   Quando da descoberta do Brasil em 1500 o mesmo 

era habitado, exclusivamente, por indígenas, de diversas etnias.  

 

O etnólogo Curt Nimuendaju assinalou no seu mapa etno-histórico a existência de 

cerca de 1400 povos indígenas no território que correspondia ao Brasil do 

descobrimento [...]. Eram povos de grandes famílias lingüísticas – tupi-guarani, 

jê, karib, aruák, xirianá, tucano etc. – com diversidade geográfica e de organização 

social (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 21). 
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Estes eram os donos desta terra e, naquele momento, não havia uma separação 

entre o rural e o urbano. No entanto, ao longo de um processo doloroso os índios se 

tornaram “mansos” como muitos citam na literatura, ou seja, convertidos ao 

catolicismo e aos costumes europeus – portugueses. No período inicial da colonização 

os mesmos foram os únicos, que suportaram a carga das atividades produtivas, ciclo 

do pau brasil, e no início do açúcar. 

Há estimativas sobre a população indígena à época da chegada dos portugueses, 

com diferentes métodos de cálculo (área ocupada por aldeia, densidade da população. 

etc.). Julian Steward e Louis Faron, no Handbook of South American Indians calculou 

em 1.500.000 os índios que habitavam o Brasil (STEWARD, FARON, 1949). William 

Denevan projetou a existência de quase 5.000.000 índios na Amazônia (BETHELL, 

1998), sendo reduzida posteriormente essa projeção para cerca de 3.600.000 

(HEMMING, 1998). Gradativamente, as populações indígenas foram sendo reduzidas 

e, chegam ao século XX, no Brasil sendo 817,9 mil pessoas, que se declararam 

indígenas, justificando a relevância desse estudo.  

A globalização recebeu como consequência humana uma aculturação política, 

dessa população e estas reconfigurações apontaram cenários da investigação, que 

podem ser compreendidas mediante seu contexto específico, principalmente quando 

se fala do reconhecimento de direitos na Constituição.  

O objetivo da pesquisa será a análise da espacialização e crescimento da 

população indígena brasileira a partir dos dados censitários nos anos 1991, 2000 e 

2010, nas diferentes regiões do país. Busca-se as evidências sobre a asserção de que os 

índios estão se tornando cada vez mais urbanos, ou ainda, cada vez mais rurais nos 

dados apresentados pelo IBGE. A estrutura desse capítulo está organizada em seções: 

sendo essa introdução, o referencial teórico, a metodologia, as evidências e conclusões. 

Por último as referências utilizadas. 

 

Referencial teórico 

 

Num contexto de confrontos, Canclini (2007) indagou como intensificar as 

relações sociais e intercâmbios culturais entre os povos? Os grandes movimentos e 

trocas culturais foram divididos, num modelo entre aqueles, que detém valores e 

modos de vida economicamente predominante e aqueles que não detém. Ou seja, a 
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migração humana esteve associada a dinâmicas territoriais complexas que foram 

permeadas por processos sócio-históricos onde desigualdade esteve presente. É com 

base, nesses argumentos que Carvalho (2009) discorreu sobre o multiculturalismo, 

buscando em Hall (1998), o conceito e as características. O termo multiculturalismo se 

refere as estratégias e políticas adotadas para governar ou administrar problemas de 

diversidade e multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais, para identificar 

as diferentes perspectivas de respostas a essas situações. 

Hall (1998) destacou que, no contexto social e político da atualidade as 

identidades estão descentradas, deslocadas e fragmentadas. Isto ocorre, porque 

transformações globais mudaram as identidades pessoais, afetaram as paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. Assistimos, em 

Hall (1998), que o "multiculturalismo" é um termo importado, da Europa, que 

designava um pluralismo cultural na esfera cívica, enquanto nos Estados Unidos se 

referia, ao interior do próprio movimento, mascarando uma exclusão contínua dos 

povos migrantes, povos originários e africanos através da competição pelo capital 

cultural, e desigualdades de classe.  

Ao focar viu-se “nas questões históricas do continente americano, que desde a 

invasão pelos europeus com dominação dos povos originários houve exploração do 

trabalho dos indígenas, tráfico e escravização dos negros” (CARVALHO, 2009, p. 184).  

Isso deixou transparecer historicamente, que a América Latina grosso modo em seu 

processo de emancipação no século XVIII e XIX foi marcada pela dominação política, 

exploração econômica e dizimação das nações indígenas americanas. O 

desenvolvimento dos Estados Nacionais, conforme Barbosa e Teixeira (2017, p. 1116) 

foram “relacionados a essas lutas pela independência, dos povos originários e 

africanos” caracterizando o pensamento abissal e as linhas invisíveis da exclusão 

(SANTOS, 2007) na construção de mecanismos que fundamentaram a economia 

europeia.  

Quijano (2005, p. 101) reforça esse pensamento relativo as relações sociais, que 

se configuraram em “relações de dominação, tais identidades foram associadas às 

hierarquias, lugares e papéis sociais correspondentes, como constitutivas delas, e, 

consequentemente, ao padrão de dominação que se impunha”.  Além disso, “questões 

de raça e identidade racial foram enquadradas como instrumentos de classificação 

social básica da população” (QUIJANO, 2005, p. 102), cuja conotação racial e 
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referências fenotípicas eram dividas em conquistadores e conquistados, conforme 

Balestrin (2013, p. 101).  

Quijano (2005, p. 342) nos lembrou que “raça, gênero e trabalho eram linhas 

principais de classificação no processo de formação do capitalismo mundial 

representando as características do colonial/moderno no século XVI”. Dussel (2016, 

p. 52) também classificou o mesmo processo de “uma cultura imperial (a do centro)”, 

na invasão da América, delimitando as culturas periféricas na América Latina, África, 

Ásia e Europa Oriental que eram dominadas e exploradas. Nesse sentido, fez duas 

classificações: 

 

1.[...] uma cultura, a ocidental, metropolitana e eurocêntrica que dominava com a 

pretensão de aniquilar todas as culturas periféricas; 

2.[...] as culturas pós-coloniais (América Latina desde o século XIX e Ásia e África, 

após a Segunda Guerra Mundial), fragmentadas internamente entre a. grupos 

articulados aos impérios, elites “ilustradas”, cujo domínio significava dar às costas 

para a cultura ancestral regional; (DUSSEL, 2016 p.52).  

 

Dussel (2016, p. 124) foi além da crítica na trajetória eurocêntrica e, evocou nos 

seus escritos um “caminho da descolonização social, através de um processo 

revolucionário mais ou menos radical, durante o qual à descolonização do poder”. 

Nesse processo revolucionário externou, que os povos da dominação colonial como 

índios, negros e mestiços, não poderiam tampouco ser consideradas nacionais, 

ilustrando trajetórias históricas caracterizadas por lutas:   

 

[...] México e na Bolívia, depois das derrotas do Haiti e de Tupac Amaru. 

[...] Na Bolívia a revolução foi derrotada em 1965. 

[...] Um limitado, mas real processo de homogeneização colonial (racial), como no 

Cone Sul (Chile, Uruguai, Argentina), por meio de um genocídio massivo da 

população aborígene. 

[...] Colômbia, onde a população original foi quase exterminada durante a colônia 

e substituída pelos negros. 

[...] homogeneização cultural através do genocídio cultural dos índios, negros e 

mestiços, como no México, Peru, Equador, Guatemala-América Central e Bolívia. 

[...]verdadeira discriminação e a dominação colonial dos negros, como no Brasil, 

na Colômbia e na Venezuela (DUSSEL, 2016, p. 136) 
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Estas passagens caracterizadas por Dussel (2016) como processos de 

extermínio da população nativa associadas a conflitos pela independência, conforme 

Ballestrin (2013) e Freitas e Morais (2019) sobre os estudos do pensamento decolonial 

de Walter Mignolo desnudaram e denunciaram o imperialismo nos estudos culturais, 

pós-coloniais e subalternos, que não realizaram uma ruptura adequada com autores 

eurocêntricos. 

 Ballestrin (2013, p.111-112) ao descrever a trajetória da América Latina de 

dominação sugeriu, que a matriz colonial do poder ainda representa “[...] uma 

estrutura complexa de níveis entrelaçados, [...] a do poder, do saber e do ser”. E nas 

suas pesquisas através de um “Giro decolonial” nos obriga a reflexão de que o Brasil 

não foi diferente, e não foi desmembrado da realidade latino-americana. Muitos 

problemas atuais no Brasil tiveram suas origens no tempo da colonização, com as 

comunidades de índios, missões religiosas, a expansão das cidades no Nordeste, o 

sacramento, fundação de Desterro, os interesses portugueses que se aproximaram do 

Sul, o Porto dos Casais, as novas fronteiras na trajetória histórica, e as lembranças de 

várias missões e as trajetórias de declínio e, por último autoritarismo e a 

redemocratização, que marcaram o século XX, inclusive a Constituição de 1988. 

Assim, esse texto abordou algumas reflexões críticas da trajetória eurocêntrica, que 

problematizou o conceito de colonialidade, que ainda existe na cultura do Brasil. 

 Mas, todo o cenário de globalização ofereceu, como pano de fundo, uma 

reflexão sobre o papel da Constituição, na organização do reconhecimento das 

liberdades para os excluídos. O novo constitucionalismo, nesse sentido, vem 

representando uma diversidade de questões relativas ao processo democrático e aos 

direitos fundamentais. Assim: 

 

O Novo Constitucionalismo vai um pouco mais além, quando possui em sua 

essência a preocupação com o processo democrático fático, não apenas na sua 

formação material, mas na concepção da palavra, promoção de mecanismos que 

possibilitem a participação política da população e a efetivação dos direitos 

fundamentais. [...] Partindo dessa mesma premissa, o novo constitucionalismo 

latino-americano, pautava-se na preocupação com as desigualdades sociais, 

latentes nas comunidades latino-americanas, dada sua forma de colonização 

europeia, e, por conseguinte, as Constituições elaboradas vinham sendo a 

expressão das culturas europeias que as colonizava (BORGES, 2019, s. p.). 
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Barbosa e Teixeira (2017, p. 1115) em seu artigo sobre o Novo 

Constitucionalismo Latino Americano oportunizaram argumentos sobre igualdade, 

diferença e participação. A Constituição Brasileira de 1988, chamada de Constituição 

Cidadã é um caso de mudança de argumentos sobre os excluídos. Manteve 

o direito indígena as suas terras, modo de vida e tradições, reafirmou os direitos 

originários e imprescritíveis às terras e respeito aos povos ancestrais, excluindo ideia 

de assimilação dos indígenas pelos conquistadores. A grande recompensa foi o “Direito 

à Diferença”, ou seja, dos mesmos permanecerem nas suas terras, conforme 

Artigo 231: 

 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens 

(BRASIL, 1988, Art. 231). 

 

  A Constituição também garantiu: educação escolar indígena, o direito à 

diferença ratificado pela Organização das Nações Unidas (ONU), direitos originários 

como as terras, pois são anteriores à formação do Estado descritos no artigo 231: 

 

Parágrafo 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por ele 

habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem estar 

e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 

tradições.  

[...] 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 

permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 

lagos nelas existentes (BRASIL, 1988, Art. 231). 

 

Os recursos hídricos e riquezas minerais, pertencentes à União (Art.176) 

também foram assegurados como direito a participação na exploração. Todos esses 

direitos de proteção as terras:  

 

[...] incluem-se dentre os bens da União (art. 20, XI); 

[...] são destinadas à posse permanente por parte dos índios (art. 231, § 2); 
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[...] são nulos e extintos todos os atos jurídicos que afetem essa posse, salvo 

relevante interesse público da União (art. 231, § 6); 

[...] apenas os índios podem usufruir das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 

existentes (art. 231, § 2); 

[...] o aproveitamento dos seus recursos hídricos, aí incluídos os potenciais 

energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, só pode ser efetivado com 

a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-

lhes assegurada a participação nos resultados da lavra (art. 231, § 3, art. 49, XVI); 

[...] é necessária lei ordinária que fixe as condições específicas para exploração 

mineral e de recursos hídricos nas Terras Indígenas (art. 176, § 1); 

[...] as Terras Indígenas são inalienáveis e indisponíveis, e o direito sobre elas é 

imprescritível (art. 231, § 4) (BRASIL, 1988, Art. 231). 

 

Nesse sentido, importa aqui a reflexão de que a atual Constituição Brasileira 

garante e reafirma a manutenção, à população indígena, da sua tradição, costumes, 

língua e terras. Porque esta reflexão é relevante: Porque historicamente essa 

problemática da não manutenção desses espaços levaram os povos ao deslocamento 

para as áreas urbanas na busca de melhores condições. Com objetivo de apontar a 

situação dos povos indígenas, se destaca um estudo especial do IBGE (2010) a partir 

do Censo Demográfico 1991, 2000 e 2010 para essa população.  

 

Método  

 

O estudo refere-se a análise da espacialização da população indígena brasileira 

a partir dos dados censitários nos anos 1991, 2000 e 2010, nas diferentes regiões do 

país, segundo estudo especial do IBGE intitulado “Os indígenas no Censo Demográfico 

2010 primeiras considerações com base no quesito cor ou raça”5. A caracterização de 

um tópico do perfil da população indígena foi referência para identificação da 

espacialização dessas populações em nível nacional.  

A metodologia utilizada orientou as ações desenvolvidas para esse trabalho de 

pesquisa, facilitando a produção do conhecimento e contribuindo para a busca de 

                                                      
5  O IBGE destacou que para efeito das análises [...], foi feito, uma comparabilidade com os censos 
anteriores, 1991 e 2000, e para tal o resultado utilizado foi o indígena do quesito cor ou raça. Nas demais 
análises foi por localização do domicílio (terras indígenas e fora delas), sendo que indígenas são aquelas 
pessoas que se autodeclararam ou se consideraram indígenas. Mais detalhes ver Censo Demográfico 
2010 Características gerais dos indígenas. Resultado do Universo. IBGE, 2012. 
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respostas aos questionamentos propostos inicialmente.  

As técnicas utilizadas estão centradas, segundo a classificação de Vergara 

(2005), quanto aos fins destacou-se por ser descritiva, uma vez que, pretende tornar 

legitimo a compreensão de uma caracterização e, quanto aos meios foi baseada na 

pesquisa bibliográfica e documental. A técnica bibliográfica tem por base artigos, livros 

e os sites documentais voltados às categorias propostas, segundo Yin (2005), essa 

coleta de dados comprova as evidências para esse estudo.  

 

Discussão de dados 

 

 Com objetivo de destacar a espacialização e crescimento da população indígena 

brasileira, a partir dos dados censitários nos anos 1991, 2000 e 2010, nas diferentes 

regiões do país, se buscou avaliar através das evidências de que os índios estariam se 

tornando cada vez mais urbanos ou mais rurais. Conforme o IBGE (2012, p. 54) o 

“Brasil na América do Sul, ainda se destaca pelo representativo quinhão de indígenas.”  

Segundo o IBGE (2012) existem 817,9 mil pessoas, que se declararam indígenas, 

representando 0,4% da população total do Brasil. O Brasil se caracterizou por uma 

miscigenação muito grande onde as populações indígenas moram em áreas rurais de 

difícil acesso e estão buscando novas áreas “saindo da invisibilidade” (IBGE, 2012, 

p.4). Nesse sentido os dados levantados foram caracterizados como:  

 

[...] no Brasil, assim como em diversas outras partes do mundo, as populações 

indígenas (denominadas em outros países também como nativas ou autóctones) 

se configuram como um dos segmentos mais desfavorecidos do ponto de vista 

econômico, habitacional, educacional e dos indicadores de saúde, como revelam 

os censos e outras pesquisas que mensuram as condições de vida da população 

brasileira (IBGE,2012, p. 52). 

 

 Essa condição social empurra essa população para atuação em ambientes 

diferentes dos que estão acostumados, possibilitando diferentes dinâmicas para 

ampliar as condições econômicas.  

 A Tabela 1, apresenta a proporção de municípios com pelo menos uma pessoa 

autodeclarada indígena, nas grandes Regiões, Brasil - 1991/2010. 

 



 
 
 
 

 Margarete P. Araujo; Judite S. de Bem; Rute Henrique da S. Ferreira;  Moisés Waismann | 823 

 

Tabela 1. Grandes Regiões Proporção de municípios com pelo menos uma 
pessoa autodeclarada indígena segundo as Grandes Regiões - Brasil - 
1991/2010 (%) 
 

Grandes regiões 
           

1991 2000 2010 

Brasil 34,5 63,5 80,5 

Norte 64,4 80 90,2 

Nordeste 29,6 59,1 78,9 

Sudeste 27,6 63,3 80,8 

Sul 39,3 59,6 75,8 

Centro-Oeste 47,8 74,7 89,1 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010 

 

 Observou-se que em 1991 o Censo apontava que 34,5% dos municípios 

brasileiros possuíam pelo menos uma pessoa que se declarava indígena, aumentando 

em 2010 para 80,5%, ou seja, observa-se uma grande expansão da população indígena 

nas últimas três décadas. Ao analisar por região, observa-se que a Região Norte 

possuía em 2010 um maior número de municípios em que havia uma pessoa 

autodeclarada indígena (90,2%). No entanto, notou-se que a Região Sudeste, 

apresentou um maior crescimento no número de municípios com presença de pessoas 

autodeclaradas indígenas de 1991 a 2010 

 A expressão atípica destacada pelos pesquisadores do IBGE, teve como resposta 

as explicações de estudo dos autores Luciano (2006) e Pereira, Azevedo, Santos 

(2007), denotando, que o crescimento dessa população foi baseado na busca de 

melhorias de qualidade de vida, políticas públicas “[...] que deixaram o isolamento, ou 

ainda uma nova cultura através da mentalidade de um novo pertencimento.” Ou seja, 

espelhou o multiculturalismo conceituado por Hall (1998).  

 Para entender as modificações e o reconhecimento das pesquisas dessas 

populações indígenas nos Censos estes foram considerados como uma sinalização de 

mudanças metodológicas no processo.  Essas mudanças foram para o IBGE a inclusão 

do quesito cor da população (em diferentes períodos desde 1890) e também a 

expressão índio (em 1960) orientando uma nova categoria de análise.  Em 1991 e 2000 

o levantamento foi amostral e 2010 foi por domicílio, mas todas essas metodologias 

permitiram reunir informações entre esses grupos e identificar o crescimento 

populacional. Esse crescimento também pode espelhar o acesso as áreas mais 

urbanizadas.  
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 A Tabela 2 demonstra a taxa média geométrica de crescimento anual da 

população residente, segundo a situação do domicílio e a cor ou raça - Brasil - 

1991/2010. 

 

Tabela 2 - Taxa média geométrica de crescimento anual da população 
residente segundo a situação do domicílio e a cor ou raça - Brasil - 
1991/2010 
 

Situação do domicílio e cor ou raça  1991/2000 2000/2010 
Total  1,6 1,2 
Indígena  10,8 1,1 
Não indígena 1,6 1,2 
Urbana 2,5 1,6 
Indígena  20,8 (-)1,9 
Não indígena 2,4 1,6 
Rural  (-)1,3 (-)0,7 
Indígena  5,2 3,7 
Não indígena (-)1,4 (-)0,7 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010 

 

 No período 1991/2000 observou-se um crescimento na população indígena de 

20,8% ao ano na área urbana. Na área rural, embora a taxa tenha sido menor (5,2% ao 

ano), também se observou um crescimento. Já no período 2000/2010, observou-se 

um crescimento de 3,7% ao ano na área rural, ou seja, menor que no período anterior, 

mas ainda um crescimento ao passo que, na área urbana houve um declínio 

populacional de -1,9% ao ano. 

Essas dimensões, pelo IBGE, foram avaliadas e identificadas a partir das 

mudanças efetuadas nas autodeclarações das categorias entre os Censos 

Demográficos, somadas as altas taxas de fecundidade e crescimento positivo voltado 

para povos indígenas existente no País. O IBGE (2012) aceitou como resposta a esses 

questionamentos os estudos de Luciano (2006, p. 28) que compreendeu:  [...] por 

terem sido [...] estigmatizados em função dos seus costumes tradicionais, foram 

forçados a esconder e a negar suas identidades tribais como estratégia de 

sobrevivência.”. Luciano (2006, p. 161) destacou ainda três fatores:  

 

a) a contagem de indígenas residentes (no momento do censo ou em caráter 

permanente) em cidades; b) a identificação de indígenas que vivem em domicílios 

rurais ou urbanos situados nas imediações (mas sempre fora) das áreas indígenas; 
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c) o processo de etnogênese em que povos considerados extintos em documentos 

oficiais recuperam uma identidade étnica escondida e a atualizam como fonte de 

mobilização política e reorganização sociocultural. 

 

A figura 1 caracteriza a proporção da população indígena, mostrando que, entre 

as regiões, o maior contingente estava na região Norte indígenas e o menor no Sul. 

 

Figura 1. Cartograma da proporção de População Indígena em 2010 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

 No Censo Demográfico (2010, p. 8)  

 

[...] 817 mil pessoas se autodeclararam indígenas e que o crescimento no período 

2000/2010, 84 mil indígenas, representando 11,4%, não foi tão expressivo quanto 

o verificado no período anterior, 1991/2000, 440 mil indígenas, aproximadamente 

150%. 
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 A Tabela 3 apresenta a participação relativa da população residente 

autodeclarada indígena, por situação do domicílio, Total, Urbana e Rural nas Grandes 

Regiões - 1991/2010. 

 

Tabela 3.  apresenta a participação relativa da população residente 
autodeclarada indígena, por situação do domicílio, Total, Urbana e Rural 
nas Grandes Regiões - 1991/2010 
 

Grandes 
regiões 

Participação relativa da população residente autodeclarada indígena, por situação do 
domicílio 
Total Urbana Rural 
1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Brasil 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Norte 42,4 29,1 37,4 16,8 12,1 19,5 50,5 47,6 48,6 
Nordeste 19 23,2 25,5 22,5 27,6 33,7 17,9 18,4 20,4 
Sudeste 10,4 22 12 35,4 36,7 25,1 2,5 5,9 3,7 
Sul 10,3 11,5 9,2 14,3 13,6 10,8 9 9,3 8,1 
Centro-
Oeste 17,9 14,2 16 11 10 10,9 20,1 18,8 19,1 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010 

 

A partir da análise da tabela 3 é possível verificar que, considerando os 

indígenas que residem nas áreas urbanas, a maior participação em 2010 (33,7%) foi na 

Região Nordeste, mostrando um crescimento nas três décadas, seguida das Regiões 

Sudeste (25,1%) e Norte (19,5%), ao passo que as regiões Centro-Oeste e Sul tiveram 

uma redução.   

Considerando as áreas rurais, a maior concentração foi na Região Norte 

(48,6%), mantendo a distribuição histórica, embora com uma pequena redução se 

comparada a 1991. A região Nordeste e Norte tiveram um crescimento na participação 

relativa indígena nesse período. Para o IBGE (2010, p. 9) essa distribuição da 

população contribuiu para “uma reafirmação da identidade cultural”. Vale lembrar as 

considerações do IBGE (2012, p.9): 

 

Outra questão importante consiste na redução sensível da participação de 

indígenas da Região Sudeste, podendo-se atribuir a fenômeno migratório de 

retorno às suas terras, contudo ainda não se dispõe de elementos de análise 

suficiente porque os resultados do tema migração ainda não estão disponíveis.  

 

O aumento de deslocamentos na região Nordeste, Norte e Centro-Oeste, 
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conforme estudos do Luciano (2006), foi visível, conforme Tabela 3. As informações 

que emergiram na demonstração dos dados analisados forneceram pistas sobre a 

espacialização e crescimento da população indígena e as evidências sobre a asserção 

de que os índios estão se tornando cada vez mais urbanos, ou ainda, cada vez mais 

rurais nos dados apresentados pelo IBGE podem ser relacionadas ao novo 

constitucionalismo que garantiu os direitos as terras originárias. 

 

Conclusões 

 

O capítulo do livro focou o objetivo de análise da espacialização e crescimento 

da população indígena brasileira, através dos dados censitários nos anos 1991, 2000 e 

2010, nas diferentes regiões do país, a partir da pesquisa do IBGE. A necessidade de 

desenvolver mais pesquisas focadas nas ciências sociais, no sentido de redescobrir, a 

espacialização desse grupo, a partir da classificação social da população, foi apontada 

por Quijano (2005) e Dussel (2016) que ofereceram um caminho para entender a 

descolonização social.  

A realidade do Brasil apontada pelo IBGE possibilitou uma reflexão sobre a 

Constituição Brasileira de 1988 e sobre a efetivação dos direitos fundamentais 

refletindo no crescimento e espacialização a busca de melhores condições de vida. O 

novo constitucionalismo, em especial no Brasil garantiu direitos e vários programas 

governamentais e constitucionais, que melhoraram as condições de vida da população 

indígena grosso modo garantindo o acesso e a manutenção as suas terras originárias, 

seus costumes e tradições. Entretanto, seria necessário um aprofundamento maior 

para oferecer detalhamentos de outras características da população indígena 

relacionada ao giro decolonial e a novo constitucionalismo. 

O recenseamento do IBGE (2010) é um exemplo e, apesar das mudanças 

metodológicas apontadas, caracterizou e aprimorou as evidências de estudo dessa 

população.  Assim foi possível destacar:  

 Autodeclaração no momento da pesquisa foi semelhante em 2000 e 2010; 

 Houve um crescimento populacional reduzido sob o ponto de vista da 

situação dos domicílios; 

 Houve aumento da população indígena nas regiões Norte, Nordeste e Centro 

Oeste, tanto nas áreas rurais como nos centros urbanos nos dois últimos Censos. 
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Fica o registro de que esse estudo tem limitações e, que mesmo os resultados 

sendo válidos não é possível generalizar. Fica a indicação de futuros direcionamentos. 
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42. POSSIBILIDADES DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DANO 

AMBIENTAL PRIVADO E COLETIVO NO CASO DA MORTANDADE DE 

ABELHAS EM MATA/RS 
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INTRODUÇÃO 

 

Entre outubro de 2018 e março de 2019, mais de 500 milhões de abelhas 

melíferas foram mortas em decorrência do uso de agrotóxicos nas lavouras de soja, 

através do laudo técnico do Laboratório Nacional Agropecuário do Rio Grande do Sul 

(Lanagro/RS). Enquanto em outros países do mundo, a mesma situação fez com que 

o uso de determinadas substâncias fosse proibido, o Brasil vai na contramão, liberando 

cada vez mais substâncias químicas para o uso na agricultura (TORRES, 2019). 

Diante deste cenário, a pesquisa tem como questionamento: A partir do caso 

ocorrido em Mata/RS, quais as possibilidades da responsabilidade civil por danos 

causados ao meio ambiente e aos apicultores do município de Mata/RS em decorrência 

da utilização indiscriminada de agrotóxicos? Para responder à pergunta deste 

trabalho, será utilizado o método de abordagem indutivo. O método de procedimento 

utilizado na elaboração da pesquisa será o comparativo. Tal método ocupa-se da 

explicação de fenômenos, analisando dados concretos e deduzindo deles elementos 

constantes, abstratos e gerais. Como técnica, a produção de resumos e fichamentos 

sobre a temática em tela. 

O presente artigo irá apresentar a conceituação ambivalente do dano ambiental, 

dada a sua dupla face, considerando que seus efeitos alcançam tanto o meio ambiente 

em si, comum à coletividade, quanto os interesses pessoais dos apicultores. Somando-

se a isso, será discorrido tanto sobre o caso específico dos apicultores de Mata/RS e o 

dano suportado por estes em razão da morte das abelhas, quanto a lesão causada a 
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coletividade, bem como serão introduzidas algumas possibilidades de reparação 

quando configurado o dano ambiental. 

Ainda, nos últimos itens, se fará, inicialmente, uma breve a abordagem da teoria 

do risco integral aplicado a responsabilidade civil e de que forma esta se relaciona ao 

dano ambiental. Por fim, a fim de se verificar as possibilidades da responsabilidade 

por danos causado ao meio ambiente e aos apicultores do município de Mata/RS em 

decorrência da utilização indiscriminada de agrotóxicos, será apresentado o 

posicionamento da doutrina brasileira e o entendimento jurisprudencial que vem 

sendo acolhido pelos tribunais. 

 

1 O DANO AMBIENTAL PRIVADO: O PREJUÍZO SUPORTADO PELOS 

APICULTORES DE MATA/RS 

 

O direito a um meio ambiente saudável e equilibrado, disposto no art. 225 da 

Constituição Federal, é um dos direitos fundamentais previstos nesta, os quais, em 

última análise, são direitos de titularidade individual sem prejuízo de uma correlata 

dimensão transindividual (MARINONI; MITIDIERO, 2019, p. 154). Nesse sentido, 

segundo Marinoni, Mitidiero (2019, p. 154) o direito a um meio ambiente saudável e 

equilibrado: 

 

[...] em que pese seu habitual enquadramento entre os direitos da terceira 

dimensão, pode ser reconduzido a uma dimensão individual, pois mesmo um dano 

ambiental que venha a atingir um grupo dificilmente quantificável e delimitável de 

pessoas (indivíduos) gera um direito à reparação para cada prejudicado, inclusive 

viabilizando execução individualizada ainda que no bojo de uma ação coletiva. 

 

A Lei n. 6.983/81, em seu art. 14, §1º, ao fazer referência a “danos causados ao 

meio ambiente e a terceiros” (BRASIL, 1981), prevê a “dupla face na danosidade 

ambiental” (MILARÉ, 2009, p. 867), tendo em vista que seus efeitos alcançam tanto o 

ambiente quanto o homem, da mesma forma. Milaré (2009, p. 867) faz referência à 

designação proposta por Leite ao dano ambiental, como sendo uma conceituação 

ambivalente, “por designar não só a lesão que recai sobre o patrimônio ambiental, que 

é comum à coletividade, mas igualmente por se referir ao dano – por intermédio do 
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meio ambiente ou dano ricochete – a interesses pessoais, legitimando os lesados a uma 

reparação pelo prejuízo (...)”. (MILARÉ, 2009, p. 867). 

O dano ambiental atinge diretamente o ambiente e seus recursos, contudo, em 

determinados casos, esse dano pode refletir-se “sobre o patrimônio, os interesses ou a 

saúde de uma determinada pessoa ou de um grupo de pessoas determinadas” 

(MILARÉ, 2009, p. 868). Além disso, pode atingir pessoas “através da sua integridade 

moral e/ou de seu patrimônio material particular” (MILARÉ, 2009, p. 868), como é o 

caso dos apicultores atingidos pela morte das abelhas e, ainda, “dá ensejo à 

indenização dirigida à recomposição do prejuízo individual sofrido pelas vítimas” 

(MILARÉ, 2009, p. 868). Em relação à apicultura no Brasil, esta cultura: 

 

[...] envolve cerca de um milhão de pessoas no Brasil, sendo que em algumas 

localidades esta é a principal fonte de renda familiar (BRASIL APÍCOLA, 2008). 

Atualmente, o Brasil produz 50 mil toneladas de mel por ano, obtidas a partir de 2 

a 3 milhões de colméias espalhadas pelo território nacional (ABEMEL, 2008). As 

abelhas melíferas possibilitam que cerca de 350.000 cidadãos (BRASIL APÍCOLA, 

2008), rurais e urbanos, exerçam uma atividade interessante e rentável junto à 

natureza, a apicultura. (WOLF; REIS e SANTOS, 2019, p. 10-11). 

 

Nesse contexto, o dano ambiental causado pelo manejo incorreto dos 

agrotóxicos, ocasionou prejuízos, ainda imensuráveis, aos apicultores do Município de 

Mata/RS, as suas famílias e também aos seus funcionários, posto que “pelo menos 300 

caixas foram afetadas, e o valor perdido pode passar de R$ 60 mil” (LEMOS, 2019), 

estimou-se também que “mais de 150 toneladas de mel deixaram de ser entregues” 

(GARCIA, 2019), uma situação preocupante, conforme o relato de um dos apicultores: 

“Perdemos praticamente tudo. Por mais que algumas ainda estejam vivas, certamente 

estão contaminadas. Vamos ter que limpar essa colmeia e eliminar toda a cera e todo 

o mel, que certamente está contaminado também”. (GARCIA, 2019). 

 

Ao coletarem o néctar contaminado nas flores da soja, as abelhas infectam o 

restante da colmeia quando retornam – explica Salvador, que perdeu 200 das 600 

caixas de abelhas que produz.  Esta é apenas uma fração do dano. A estimativa é 

de que os associados de Cruz Alta encerrem a temporada com 25 mil quilos de mel 

coletados, quebra de quase 70% da produção, estimada em 80 toneladas. Mesmo 
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com a maior mortandade de abelhas já vista no local, os apicultores evitam 

notificar a Secretaria da Agricultura, pois a maioria das caixas com os insetos fica 

em propriedades de sojicultores. (COLUSSI, 2019). 

 

Quando, a partir do dano ambiental que afeta a coletividade, “é possível 

identificar alguns um ou lesados em seu patrimônio particular, tem-se o dano 

ambiental individual, também chamado por dano ricochete ou reflexo” (COLUSSI, 

2019), tal modalidade do dano ambiental “repercute de forma reflexa sobre a esfera de 

interesses patrimoniais ou extrapatrimoniais de outrem”. (COLUSSI, 2019). 

Ademais, no dano moral individual, ou subjetivo, os interesses são divisíveis, 

podendo incidir sobre o interesse jurídico de um único indivíduo ou de vários, em 

ambos os casos, o evento danoso é o mesmo, mas sua repercussão assume diferentes 

consequências para cada indivíduo ou situação em que estiver envolvido.  

Quanto à reparabilidade do dano ambiental, no que concerne a interesses 

individuais, o dano pode ser de reparabilidade direta, a partir do regime da 

responsabilidade objetiva, baseada na Teoria do Risco Integral, para tanto basta a 

comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade com a fonte poluidora. 

(BUHRING, 2018, p. 19). A Teoria do Risco Integral foi adotada pela Constituição 

Federal, em seu art. 37, §6, pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 14 e 

pelo Código Civil em seu art. 927. 

O Supremo Tribunal de Justiça já firmou entendimento acerca da 

responsabilidade civil por dano ambiental, a qual é objetiva e não admite excludentes 

de responsabilidade, conforme o Informativo n. 545: 

 

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco 

integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco 

se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa 

responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para 

afastar sua obrigação de indenizar. (BRASIL, 2014). 

 

O dano ambiental individual, da mesma forma, não afasta a aplicação da 

responsabilidade civil objetiva, pautada na teoria do risco integral, de acordo com o 

Supremo Tribunal de Justiça: 
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[...] a responsabilidade civil por danos ambientais, seja por lesão ao meio ambiente 

propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos individuais 

(dano ambiental privado), é objetiva, fundada na teoria do risco integral, em face 

do disposto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que consagra o princípio do 

poluidor-pagador. (BRASIL, 2014). 

 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também conta com precedentes 

sobre a adoção da Teoria do Risco integral, entende não serem cabíveis as excludentes 

de responsabilidade em casos de responsabilidade civil por dano ambiental, conforme 

exposto a seguir: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

INDUSTRIAIS NA REDE PLUVIAL. MORTE DE BOVINOS. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. RECONHECIMENTO. Em se tratando de responsabilidade civil por 

danos ao meio ambiente, desnecessária a demonstração da culpa do agente 

poluidor no evento danoso, na medida em que sua responsabilidade é objetiva. 

Incidência da Teoria do Risco Integral, segundo a qual não se admitem excludentes 

de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior, ação de terceiros ou da 

própria vítima, bastando a relação de causa e efeito entre uma conduta do poluidor 

e os prejuízos então advindos. Caso concreto em que restou demonstrada a 

responsabilidade da ré Safira pelo lançamento de efluentes industriais, 

notadamente cobre e cianeto, na rede pluvial, causando a morte de animais de 

propriedade do autor por intoxicação. Dever de indenizar os danos morais e 

materiais suportados pelo demandante. Danos morais majorados. APELO DA RÉ 

SAFIRA DESPROVIDO. APELO DA RÉ QUALITÁ PROVIDO. APELO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO. (BRASIL, 2013). 

 

Além disso, há uma forte tendência em admitir o dano ambiental individual no 

ordenamento brasileiro. Exemplo disto é o acórdão extraído do Informativo 507 do 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PRIVAÇÃO DO TRABALHO POR DANO 

AMBIENTAL. A privação das condições de trabalho em decorrência de dano 

ambiental configura dano moral. Estando o trabalhador impossibilitado de 
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trabalhar, revela-se patente seu sofrimento, angústia e aflição. O ócio indesejado 

imposto pelo acidente ambiental gera a incerteza quanto à viabilidade futura de 

sua atividade profissional e manutenção própria e de sua família. (BRASIL, 2013). 

 

Neste acórdão, o dano moral é individualizado, por representar a lesão injusta 

à esfera imaterial do trabalhador, que ficou privado de exercer suas atividades laborais 

em decorrência de acidente ambiental. O caso do acórdão acima colacionado é muito 

semelhante ao caso dos apicultores de Mata/RS, tendo em vista que seu ofício depende 

completamente da sobrevivência das abelhas, ocorre que estas ao terem contato com 

os agrotóxicos morreram, privando os apicultores de trabalhar e, dessa forma, resta 

configurado o dano ambiental privado. 

 

2 DANO AMBIENTAL COLETIVO: A IRREPARABILIDADE DO 

DESAPARECIMENTO DAS ABELHAS 

 

O termo dano constitui um dos alicerces essenciais da responsabilidade 

chamada civil, de modo que se faz imprescindível conceituá-lo (FIORILO, 2019, p. 64). 

Segundo Leite (2015, p. 572), “O dano é conceituado como o prejuízo causado a um 

bem juridicamente tutelado, e sua extensão é considerada para fins de reparação”. 

Quando se trata do dano ambiental causado pela morte das abelhas, se está 

diante de outros efeitos incertos que virão a ser causados, ao considerar-se que:  

 

A polinização é um processo chave tanto nos ecossistemas naturais quanto nos 

ambientes terrestres gerenciados por humanos. É um processo crítico para a 

produção de alimentos e sociedades humanas e conecta diretamente os 

ecossistemas naturais com os sistemas de produção agrícola. A vasta maioria das 

espécies de plantas que florescem somente produzem sementes se a polinização 

animal move o pólen das anteras para os estigmas de suas flores. Sem tal serviço, 

muitas espécies e processos interconectados existentes em um ecossistema 

colapsariam. (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2017, p. 81). 

 

Para Leite (1999, p. 85), o dano ambiental “constitui uma expressão 

ambivalente, que designa, em certas vezes, alterações nocivas ao meio ambiente e 

outras, ainda, os efeitos que tal alteração provoca na saúde das pessoas e em seus 



 
 
 
 

 Mariane Maxwell Teixeira; Francielle Benini Agne Tybusch | 837 

 

interesses”. Além disso, ao tratar sobre dano ambiental, por ser classificado como bem 

de uso comum do povo, este “se caracteriza pela pulverização de vítimas” (LEITE, 

2016, p. 87), posto que “mesmo quando alguns aspectos particulares da sua 

danosidade atingem individualmente certos sujeitos, a lesão ambiental afeta, sempre 

e necessariamente, uma pluralidade difusa de vítimas.” (LEITE, 2016, p. 87). 

Este é entendimento que aplica-se ao presente estudo, pois ainda que a morte 

das abelhas afete de forma imediata os apicultores, em razão do prejuízo econômico 

que estes tiveram com a perda das colmeias e da produção de mel, se está diante de 

uma lesão que afeta a sociedade como um todo, na medida em que estes animais são 

responsáveis pela polinização de aproximadamente “70% das plantas de importância 

para a alimentação humana” (DINIZ, 2017). 

Vale ressaltar que “a doutrina leciona que os danos ambientais coletivos ‘dizem 

respeito aos sinistros causados ao meio ambiente lato sensu, repercutindo em 

interesses difusos [...]’”, tendo em vista que lesam uma coletividade de titulares 

(MILARÉ, 2016, p. 92). Conforme leciona Fiorillo (2019, p. 65-66), “o dano ao meio 

ambiente, que é direito difuso, pode gerar consequências patrimoniais e 

extrapatrimoniais, que poderão ser cumulativamente exigidas em sede de ação de 

responsabilidade”.  

Nesse panorama, os agrotóxicos, um dos maiores poluentes químicos, possuem 

grande potencial de danosidade ao meio ambiente, como o ocorrido em Mata/RS. 

Conforme leciona José Afonso da Silva, citado por Côgo, sobre o tema em questão: 

 

A ação desses produtos no combate a diversas pragas a um custo reduzido e de 

modo eficiente permitiu a elevação dos níveis de produtividade agrícola, induzindo 

rápido aumento da produção e utilização cada vez mais intensa, inicialmente, dos 

organoclorados (DDT), seguidos logo dos organofosforados e dos carbamatos. 

Mas, apesar de todo o arsenal químico, verificou-se posteriormente que várias 

espécies deixaram de apresentar sensibilidade aos venenos, além da ocorrência de 

surto populacional de pragas secundárias, alertando para os primeiros efeitos 

danosos à ecologia. Têm sido freqüentemente observados e relatados casos agudos 

de intoxicação por agrotóxicos, principalmente por trabalhadores agrícolas; os 

resíduos liberados no ambiente ou remanescentes nas culturas estão sendo 

progressivamente transferidos para os alimentos e para o Homem e o impacto 

sobre o meio ambiente causa a degradação lenta dos recursos naturais, dentre eles 
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a morte de animais silvestres, insetos e fungos úteis, contaminação do ar, água e 

solo e modificações na vegetação, com implicação direta na saúde e qualidade de 

vida humanas. (CÔGO, 2005, p. 114). 

 

Quanto à reparação dos danos ambientais, também prevista e exigida na 

Constituição Federal, não se discute ser parcial ou integral, pois o texto deixa claro que 

esta só pode ser integral, não sendo cabível recuperações ou indenizações parciais. 

Todavia, no caso da morte em massa de uma população de abelhas, de que forma 

reparar efetivamente esse dano? 

Conforme exposto, existem diferentes formas de se reparar o dano ambiental. 

Contudo, embora a reparação seja a mais indicada, pois consiste em tentar retornar à 

situação ambiental ao seu status quo ante, como ele era antes do dano e da alteração 

sofrida, não parece ser cabível no caso em questão, visto que não há como repor o 

desaparecimento de uma espécie.  

Por sua vez, em que pese ser totalmente cabível a indenização por danos 

ambientais de efeitos extrapatrimoniais, o problema surge quanto a sua liquidação, 

tendo em vista que “não há completa satisfação na reparação do meio ambiente com 

efeito patrimonial, e quando se trata do efeito moral, a dificuldade é redobrada” 

(FIORILLO, 2019, p. 96). 

O fenômeno das mortes das abelhas no Município de Mata/RS é caracterizado 

pela degradação do meio ambiente, frente ao seu envenenamento pelo uso de 

agrotóxicos nas lavouras, e, consequentemente, pelo desequilíbrio ecológico, 

ensejando, dessa forma, a reparação do dano ambiental causado à coletividade, à fauna 

e à flora da região. 

A Lei n. 9.605/1998, em seu art. 6º, fixou critérios a serem observados na 

estipulação da quantificação do dano, quais sejam, a gravidade do fato, os 

antecedentes do infrator e sua situação econômica, entendimento este que vem sendo 

aplicado nos tribunais, conforme acórdão abaixo colacionado: 

 

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 

AMBIENTAL. MORTE DE PÁSSAROS. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO 

QUANTUM. Aplicação dos parâmetros do artigo 6º da Lei n. 9.605/1998. A 

responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do artigo 14 da 

Lei n. 6.938/1981, não se inquirindo, portanto, de culpa ou dolo do infrator, 
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restando afastada também a incidência das excludentes relativas à força maior e 

ao caso fortuito, partindo-se do pressuposto de que, sendo o dano ambiental um 

prejuízo suportado por toda a coletividade, que atinge, assim, direitos difusos, deve 

ser reparado em qualquer hipótese. A aplicação do princípio do poluidor-pagador 

vigente no Direito Ambiental, pelo qual todo aquele que explora atividade 

potencialmente poluidora tem o dever de reparar os danos dela oriundos, afasta a 

licitude da conduta daquele que, com sua atividade econômica, causa dano ao meio 

ambiente, ainda que tenha agido dentro dos padrões recomendados e autorizados 

pelos órgãos governamentais competentes. Configura manifesto dano ambiental a 

morte de inúmeros pássaros em virtude de aplicação de agrotóxico em lavoura de 

arroz. A fixação do quantum indenizatório em sede de dano ambiental, quando não 

quantificado em laudo pericial, deve ser efetuada mediante aplicação dos critérios 

adotados pela Lei n. 9.605/1998 para a imposição e gradação de penalidades a 

atividades lesivas ao meio ambiente, quais sejam, a gravidade do fato, tendo em 

vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e para o 

meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação 

de interesse ambiental e a situação econômica do infrator. (BRASIL, 2008). 

 

Conforme a previsão do art. 14, § 1o, da lei referida acima, recepcionado pelo 

art. 225, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, o dano ambiental pressupõe uma 

atividade que implique riscos para o meio ambiente e, dessa forma, impõe ao poluidor 

a obrigação tanto de prevenir tais risco, quando de indenizá-los, com base na 

responsabilidade civil fundada na teoria do risco integral, a ser abordada no próximo 

item.  

 

3 TEORIA DO RISCO INTEGRAL 

 

Uma das alterações que o Código Civil de 2002 trouxe foi a responsabilidade 

civil objetiva, conforme o parágrafo único do art. 927, onde é prevista a obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa. Anterior à entrada em vigor do novo 

Código Civil, essa modalidade de responsabilização já era admitida pela Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 6.938/81. 

O art. 14, §1º da Lei n. 6.938/81 demonstra a que a simples ocorrência de um 

dano faz surgir a obrigação ressarcitória, ao prever que “[...] é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 
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ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade” (BRASIL, 1981). Assim tem 

interpretado o colendo Superior Tribunal de Justiça em reiteradas decisões. Veja-se:  

 

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a 

teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com 

expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei 

n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de 

responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao 

homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável. (BRASIL, 

2014). 

 

Ainda com base na teoria do risco integral, o dever de indenizar surge da simples 

ocorrência de um evento danoso ao meio ambiente, sem que haja apreciação subjetiva 

da conduta do poluidor, “tão-somente a lesividade é suficiente à responsabilização do 

poluidor” (MILARÉ, 2009, p. 904), percepção também adotada pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 

Conclui-se que os agricultores, ao pulverizarem agrotóxicos em suas lavouras, 

assumem os riscos de contaminação do meio ambiente e os efeitos que tal 

contaminação possa vir a causar na fauna, como acontece no caso da morte das 

abelhas, ou seja, pelo simples fato de utilizarem venenos há o dever de indenizar, 

consoante afirma Nery Júnior (1984, p. 172): 

 

Pela teoria do risco integral, a indenização é devida independentemente de culpa, 

e mais ainda, pela simples razão de existir a atividade da qual adveio o prejuízo: o 

titular da atividade assume todos os riscos dela oriundos. [...] Segue-se daí que o 

poluidor deve assumir integralmente todos os riscos que advém de sua atividade, 

como se isto fora um começo da socialização do risco e do prejuízo. 

 

Além do elemento culpa, a responsabilidade objetiva, sob a ótica do risco 

integral, consiste na “irrelevância da licitude da atividade” (MILARÉ, 2009, p. 961), 

pois mesmo uma atividade lícita, como a pulverização de agrotóxicos em lavouras, 

pode causar danos, de forma que “tão somente a lesividade é suficiente à 

responsabilização do poluidor” (MILARÉ, 2009, p. 961). Nesse sentido é o 

entendimento de Nery Júnior (1984, p. 175):  



 
 
 
 

 Mariane Maxwell Teixeira; Francielle Benini Agne Tybusch | 841 

 

Ainda que haja autorização da autoridade competente, ainda que a emissão esteja 

dentro dos padrões estabelecidos pelas normas de segurança, ainda que a indústria 

tenha tomado todos os cuidados para evitar o dano, se ele ocorreu em virtude da 

atividade do poluidor, há o nexo causal que faz nascer o dever de indenizar. 

 

Assim, em face do interesse social, imputa-se objetivamente a obrigação de 

indenizar a quem conhece e domina a fonte de origem do risco, devendo responder 

pelas consequências lesivas da sua atividade independente de culpa (BRASIL, 2014). 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conta com precedentes sobre a adoção da 

teoria do risco integral: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

INDUSTRIAIS NA REDE PLUVIAL. MORTE DE BOVINOS. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. RECONHECIMENTO. Em se tratando de responsabilidade civil por 

danos ao meio ambiente, desnecessária a demonstração da culpa do agente 

poluidor no evento danoso, na medida em que sua responsabilidade é objetiva. 

Incidência da Teoria do Risco Integral, segundo a qual não se admitem excludentes 

de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior, ação de terceiros ou da 

própria vítima, bastando a relação de causa e efeito entre uma conduta do poluidor 

e os prejuízos então advindos. Caso concreto em que restou demonstrada a 

responsabilidade da ré Safira pelo lançamento de efluentes industriais, 

notadamente cobre e cianeto, na rede pluvial, causando a morte de animais de 

propriedade do autor por intoxicação. Dever de indenizar os danos morais e 

materiais suportados pelo demandante. Danos morais majorados. APELO DA RÉ 

SAFIRA DESPROVIDO. APELO DA RÉ QUALITÁ PROVIDO. APELO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO. (BRASIL, 2013). 

 

O posicionamento majoritário na jurisprudência, como será demonstrado no 

próximo item é de que em casos de danos ao meio ambiente, aplica-se à teoria objetiva 

calcada no risco integral. Trata-se de uma responsabilidade objetiva extremada, em 

que não se admite a existência de excludentes do nexo causal. O Superior Tribunal de 

Justiça já teve a oportunidade de se manifestar e aplicar a teoria do risco integral no 

voto do Ministro Sidnei Beneti, no Resp. 1.114.398-PR, julgado no procedimento dos 

Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C e Resolução STJ 08/08).  
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A doutrina brasileira, por outro lado, entende ser necessário admitir a 

existência de excludentes da responsabilidade ambiental em casos excepcionais, ainda 

que no sentido total e absoluto, a teoria do risco integral não as admita. Tal dissonância 

entre o posicionamento da doutrina e da jurisprudência brasileira será melhor 

assimilado no item seguinte. 

 

4 ANÁLISE DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL SOBRE A 

POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANO 

AMBIENTAL 

 

Após a verificação do nexo causal entre o uso de agrotóxicos e a morte das 

abelhas, resta configurado o dano ambiental e a necessidade de reparação deste. No 

sentido de reparar e até mesmo reprimir ameaças ao meio ambiente, o art. 225, §3º, 

da CF/88 prevê que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 

(BRASIL, 1988). 

O direito ambiental, como verificado na seção anterior, adota a teoria da 

responsabilidade objetiva, que significa dizer que quem danifica o meio ambiente tem 

o dever de repará-lo, independentemente da razão que o motivou a tanto. Segundo 

Machado (2006, p. 336), para a configuração da responsabilidade civil, basta o 

binômio dano-reparação. O autor ainda adverte que a primeira parte do art. 927 do 

Código Civil diz respeito ao meio ambiente, tendo em vista que “aquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. (BRASIL, 2002). 

Por outro lado, quando se trata de dano ambiental coletivo, cumpre ressaltar a 

difícil reparabilidade inerente a este dano, pois “jamais se reconstituirá a integridade 

ambiental ou qualidade do meio que for afetado” (MILARÉ, 2016, p. 87), assim o 

caráter indenizatório da reparação do dano por muitas vezes não se mostra suficiente. 

É o entendimento de Milaré (2016, p. 88) sobre o assunto: 

 

É certo que, em algumas situações, o dever de reparar alcança os objetivos que dele 

se espera. Assim, por exemplo, na hipótese de repovoamento de um rio que, pela 

contaminação circunstancial por resíduos, perde a população de peixes que o 

caracteriza. Mas, em outros tantos casos, a reparação integral é claramente 
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impossível ou de utilidade efetiva duvidosa: o desaparecimento de uma espécie. 

[...] Como seria possível reparar, efetivamente, tal modalidade de dano? 

 

Em que pese a menção ao art. 927, sabe-se que, na realidade, “grande parte das 

condutas lesivas ao meio ambiente é causada por atividades lícitas, ou autorizadas pelo 

Poder Público, ou ainda, em consonância com as normas técnicas que permitem o 

desenvolvimento da atividade” (TRENNEPOHL, 2020, p. 241). Dessa forma, 

encontra-se na responsabilidade civil objetiva uma maneira de garantir a 

reparabilidade do dano ambiental. Além disso, a doutrina brasileira entende ser devida 

aplicação da responsabilidade civil objetiva, considerando que é “muito difícil 

identificar a vítima do dano ambiental. Também é difícil apurar o responsável por este 

quando envolver várias indústrias ou pessoas”. (SIRVINSKAS, 2018, p. 209). 

Ainda sobre a responsabilidade civil pelo dano ambiental, conforme o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta “é de natureza objetiva, solidária 

e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in 

integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis” (BRASIL, 2016), 

independentemente do degradador ser “público ou privado, proprietário ou 

administrador da área degrada” (BRASIL, 2016). 

Dizer que “além de objetiva e, para a maioria, calcada na teoria do risco integral, 

a responsabilidade civil por dano ao meio ambiente no Brasil é também solidária” 

(THOMÉ, 2015, p. 594), significa que responderão solidariamente todos os 

responsáveis pelo dano causado ao meio ambiente, com fundamento no art. 942 do 

Código Civil. Assim, havendo mais de um causador do dano, todos responderão 

solidariamente. Sobre a responsabilidade solidária em matéria ambiental manifestou-

se o STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO 

AMBIENTE. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECEDENTES. 1. Mostra-se induvidosa a 

responsabilidade solidária e objetiva da recorrente, consoante entenderam as 

instâncias ordinárias, pelo que seria meramente facultativa a denunciação da lide, 

pois nada impede que a contratante se volte, posteriormente, contra a contratada, 

ou outra pessoa jurídica ou física, para o ressarcimento da reparação a que vier a 

ser condenada. [...]. (BRASIL, 2004). 
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A responsabilização em decorrência de um dano moral sempre esteve muito 

atrelada, no ordenamento jurídico pátrio, ao direito de personalidade, normalmente 

vinculado à pessoa física. Entretanto, cumpre observar que o direito ao meio ambiente 

equilibrado se apresenta tanto como um direito individual quanto como um direito 

difuso (transindividual). No caso da morte das abelhas em consequência à 

pulverização de agrotóxicos nas lavouras da região de Mata/RS, e segundo Sirvinkas 

(2018, p. 216):  

 

A responsabilidade civil por dano causado por agrotóxico é também objetiva. Essa 

responsabilidade está prevista no art. 14 da Lei n. 7.802, de 11 de julho de 1989, 

Diz o citado dispositivo: “As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos 

danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, 

comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o disposto na legislação 

pertinente, cabem: a) ao profissional, quando comprovada receita errada, 

displicente ou indevida; b) ao usuário ou ao prestador de serviços, quando 

proceder em desacordo com o receituário ou as recomendações do fabricante e 

órgãos registrantes e sanitárioambientais; c) ao comerciante, quando efetuar 

venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a receita ou 

recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais; d) ao 

registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecer informações 

incorretas; e) ao produtor, quando produzir mercadorias em desacordo com as 

especificações constantes do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e 

da propaganda, ou não der destinação às embalagens vazias em conformidade com 

a legislação pertinente; f) ao empregador, quando não fornecer e não fizer 

manutenção dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores 

ou dos equipamentos na produção, distribuição e aplicação dos produtos. 

 

No tocante à responsabilidade solidária, não parece ser razoável que o dever de 

reparar seja atribuído exclusivamente ao particular, principalmente quando há falha 

do Poder Pública de fiscalização. Os impactos ambientais geram um conflito de 

interesses entre os que exploram as atividades poluidoras, como é o caso da 

agricultura, e os que são atingidos em seu modo de vida e de subsistência por esses 

impactos, o que se verifica com os apicultores de Mata/RS.  
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Segundo Baracho, citado por Franco, a responsabilização civil objetiva por 

danos causados ao meio ambiente surgiu “em um princípio de corresponsabilidade 

expresso na própria Constituição” (FRANCO, 2017, p. 115), mais especificamente no 

seu artigo 225 ao impor ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e 

preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. Independentemente da corresponsabilidade, o poder público possui o poder 

efetivo para “regular e ordenar a sociedade” (FRANCO, 2017, p. 115), a fim de garantir 

o intuito do comando do artigo 225, “não devendo se esquivar da sua razão de existir, 

sob o pretexto de tentar dividir o ônus deste feito, posto que a responsabilidade da 

sociedade civil se agrega a do Estado” (FRANCO, 2017, p. 115). 

A responsabilidade civil objetiva, pautada na prescindibilidade da culpa, com 

base na teoria do risco integral, efetiva a busca pela reparação do dano de forma justa, 

ficando imune a qualquer análise não objetiva e a interesses, conforme se observa do 

art. 4º, VII e art. 14, §1º da Lei n. 6.938/81. A referida lei: 

 

[...] acatou a orientação da responsabilização objetiva, além de conter a positivação 

dos Princípios do Poluidor Pagador, Usuário Pagador e, principalmente, da 

obrigação de indenizar e reparar os danos causados ao meio ambiente, e em 

nenhum momento faz menção à culpa ou dolo. No artigo 4º, temos uma expressão 

implícita da responsabilidade civil objetiva, enquanto que o artigo 14, explicita 

taxativamente a não inclusão da culpa para a responsabilização do agressor do 

meio ambiente. (FRANCO, 2017, p 121). 

 

Tanto a doutrina brasileira quanto a jurisprudência apoiam-se na Teoria do 

Risco Integral, quando se trata de responsabilidade civil pelo dano ambiental, a qual, 

a partir dessa teoria é objetiva e solidária, todavia, ainda há divergência entre a 

doutrina e os tribunais quanto ao cabimento das excludentes de responsabilidade. 

Ainda que a Teoria do Risco Integral não admita excludentes de 

responsabilidade, Meirelles, citado por Franco (2017, p. 126-127), entende, que há 

duas maneiras de responsabilizar o Estado, de um lado tem-se a Teoria do Risco 

Integral, em que não cabem excludentes de responsabilidade, e de outro lado, a 

Doutrina do Risco Administrativo. 

Esta, por sua vez, aceita a aplicação das excludentes quando se trata da 

responsabilização do Estado, quais sejam: a culpa da vítima, a culpa de terceiros, a 



 
 
 
 
846 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

força maior e o caso fortuito. É a esse entendimento ao qual o autor se filia, e ainda, 

“afirma que na prática, não se aplicam nos tribunais a Doutrina do Risco Integral, uma 

vez que se admite a prova do dolo ou culpa da vítima, para fins de atenuar ou isentar o 

Estado de responsabilidade, assim como da ocorrência de força maior” (FRANCO, 

2017, p. 127). 

Ao contrário deste entendimento, Di Pietro, citado por Franco (2017, p. 128), 

afirma que a maioria dos doutrinadores não utilizam desta distinção entre risco 

administrativo e risco integral, sendo cabíveis sempre as excludentes de 

responsabilidade. No seu entendimento: 

 

[...] as causas excludentes de responsabilidade do Estado são a força maior, desde 

que não vinculada a alguma omissão de serviço por parte do poder público, e a 

culpa da vítima, que poderia excluir ou dividir com a Administração a obrigação 

de reparar o dano, de acordo com o grau de participação de cada um no evento. 

(FRANCO, 2017, p. 128). 

 

Além dos doutrinadores acima citados, Mello, citado por Franco (2017, p. 128), 

entende que não havendo nexo causal entre o dano e comportamento comissivo do 

Estado, este não pode ser responsabilizado:  

 

[...] sendo, portanto, irrelevante evocar, nestes casos, a excludente de força maior 

(que seria o dano causado por evento imprevisível, incontrolavel e inevitável da 

natureza). Quanto à culpa da vítima, entende que quando a hipótese é de culpa 

exclusiva da dela, por esta mesma razão, não haveria o que se nomear como 

excludente, uma vez que o Estado em nada teria concorrido para causar o dano; e 

quando se aborda a questão da culpa concorrente, o que teríamos também não 

seria uma excludente de responsabilidade, mas tão somente sua atenuação. 

(FRANCO, 2017, p. 127) 

 

Em contraponto ao entendimento de parte da doutrina brasileira, a qual 

entende, em determinados casos, ser cabível a aplicação das excludentes, não sendo 

matéria pacificada, entende Leite (1999, p. 199) que: 

 

[...] quando se adota a teoria do risco, como é o caso da responsabilidade por dano 

ambiental no direito brasileiro, trazem alterações as regras de exclusão previstas 
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no Código Civil. Lembre-se de que, nas regras do risco, o causador do dano é 

responsável em virtude de sua atividade potencialmente poluidora, sujeitando-se 

ao seu ônus, independente do exame da subjetividade do agente. A Constituição 

Brasileira e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente trazem um regime 

especial de responsabilidade ao degradador ambiental e não dispõem acerca de 

qualquer exclusão da obrigação de reparar o dano ecológico (caso fortuito, força 

maior, proveito de terceiro, licitude da atividade, culpa da vítima). Desta forrna, o 

agente poluidor deve assumir integralmente todos os riscos que advêm de sua 

atividade, por tratar-se da socialização do risco (NERY JUNIOR, 1984, p. 173-174). 

 

Na mesma linha, o entendimento consolidado e aceito nos tribunais é de que a 

responsabilidade do Estado será objetiva e solidária quando houver omissão no seu 

dever de fiscalizar e isso for um fator determinante na ocorrência do dano ambiental. 

Todavia, a execução da obrigação será de caráter subsidiário, ou seja, o ente público 

integra o título executivo na qualidade de “devedor-reserva”, sendo convocado a 

cumprir o estabelecido se o degradador direto não o fizer, consoante o seguinte 

precedente: 

 

AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (LEI 

9.985/00). OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO ILEGAL POR PARTICULAR NO 

PARQUE ESTADUAL DE JACUPIRANGA. TURBAÇÃO E ESBULHO DE BEM 

PÚBLICO. DEVER-PODER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO 

ESTADO. OMISSÃO. ART. 70, § 1º, DA LEI 9.605/1998. DESFORÇO IMEDIATO. 

ART. 1.210, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGOS 2º, I E V, 3º, IV, 6º E 14, § 1º, DA 

LEI 6.938/1981 (LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE). 

CONCEITO DE POLUIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE 

NATUREZA SOLIDÁRIA, OBJETIVA, ILIMITADA E DE EXECUÇÃO 

SUBSIDIÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. [...] 4. Qualquer que seja a 

qualificação jurídica do degradador, público ou privado, no Direito brasileiro 

a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, 

solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da 

reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura, e do favor debilis, 

este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à Justiça, 

entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da 

vítima ambiental. 5. Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por 

omissão, é subjetiva ou por culpa, regime comum ou geral esse que, assentado no 
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art. 37 da Constituição Federal, enfrenta duas exceções principais. Primeiro, 

quando a responsabilização objetiva do ente público decorrer de expressa 

previsão legal, em microssistema especial, como na proteção do meio ambiente 

(Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, c/c o art. 14, § 1º). Segundo, quando as circunstâncias 

indicarem a presença de um standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do 

que aquele que jorra, consoante a construção doutrinária e jurisprudencial, do 

texto constitucional. (BRASIL, 1988).  

 

O Superior Tribunal De Justiça entende que o Estado responde solidariamente 

quando, “devendo agir para evitar o dano, mantém-se inerte ou atua de forma 

deficiente”3 (DINIZ, 2014, p. 7). Ou seja, a partir de uma conduta omissiva, como a 

falta de fiscalização e outras medidas preventivas inerentes ao poder de polícia, surge 

a responsabilização solidária deste. 

Ainda que existam discordâncias quanto à aplicação de excludentes de ilicitude, 

seguindo a Teoria do Risco Integral por seus fundamentos, essas brechas não devem 

ser aceitas, uma vez que a flexibilização desse sistema desvirtua a tutela ao meio 

ambiente, indo de encontro com as normas que “vedam as formas de exclusão ou 

limitação da reparação ambiental, que deve ser sempre integral, assegurando a 

proteção efetiva ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”. (LEITE, 1999, p. 201). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho versou sobre o dano ambiental, coletivo e privado, e 

utilizando-se do fato ocorrido em Mata/RS com as abelhas e os apicultores, discorreu 

sobre a possibilidade da responsabilidade civil alicerçada na teoria do risco integral, a 

fim de impor o dever de reparação, tanto ao agente poluidor, quanto àquele que, 

devendo agir, não o faz, ou seja, o Estado omisso. 

O dano ambiental individual, no presente trabalho, refere-se à esfera 

patrimonial dos apicultores de Mata/RS, principalmente pela perda que tiveram em 

relação às abelhas e ao mel que, por provavelmente também ter sido contaminado, foi 

                                                      
3  DINIZ, Cirlene; MIRANDA, Sandra de Mello Carneiro. Responsabilidade do estado por danos 
ambientais decorrentes da omissão do poder público no exercício do poder de polícia. In: ENCONTRO 
NACIONAL DO CONPEDI, 23., 2014, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: UFSC, 2014. p. 7. 
Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0a94234e0f6cc541. Acesso em: 18 
nov. 2019. 
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descartado. Além disso, em razão do dano, estes indivíduos foram privados de exerceu 

seu ofício. Nesse caso, não se busca a tutela do meio ambiente, mas dos seus interesses 

individuais. 

Quanto ao dano ambiental coletivo, tem-se a irreparabilidade inerente a esse 

dano, pois não há como recompor uma população de abelhas mortas, resta apenas a 

possibilidade e dever de indenização, em razão dos prejuízos que a morte dessa espécie 

pode desencadear futuramente, considerando seu serviço ecossistêmico de 

polinização.   

Após a análise doutrinária e jurisprudencial para compreender qual o 

entendimento adotado acerca da possibilidade de responsabilização civil pelo dano 

ambiental, verificou-se que a doutrina ainda diverge quanto sobre o tema, não quanto 

à aplicação da teoria do risco integral, mas sobre a possibilidade ou não de adotar as 

excludentes de responsabilidade. 

Para a configuração da responsabilidade civil, pela teoria do risco integral, basta 

que seja configurado o nexo causal entre a ação (ou omissão) e o dano, afastando o 

elemento culpa, com base no art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81. Além disso, quando se 

trata de responsabilidade civil objetiva, esta é também solidária, impondo ao Poder 

Público não só o dever de zelo para com o meio ambiente, mas também de 

responsabilização civil, em razão de ter o dever de fiscalizar e impedir que os danos 

ambientais aconteçam.  

A solidariedade, nesse caso, impõe a todos os agentes poluidores, sejam eles 

públicos ou privados, a responsabilidade pelo dano causado, a fim de que seja 

garantida a reparação ao meio ambiente, não sendo satisfatório, quando há omissão 

do Poder Público, atribuir apenas ao particular o dever de reparação. 

Diante do exposto, concluiu-se que na tentativa de garantir a reparabilidade do 

dano ambiental, ainda que por meio da indenização, e de responsabilizar os agentes 

poluidores, a jurisprudência se utiliza da teoria do risco integral aplicada à 

responsabilidade civil objetiva, a fim de que não haja a possibilidade de aplicação de 

quaisquer excludentes, seja de responsabilidade civil ou de nexo de causalidade. Além 

disso, no dano ambiental, a teoria do risco integral ampara a prescindibilidade de 

culpa, afastando uma análise subjetiva da conduta do poluidor, sendo suficiente para 

a responsabilização à lesividade da ação. 
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43. COVID-19:  ONDE ESTÁ O NÓ GÓRDIO PARA A DIREITO DE 

PERTENCIMENTO À CASA COMUM? 
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Mauro José Gaglietti1 

 

“Quando eu era criança, o desastre que mais temíamos era uma guerra nuclear. 

Hoje, o maior risco de catástrofe global não se parece com uma bomba, mas sim 

com um vírus. Investimos muito em armas nucleares, mas bem pouco em um 

sistema para barrar uma epidemia. Não estamos preparados. Atualmente, o 

maior risco de uma catástrofe global está em um vírus altamente infeccioso, não 

uma guerra. Se algo matar 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, serão 

micróbios, não mísseis”, afirmou Bill Gates - em 2015 - para o Ted Talks. 

 

 “A experiência das irrupções do inesperado na história não penetrou nas 

consciências. A chegada do imprevisível era previsível, mas não a sua natureza”.[ 

Edgar Morin ] 

 

INTRODUÇÃO 

 

No primeiro ano da pandemia da Covid-19, no mês de abril de 2020, estimulado 

que fui pela Profª. Drª. Cleide Calgaro (UCS) e pelo Prof. Dr. Paulo Ferrareze Filho 

(UNIAVAN), escrevi um texto sobre a base biológica que orienta os seres humanos a 

cooperarem ao invés de estarem “naturalmente” voltados à competição como algo 

                                                      
1 Mauro Gaglietti é Professor Universitário e Mediador de Conflitos. É docente no Curso de Direito das 
Faculdades João Paulo II (Passo  Fundo, Pelotas e Porto Alegre - RS) onde coordena o Núcleo de 
Mediação. É Integrante da coordenação do  Movimento Sepé Tiaraju de Cultura de Paz nas Escolas junto 
à Promotoria Regional da Educação do Ministério Público Estadual. Tem, nos últimos 20 anos, se 
dedicado a capacitar e formar mediadores e gestores de conflitos nas empresas, escolas e comunidades. 
Ministra, ainda, as disciplinas de Mediação, Constelação Familiar, Direito Sistêmico, Vitimologia e 
Justiça Restaurativa nos cursos de Pós-Graduação FAPAS (Santa Maria, RS); FADISMA (Santa Maria - 
RS), UNIJUI (Ijui, RS), FEMA (Santa Rosa, RS) e UNIDEAU (Getúlio Vargas, RS). Sua formação 
acadêmica abrange o Doutorado em História/PUCRS, o Mestrado em Ciência Política/UFRGS, a 
Graduação em Licenciatura Plena em História/UFSM e a Especialização em História do 
Brasil/UFSM.  Desde, 2010, ocupa a Cadeira 31 da Academia Passo-Fundense de Letras. É palestrante, 
formador e capacitador de mediadores em várias cidades do Brasil atuando junto a Law Technology 
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inerente à biologia humana2. O propósito foi – por meio do texto - o de valorizar o 

direito de solidariedade concebido enquanto direito fraterno associado ao imperativo 

moral do dever ser voltado à necessidade humana - no âmbito do estado de emergência 

– de dialogar tendo em vista mediar os conflitos gerados pelas crises sanitária, 

econômica, intelectual e política (o dever de conversar, tentar negociar por intermédio 

da efetivação na prática do direito à oralidade - no âmbito extrajudicial - para evitar o 

colapso do sistema de justiça em virtude do excesso de ações judiciais).  

Agora, no início do segundo ano da pandemia, entre janeiro e março de 2021, 

deixo registrada aqui algumas linhas para destacar o que temos a aprender com a 

linguagem ficcional presente em vários clássicos da literatura que narraram - ao seu 

modo – outras pandemias que marcaram a existência humana. Além disso, destaco 

alguns dos principais aspectos que foram muito bem desenvolvidos por Humberto 

Maturana, Edgar Morin e Fritjof Capra, que desde a década de 1980, vêm alertando a 

humanidade sobre a possibilidade de uma reação biológica do Planeta Terra ao modo 

como a humanidade vem o tratando. Claro está que precisamos dar mais ouvidos à 

ciência e ao som do desenvolvimento das tecnologias que poderão ser utilizadas de 

forma sustentável no que se refere à busca de um certo equilíbrio nas relações 

humanas, naturais e cósmicas. 

Qual é a imagem que se faz da crise da pandemia da COVID-19? Imaginar que 

se está diante de uma guerra? Por coerência, o desdobramento seria solicitar aos 

serviços do exército, marinha e aeronáutica que assumam o controle em todos os 

países do mundo? O que temos não é uma guerra!?! É uma crise sanitária, portanto, 

estamos imersos em uma crise de saúde no âmbito mundial. Não há inimigos 

humanos! Trata-se de cuidar da vida de milhões de pessoas. Por um lado, a imagem 

dominante na guerra é a de um soldado armado até os dentes, avançando. Por outro, 

diante da caracterização de uma crise sanitária a imagem em nossas mentes poderia 

ser a de enfermeiras e enfermeiros em uma UTI em hospitais. Pelo que se sabe, 

militares e enfermeiras têm formas muito diferentes de lidar com a vida, de pensar, 

sentir, agir e se comportar. Se a intenção é colocar alguém no comando, não seria 

                                                      
2 GAGLIETTI, Mauro José. A pandemia da Covid-19: o direito de solidariedade enquanto cooperação 
ampliada em uma sociedade mundial complexa. In: CALGARO, Cleide. (Org.). Constitucionalismo e 
Meio Ambiente, Tomo I: Democracia. 3ed.PORTO ALEGRE, RS: FI, 2020, v. 3, p. 614-643. Ver 
https://www.editorafi.org/780constitucionalismo (Elaborado em abril de 2020 e publicado em 
junho/2020). 
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prudente chamar um militar. Quem sabe um enfermeiro ou uma médica, na falta 

destes devido ao cansaço, poderia ser um técnico de enfermagem?  

Cartas contaminadas com o vírus antraz, por exemplo, deixaram os americanos 

em pânico no primeiro ano do século XXI; a doença da vaca louca atingiu os seres 

humanos na década de 1990; o vírus Ebola, por sua vez, continua sendo uma ameaça 

desde que surgiu na África em surtos devastadores. Há, ainda, a descoberta – no início 

do século XXI - da pneumonia asiática e o retorno da dengue, que volta a assustar os 

brasileiros. As perguntas que não querem calar: como uma doença infecciosa que 

começa a se manifestar em uma única pessoa, ao se alastrar pode provocar milhares 

de mortes? Quais são as razões pelas quais as epidemias desaparecem em determinado 

momento, por que vão embora quando existem milhares de infectados e até onde se 

escondem os agentes infecciosos entre um surto e outro? Como proceder diante das 12 

mil alterações genéticas que estão sendo estudadas no Sars-Cov-2? 3  Como seria 

possível conceber que a criação de uma nova rota de comércio, a abertura de uma 

estrada, o aparecimento dos conglomerados urbanos, a falta de saneamento, o 

surgimento da agricultura, a ampliação das migrações, o contato de animais silvestres 

com animais domésticos em um mercado público pudesse originar um vírus que está 

provocando esta crise sanitáira? Como imaginar que o crescimento das 

movimentações em busca de novos conhecimentos, possam atribuir  à raça humana a 

responsabilidade pelo surgimento e disseminação de agentes infecciosos? 

Talvez o histórico da vida das sociedades no momento em que surge cada uma 

das epidemias conhecidas pela humanidade, seja o nó górdio para esclarecer que a 

transmissão de doenças infecciosas esteja longe de ser consequência de maldições 

divinas, como supunham nossos ancestrais. 

 

A história da humanidade presente na presença dos microrganismos 

 

Parece haver, ao que tudo indica, uma intrínsica relação entre a medicina e as 

grandes mudanças na sociedade ao longo do tempo. Na obra “A História da 

Humanidade Contada pelos Vírus, Bactérias, Parasitas e Outros Micro-organismos”, o 

infectologista Stefan Cunha Ujvari4, seu autor, revela, por exemplo,  como esses seres 

                                                      
3 Ver https://www.paho.org/pt/covid19 
4 A obra em tela acompanha essas pegadas de vírus, bactérias e parasitas na trajetória humana, desde 
os primórdios no continente africano até o atual cenário global, de urbanização crescente. Com os 
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microscópicos moldaram a evolução no planeta ao longo de milênios e, hoje, nos 

ajudam a entender nossa própria origem na Terra. No século XIV, a peste negra gerou 

um pânico na população muito parecido ao que estamos vivendo agora. As pessoas 

ficaram isoladas à época, ninguém saia às ruas, com medo de entrar em contato com 

os gases venenosos que supostamente estariam causando a doença (miasmas). Claro 

que o ar não tinha nada a ver com a questão: a peste bubônica, nome correto da 

condição, é provocado pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida ao ser humano 

por meio de pulgas que infestam ratos e outros roedores. Acontece que, naquele 

período, a Europa e a Ásia eram um verdadeiro lixão a céu aberto. Sem nenhum tipo 

de saneamento básico, as pessoas jogavam as próprias fezes no meio da rua. Esse 

cenário insalubre foi perfeito para que ratos, pulgas e bactérias fizessem a festa. 

Estimativas dão conta que a peste negra tenha matado entre 75 a 200 milhões de 

pessoas, praticamente um terço de toda a população que vivia naquela região do 

planeta.  

Atesta-se, nessa mesma direção, que a história da humanidade é marcada pela 

convivência dos humanos com os microrganismos, os impactos recíprocos e o perigo 

sempre presentes desta relação de proximidade e afastamento, de conflito e paz 

temporária. À medida que esses encontros são estabelecidos, estilhaços microscópicos 

são deixados no organismo invadido. Só muito recentemente, a ciência e a tecnologia, 

em intenso trabalho conjunto e de difícil estabelecimento de fronteiras, possibilitaram 

a visualização celular desses traços milenares. Confere que o material genético desses 

minúsculos seres vivos, invisíveis a olho nu, ao que tudo indica, guarda parte não 

desprezível da história humana5.  

Ainda, destaca-se que diferentemente das bactérias, os vírus, sejam eles quais 

forem, por possuírem basicamente uma cápsula proteica e seu material genético – 

DNA (ácido desoxirribonucleico) ou RNA (ácido ribonucleico) –, não possuem o 

“maquinário” celular indispensável à sua reprodução. Para que haja essa reprodução, 

ele precisa invadir a célula de outros organismos vivos – animais ou vegetais. No 

assalto, tomam de empréstimo as moléculas e a maquinaria celular do organismo 

invadido, e copiam seu material genético, garantindo, com isso, a replicação de novos 

                                                      
recursos hoje disponíveis, verdadeiro trabalho de investigação é efetuado para a detecção de vestígios 
desses microrganismos na história e pré-história humanas. Ver UJVARI, Stefan Cunha. A história da 
humanidade contada pelos vírus, bactérias, parasitas e outros microrganismos.São Paulo: Contexto, 
2012. 
5 Id.Ibid. 
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vírus. Sob seu comando, as células invadidas produzem cópias de seu envelope para 

enclausurar o seu DNA ou RNA já replicados. Assim, formam inúmeros novos vírus 

iguais ao invasor. No caso, a ‘prole’ é expulsa e está apta a repetir a operação6. 

A trajetória humana deslocando-se da África na direção dos demais 

continentes 7 , caminho este repleto de íntima convivência com diferentes 

microrganismos, destacam-se alguns dos novos e antigos microrganismos que 

penetraram na história humana. Surgem, dessa maneira, o vírus da Aids (HIV – vírus 

da imunodeficiência humana), pertencente à família dos retrovírus; os vírus ancestrais 

do herpes; o papilomavírus humano (comumente conhecido como HPV); a tênia, 

parasita causador da teníase; além das bactérias da tuberculose humana 

(Mycobacterium tuberculosis e a Mycobacterium canetti). Em referência ao HIV 8, 

vírus descoberto em 1983, começando com os chimpanzés Pan troglodytes vellerosus, 

que habitam o norte da República dos Camarões, e os chimpanzés que habitam a parte 

sul, em um largo trecho de terras que envolve também o norte do Gabão, os Pan 

troglodytes troglodytes. Essas duas espécies estão entre aquelas que forneceram vírus 

mutantes que terminariam por produzir, mais adiante, o HIV. Contribuição adicional 

veio de outra espécie de símios, os macacos mangabey, localizados nas florestas de 

Guiné-Bissau. Todos esses símios portam o vírus de imunodeficiência do símio (SIV), 

cujo material genético traz semelhanças com o do HIV9, presente em cerca de 40 

milhões de pessoas em todo o mundo. 

                                                      
6 Id.Ibid. 
7 Os primeiros seres humanos a apresentar traços semelhantes aos nossos – pernas mais longas que o 
tronco, face achatada e crânio maior e mais arredondado – habitavam uma pequena área do noroeste 
da África, formando grupos que não deveriam somar mais do que algumas dezenas ou centenas de 
indivíduos. A esse cenário, delineado no último século por arqueólogos e paleoantropólogos, somam-se 
as tentativas recentes de geneticistas e biólogos evolutivos de reconstruir o passado da humanidade e, 
assim, tentar esclarecer como um pequeno grupo de macacos quase sem pêlos conseguiu se multiplicar 
e se espalhar pelo mundo com tamanho sucesso a ponto de hoje ser capaz de influenciar o destino do 
próprio planeta.Ver https://revistapesquisa.fapesp.br/pelo-mundo-afora/ 
8A história da humanidade contada pelos vírus interessa a todos, entre esses, médicos, historiadores, 
antropólogos, sociólogos, economistas, zootecnistas, geneticistas e engenheiros-agrônomos. Faz algo 
fundamental: esclarece a centralidade do papel dos microrganismos na história humana, mostrando 
suas interdependências na construção dessa história. A inter-relação entre genética e ciências humanas 
e sociais ressalta dessas páginas bem escritas e repletas de informações esclarecedoras. Ver SOUSA, 
Ivan Sergio Freire de; CHIESSE, Alba. A história da humanidade contada pelos vírus (Resenha). In: 
Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 31, n. 1, p. 169-173, jan./abr. 2014. 
9 Parece não haver dúvidas quanto ao caráter novo da pandemia mundial de AIDS. Os primeiros casos 
foram detectados na África e nos Estados Unidos, passando a epidemia a adquirir importância no 
decurso do decênio de 1980. Não obstante, constitui ainda mistério a questão de sua origem. Admitindo-
se como correta a hipótese de que o vírus precursor tenha passado de primatas para os seres humanos, 
permanece sem explicação plausível o mecanismo pelo qual isso teria ocorrido. E mais ainda, porque 
após milhares de anos de coexistência entre humanos e primatas no continente africano, somente no 
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Muitos vírus convivem com os humanos desde a época do ancestral comum do 

animal humano e do chimpanzé (animal não-humano). Esse é o caso dos vírus 

causadores do herpes e da catapora. O autor desse estudo enfatiza mesmo que uma 

pessoa que afirme nunca ter tido o herpes labial, corre enorme risco de possuí-lo 

dormente, sem nunca ter tido a chance de acordar. O vírus dormente se manifesta nos 

momentos em que nossas defesas encontram-se debilitadas. De forma semelhante, o 

vírus da catapora humana, que também apresenta parentesco com o vírus do macaco, 

tem a capacidade de permanecer dormente no trajeto dos nervos. Ele está presente nos 

humanos desde seus primórdios africanos. Ainda nessa primeira abordagem histórica, 

o vírus sexualmente transmissível denominado de papilomavírus humano (HPV) 

recebeu atenção dos cientistass pela grande probabilidade de ter ancestral comum com 

os papilomas vírus dos  macacos. São, na verdade, diversos os tipos de vírus do HPV.  

De acordo com o infectologista Stefan Cunha Ujvari: 

 

Os diferentes ramos evolucionários originaram o surgimento de primatas, 

macacos e hominíneos [sic]. Provavelmente, os vírus acompanharam e 

diferenciaram-se para formar papiloma vírus específicos de cada uma dessas 

espécies. Da mesma forma, os primeiros hominíneos [sic] nasceram 

acompanhados pelos seus papilomas vírus, que se adaptaram a cada hominíneo 

[sic] emergente. No final dessa escala evolucionária surgiu o homem moderno com 

seu vírus adaptado, o HPV. Porém, ainda há casos em que adquirimos HPV de 

outros animais, o que mostra uma complexidade maior na evolução deste vírus 

(2012, p. 28). 

 

Ainda sobre o parasita causador da teníase, assinala-se, que os três tipos 

específicos de tênia, que acometem os humanos (Taenia solium, Taenia saginata e 

Taenia asiatica), em primeiro lugar, nos invadiram durante a evolução de nossos 

ancestrais africanos; em segundo, são geneticamente muito próximas das que 

acometeram os felinos, os canídeos e as hienas africanas. Pela caça, os humanos teriam 

entrado em contato com as larvas da musculatura. As bactérias da tuberculose 

humana, que infectaram e devastaram a humanidade durante séculos, chegaram até 

nós também via nossos ancestrais na escala evolutiva. O material genético da 

                                                      
final do século XX se deu a emergência da infecção humana pelo vírus aidético. Ver 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101993000300001 
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Mycobacterium tuberculosis foi encontrado em antigas múmias egípcias, e a discussão 

trazida pelo infectologista Stefan Cunha Ujvari10 aponta até mesmo para a precedência 

da Mycobacterium tuberculosis em relação ao Homo sapiens na escala evolutiva. Com 

base nessas distinções estrategicamente elaboradas, pode-se seguir a milenar jornada 

dos humanos em busca de lugares sempre melhores para sua sobrevivência11. Levam 

consigo, sem perceberem, minúsculos viajantes, que tomam carona nessa longa e lenta 

empreitada. Na caminhada milenar que têm realizado, os humanos não só 

transportaram microrganismos africanos, como também conviveram com novos que 

foram encontrando pelo longo e difícil caminho: Europa, Ásia, América e Oceania12. 

 

De que modo a literatura carrega a história das epidemias? 

 

Gostaria muito que a literatura fosse ainda mais estimulada por todos nós, 

sobretudo aquela que faz uso de linguagem estética para expressar o sentimento 

universal dos seres humanos, composto por amor, tristeza, saudade, distanciamento e 

solidão. Ignorar a literatura é, a bem da verdade, impedir a escuta sensível da 

                                                      
10  UJVARI, Stefan Cunha – A história e suas epidemias. A convivência do homem com os 
microrganismos. Rio de Janeiro, Senac Rio; São Paulo, Senac São Paulo, 2003.  
11 Entre alguns argumentos muito bem sustentados, encontra-se aquele que afirma que a agricultura dos 
humanos – surgida nos últimos 10 mil anos – longe está de ser pioneira. No caso, a descoberta da 
agricultura foi feita, há cerca de 50 milhões de anos, por algumas espécies de formigas, besouros e 
cupins. Ao coletarem restos de vegetais no solo e fragmentos de folhas retiradas das árvores, as formigas 
os levam para galerias construídas embaixo da terra. Nessas profundidades, são constituídas 
verdadeiras “fazendas subterrâneas” de fungos: as formigas plantam fungos, bolores, nas profundezas 
de suas colônias e os usam como alimento. Os detritos vegetais nutrem a proliferação fúngica. Processo 
semelhante ocorre também em algumas colônias de cupins e besouros: desenvolveram monoculturas 
específicas para cada espécie e selecionaram os melhores fungos para plantações. Ver UJVARI, Stefan 
Cunha. A história da humanidade contada pelos vírus, bactérias, parasitas e outros microrganismos... 
São Paulo: Contexto, 2012. 
12 Uma narrativa que é, ao mesmo tempo, antropológica, histórica e genética refere-se aos achados 
genéticos sobre os diferentes microrganismos desvendando-se interações e fazendo-se explicações que 
eram impossíveis de serem feitas em grande parte do século XX. Aqui, faz-se necessário integrar 
genética, antropologia e história, sedimentado uma compreensão segundo a qual contempla mais 
inclusiva e explicativa de muitos eventos já trabalhados por historiadores, sociólogos e antropólogos. 
Microrganismos outros são trazidos à cena. Esse é o caso, por exemplo, da bactéria Helicobacter pylori; 
da bactéria da sífilis; do hantavírus; do parasita Leishmania; do parasita da doença de Chagas, o 
Trypanosoma cruzi, próprio do continente americano (restos do DNA do T. Cruzi foram encontrados 
em vísceras mumificadas no Peru e no Chile); do parasita Schistosoma mansoni; do vírus influenza; e 
muitos outros. Até os traços do ancestral dos piolhos, surgido há cerca de 5,5 milhões de anos, são 
investigados. Os descendentes deste são os responsáveis por transmitirem aos humanos inúmeros 
microrganismos causadores de doenças, como a chamada “febre das fronteiras” e o tifo, que minaram 
as tropas napoleônicas na sua trágica invasão da Rússia. Ver UJVARI, Stefan Cunha – A história e suas 
epidemias. A convivência do homem com os microrganismos. Rio de Janeiro, Senac Rio; São Paulo, 
Senac São Paulo, 2003.  
 
 



 
 
 
 
862 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

humanidade. Para usar uma metáfora apropriada, seria como queimar livros e guardar 

as cinzas em um baú sem possibilidade de acesso. No caso, esboça-se aqui uma 

pergunta bastante pertinente: Quais são as obras literárias que podem – de certo modo 

- contribuir com a ampliação do nosso conhecimento acerca das epidemias? Percebe-

se que um dos modos de adentrar na história é pela porta da linguagem ficcional 

presente em “Amor em Tempos de Cólera”, de Gabriel Garcia Marques, “A Peste”, de 

Albert Camus, “Decameron”, de Giovanni Boccaccio, “Ensaio sobre a Cegueira”, de 

José Saramago, e, até mesmo, em obras que não se referem às pandemias, apontando, 

antes, por meio da ficção, à necessidade dos humanos valorizarem a si próprios e à 

vida dos outros.   

Uma dessas situações descrita está muito presente na obra “Metamorfose”, de 

Franz Kafka, na qual um homem se transforma em inseto e revela um indivíduo isolado 

do seu meio e desprovido de sua humanidade. Na obra “A Peste”, de Albert Camus, por 

exemplo, encontram-se bem presentes os flagelos identificados como eventos 

corriqueiros. Entretanto, quando algo parecido ocorre conosco, torna-se difícil 

acreditar que estejam acontecendo.  Atualizando para a situação da pandemia da 

Covid-19, o novo coronavírus - esse minúsculo ser vivo espalhado pelo Planeta e em 

mutação produzindo variantes muito preocupantes – testa-nos sobre a consciência de 

que a vida  pode ter um final, mas, acima de tudo, sobre o fato incontestável de que 

nossa humanidade perpassa como uma flecha quântica do tempo em dimensão global, 

transformando-nos em, simultaneamente, seres frágeis e potentes. Frágeis na medida 

em que estamos mais do que nunca suscetíveis a riscos comuns. Potentes à medida que 

percebemos que temos um destino comum ao pertencermos à comunidade de destino 

(toda vez que se encontra uma pessoa na rua ou comércio usando máscara e álcool em 

gel, notamos que pertencemos à casa comum). Adquirir a consciência disto pode 

ensejar – com toda a força da condição humana com potencial emancipador e criativo 

- a – finalmente – ter a sábia noção de nossa responsabilidade enquanto parte 

integrante da raça humana para com o presente e para com o destino das pessoas que 

irão nascer nos próximos anos, portanto, com os novos habitantes da Terra.  

A narrativa em “A Peste”, por sua vez, se passa em uma pequena cidade na 

Argélia. No período da Segunda Guerra Mundial, a vida dos habitantes segue sua 

rotina até que milhares de ratos começam a surgir do subterrâneo, morrendo aos 

milhares. Ao mesmo tempo, as pessoas também começam a pegar a doença – e seu 
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destino é, em inúmeras situações, a morte. Assim, “A Peste” narra a história da chegada 

de uma epidemia à cidade argelina de Oran. O personagem principal é  um médico, 

Rieux, que combate a doença até o momento em que ela se dissipa, depois de muitas 

mortes. O narrador descreve como a população reage, indo da apatia à ação, e como 

alguns se expõem a altos riscos para enfrentar a disseminação da peste. Há 

aproveitadores (prática bem conhecida no Brasil de agora no qual há pessoas roubando 

o dinheiro que deveria ser empregado nas UTIs, ventiladores mecânicos e hospitais de 

campanha), como um personagem que lucra com um mercado paralelo de produtos. 

Em “A Peste” há um cuidado de mostrar a vida como ela se apresenta em carne e osso, 

azeda, crua e com as feridas abertas. Em um primeiro instante, as autoridades hesitam 

em publicizar a doença, algo que Camus veria de forma crítica (as autoridades 

chinesas, pelo visto, procederam do mesmo modo no final de 2019 prendendo 

jornalistas, perseguindo cientistas e médicos que queriam divulgar ao mundo 

informações preciosas acerca do coronavírus). É digno de nota que essa ficcção quase 

real, escrita em 1947 pelo franco-argelino Albert Camus, tem atraído muitos leitores 

em diversos países do mundo, em meio à atual pandemia da Covid-19.  

Trata-se - um tanto próximo ao que estamos vivenciando - da questão da 

importância da informação científica, o papel do conhecimento e da sabedoria. 

Vivemos um momento no qual o excesso de informação corre em paralelo com a 

desinformação. Alguns fatos, por exemplo, vêm sendo contestados e negados como é 

o caso da necessidade do uso de máscaras, de álcoo em gel, da vacina e de não se 

aglomerar. Assinala-se, nesses termos, que a existência da desinformação, de 

diferentes orientações de governantes e da abstração em relação a perda de vidas 

humanas, podem gerar uma certa histeria coletiva, comportamentos levianos ou 

xenofóbicos. Outra questão muito similar ao que estamos percebendo, 

contemporaneamente, por um lado, é o excesso de burocratização das informações 

sobre as mortes, tendendo a gerar desumanização dos casos. Na linguagem ficcional 

na obra literária de Camus, o número de mortes é anunciado diariamente em uma 

rádio. Por outro lado, o narrador no livro “A Peste” descreve algumas das mortes, o 

que faz o leitor senti-las de uma forma mais direta. Desse modo, a maneira singular de 

narrar cria uma nova forma de sentir os efeitos do contágio ampliando as práticas no 

âmbito da empatia e da compaixão. 
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 “A Peste” pode ser um convite para a gente pensar um pouco mais acerca do 

conjunto da obra humana, iniciando, por fazer a lição de casa, ou seja, dar o primeiro 

passo por meio da apuração refinada do olhar em direção ao nosso grupo de 

pertencimento (cuidar de si é cuidar do outro, usar máscara e adotar o protocolo 

sanitário são sinais de amor, proteção e cuidado). O segundo passo, pode ser dado na 

direção das pessoas desconhecidas que vivem a mesma situação dramática de temer 

ficar doente, desempregadas, ter sua empresa fechada, os contratos rescindidos e 

sentir na pele a redução do  salário. Preocupar-se consigo próprio é, ao mesmo tempo, 

preocupar-se com os outros. No caso do uso da máscara, há a estética de um gesto 

associado à humildade na medida em que as pessoas não sabem de antemão se estão 

infectadas pelo coronavírus por não apresentarem os sintomas. Temem, desse modo, 

contagiar as pessoas conhecidas e desconhecidas. Nunca saberemos, de fato, se a 

pessoa que se encontra próxima na fila do mercado, no local de trabalho, no transporte 

público,  tem, por acaso, um filho lutando contra o câncer ou está cuidando da mãe 

idosa. Enquanto alguém pode estar se sentindo bem, outros, talvez nem tanto. Essa 

ideia de pensar na comunidade é muito valiosa. Desejando-se que haja prosperidade 

na cidade, indústria, comércio, agronegócios funcionando, empregos garantidos, 

funcionários tendo as mínimas e necessárias condições sanitárias para trabalharem e 

que as pessoas com saúde, movimentarão o comércio local e poderão trabalhar 

somente com tal condição (saúde e a atividade econômica estão associadas). Diante 

desta perspectiva, é falsa a contradição entre priorizar a vida ou a economia. É urgente 

poder contar com um plano de imunização mundial por meio da cooperação entre os 

países, sobretudo, depois de mais de um ano de pandemia. O pior de tudo: ainda não 

temos um plano de ação global que inclua toda a população mundial de países pobres 

e ricos para a vacinação e para a recuperação econômica e social dos povos do mundo 

inteiro. É preciso, de imediato, concentrar os esforços nos avanços científicos em busca 

da cura e de um plano de vacinação que inclua a população de todos os países – porém 

isso acontecerá apenas se a cooperação entre as nações for a prioridade dos líderes 

governamentais com fortes repercussões na ONU. 

Não temos dados científicos que possam prever se a humanidade ficará melhor 

nessa convivência na pandemia e nos anos posteriores. Constata-se que nas pandemias 

anteriores não houve uma mudança radical na cultura de solidariedade e de 

fraternidade após o evento sanitário. Um ponto a ser considerado, ainda. Antes da 
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pandemia, no caso do Brasil e dos Estados Unidos, já haviam divisões muito salientes, 

cada grupo pensando em si próprio, cada indivíduo voltado mais para si (já existia um 

isolamento emocional e afetivo antes da Covid-19). Pelo visto, essa crise sanitária está 

se tornando uma oportunidade – somente para quem está ligado e sensibilizado com 

a particular condição humana – para pensar e sentir o “nós” como coletividade 

humana. O que atravessarmos vamos fazê-lo juntos, unidos. Não seria interessante 

que prosperasse o “cada um por si”.  

Como diz Camus, a peste vira assunto de todos. Os problemas que nos atingem 

passam a ser de todos. Os sentimentos individualistas em excesso passam – pouco a 

pouco – a dar passagem aos sentimentos coletivos. Assim, pode-se notar que a 

narrativa que se apoia nos feitos de um grande herói é substituída pela narrativa de 

um destino comum de uma cidade que alcança todas as classes, incluindo o filho do 

juiz Othon. Nesse sentido, apesar das diferenças sociais que se encontram narradas na 

obra, “A Peste” nos faz recordar que somos seres humanos pertencentes à comunidade 

única de destino e, ao mesmo tempo, estamos todos condenados à morte. Nessa 

perspectiva da “comunidade de destino”, Michel Maffesoli em uma conferência em 

Porto Alegre - há 12 anos - destacou que há momentos nos quais a grande História dá 

lugar às pequenas histórias vividas no cotidiano. Em tais circunstâncias, a História 

esgota-se nos mitos. É nesses momentos que o trágico ressurge. É o instante no qual a 

morte já não é denegada, mas deliberadamente afrontada, publicamente assumida. 

Afrontamento do destino e regresso cíclico são os elementos essenciais que marcam a 

fundamental mudança que está em vias de se operar na concepção do tempo social. 

Esse não é um problema abstratamente filosófico, mas o fundamento de uma relação 

com os outros e com o mundo.  

Voltando a sublinhar a obra “A Peste” na qual o personagem Riux, mesmo sendo 

médico, estava totalmente desprevenido, do mesmo modo que os demais cidadãos. 

Camus em seu livro capta, ao que tudo indica, que os momentos nos quais ocorrem 

grandes transformações na história da humanidade são aqueles que sempre 

encontram as pessoas desprevenidas. Refiro-me às guerras, revoluções e pandemias 

que tendem a provocar saltos na História. A ocorrência de uma maior aceleração do 

tempo provoca, via de regra, uma maior velocidade nos processos históricos 

emergentes. Dessa maneira, as decisões que na antiga normalidade levavam anos de 

maturação, agora são adotadas em questões de horas.  
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Antes feito do que perfeito  

 

Percebe-se que esse é o momento da gestão dos riscos e da mediação dos 

conflitos. Rasga-se a cortina desse palco da história por meio do uso dos serviços à 

base das tecnologias recém desenvolvidas, podendo, inclusive, proporcionar possíveis 

danos a médio e a longo prazos. Salienta-se, ainda, que os riscos pautam essa 

velocidade da vida na medida em que os riscos de não fazer nada provocam, em certa 

medida, medo ao gerarem ainda mais insegurança.  

Diante de tal perspectiva pergunta-se: O que acontece quando inúmeras 

pessoas trabalham em casa e se comunicam somente a distância por plataformas 

síncronas? O que ocorre quando escolas e universidades operam apenas on line? Em 

tempos “normais”, governos, empresas e instituições de educação nunca aceitariam 

realizar tais experimentos. No caso da pandemia da Covid-19, ocorre que inúmeras 

medidas de emergência voltadas ao curto prazo passaram a integrar o cotidiano da 

vida dos seres humanos. Atesta-se que no presente momento, amplos grupos humanos 

estão servindo de cobaias em experimentos sociais de grande escala13.  

Talvez possa parecer um exagero afirmar que Bill Gates tenha profetizado a 

pandemia de coronavírus em uma palestra há seis anos, mas o que o fundador da 

Microsoft abordou nessa conferência faz todo o sentido e, dependendo de sua 

percepção, pode, sim, ser assustador – e preciso. Em palestra chamada “O próximo 

surto? Não estamos preparados”, proferida ainda em 2015 para o Ted Talks14, Bill 

Gates fez algumas análises e comparações que podem ser muito bem utilizadas no 

atual cenário da Covid-19. 

Essa previsão talvez possa estar relacionada ao modo como Gates pensa. O seu 

ponto de apoio é o pensamento macro. Nessa mesma direção, décadas antes, aparece 

no cenário científico internacional Fritjof Capra15. O destaque conferido por ele para 

                                                      
13  O historiador israelense Yuval Noah Harari, por sua vez, tem questionado durante dezenas de 
entrevistas entre março e novembro de 2020. 
14 Em 2014, o mundo evitou uma terrível epidemia global do Ebola, graças a muitos generosos profissionais de 
saúde e, francamente, graças também a muita sorte. Em retrospectiva, sabemos o que deveríamos ter feito 
melhor. Então, Bill Gates precisa que agora é a hora de colocar todas as nossas boas ideias em prática, de 
planejamento de cenários de treinamento de profissionais de saúde. Como ele diz: "Não há razão para pânico, 
mas precisamos nos apressar". Ver 2015 https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak 
15 Fritjof Capra é PhD em Física Teórica pela Universidade de Viena. Investiu vinte anos de sua vida 
fazendo pesquisas sobre Teorias das Altas Energias (um dos campos de pesquisa da Física Teórica), nas 
seguintes universidades e centros de pesquisa: Universidade de Paris. Universidade da Califórnia, em 
Santa Cruz, Centro de Aceleração Linear na Universidade de Stanford (Stanford Linear Accelerator 
Center), Colégio Imperial na Universidade de Londres e junto ao Laboratório Lawrence, na 



 
 
 
 

 Mauro José Gaglietti | 867 

 

esse momento é que a humanidade vive um dos seus momentos mais complexos, 

fazendo com que a prioridade das prioridades seja a saúde para poder fazer a roda da 

vida e da economia girarem. O diagnóstico parece ser o seguinte: não somente a nossa 

saúde está sendo ameaçada pela pandemia da Covid-19, mas o Planeta encontra-se há 

décadas muito doente.16 

Ao que parece o modelo de expansão ilimitada, competição excessiva, 

excludente e a exploração da natureza de um modo não sustentável, sem reposição17 

tem acarretado falta de equilíbrio social e qualidade de vida, de conexão entre as 

pessoas e destas com a natureza e o cosmos. Assinala-se, ainda, que a pandemia da 

Covid-19 provocou perturbações maciças em nosso cotidiano a tal ponto que seus 

desdobramentos levarão – ao que tudo indica – a transformações históricas 

abrangentes no âmbito da cultura, da política, da econômia e da sociedade.  

Os efeitos devastadores do coronavírus podem ser interpretados como o 

resultado de um desequilíbrio ecológico que produziu a doença, como um todo, junto 

ao Planeta vivo com severas e drásticas consequências sociais e econômicas. De fato, 

tais efeitos surgem como uma resposta biológica do Planeta Terra (Gaia) diante da 

emergência ecológica e social que a humanidade proporcionou para si mesma.  

No caso, assinala-se, ao mesmo tempo, que cooperar é muito mais apropriado, 

em termos da evolução humana, do que competir. Vínculos amorosos são muito 

preciosos e necessários! Foi cooperando que a humanidade onseguiu desenvolver o 

afeto e a linguagem. Na conceituação de Maturana e Varela, biólogos respeitados in-

ternacionalmente, o que denominam de “autopoiese” (a capacidade de participar de 

sua própria criação), no sentido de que somos todos, da bactéria ao homo sapiens, 

seres determinados estruturalmente, e somente são plausíveis relações que possibili-

tem um encaixe, um acoplamento estrutural.  

No entanto, essa estrutura não é fixa, estática; o ser vivo modifica-se ao longo 

de sua vida, em consequência das relações repetidas que mantém com outros seres 

vivos e com o meio ambiente. Reitera-se o que Gregory Bateson 18  já havia dito a 

                                                      
Universidade da Califórnia, Berkeley. Ver entrevista com Fritjof Capra 
https://www.youtube.com/watch?v=f6ZH5BDY4G4 Fritjof Capra – Gaia’s Lessons: A Systemic 
Analysis of Covid-19. 
16 Ver entrevista com Fritjof Capra The World is a Network: Fritjof Capra. 
17  Em um ensaio que Fritjof Capra escreveu com   Hazel Henderson   
(http://www.fritjofcapra.net/pandemics-lessons-looking-back-from-2050/), consta uma  análise  
sistêmica em forma  de  um  cenário  futurista positivo.  
18 Ver https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16401/000703912.pdf 
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respeito das descobertas de Darwin e que, infelizmente, foram tão mal compreendidas: 

a evolução propicia a sobrevivência do organismo em interação com o meio ambiente 

(é a capacidade de adaptação). Não é o mais forte (the strongest) que sobrevive, mas a 

unidade organismo e meio ambiente mais adaptados, mais encaixados (the fittest). 

Não há evolução ou sobrevivência de organismos isolados, mas apenas de organismos 

em relação com o meio e vice-versa. Quando essas características estruturais 

modificadas permanecem ao longo de gerações de uma linhagem, temos, então, uma 

herança, um processo histórico. E não são apenas as características genético-

cromossômicas que são passadas de geração a geração, mas também as formas de se 

relacionar. Assim, da estrutura e organização dos seres vivos, fazem parte não apenas 

aspectos biológicos, mas também as formas de condutas, aqui entendidas como as 

“mudanças de postura ou de posição de um ser vivo, que um observador descreve como 

sendo movimentos ou ações em relação a um ambiente determinado.” 19  Dos 

acoplamentos estruturais recorrentes entre organismos que têm sistema nervoso, 

origina-se o processo especial dos fenômenos sociais, entendidos exclusivamente sob 

a ótica das interações que se dão entre seres vivos, especialmente os humanos, aqueles 

nos quais se conserva uma emoção básica.  

Quer-se destacar, ainda, que todas as nossas condutas, mesmo aquelas que 

chamamos de racionais, dão-se sob o domínio básico de uma emoção, que se pode 

denominar amor: uma emoção, uma disposição corporal que nos possibilita [ou não] 

condutas estruturantes do humano. Percebe-se, nesses termos, que o ser humano 

surge quando se une uma série de características estruturais e organizacionais: o 

convívio em grupo, baseado na ajuda e proteção mútuas, o compartilhamento dos 

alimentos, o cuidado e proteção dos filhotes e o prazer sensual e sexual da convivência 

entre machos e fêmeas, independentemente da reprodução20.  

Todo esse processo expresso anteriormente ocorre no interior da linguagem, ou 

seja, em um âmbito que extrapola a expressão verbal denominada “biologia do amar”. 

No caso, o amor é aqui concebido como uma ação, uma atitude na qual o outro é aceito 

como legítimo outro na convivência. O amor não é um fenômeno biológico eventual 

nem especial, é um fenômeno biológico que se encontra presente no dia-a-dia da 

                                                      
19 MATURANA, H. R. Everything is said by an observer. In: THOMPSON, W. I. Gaia, a way of knowing. 
Political implications of the New Biology. New York: Lindisfarne Press, 1987. p. 11-36. 
20 MATURANA, H. R. Da biologia à psicologia. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.  
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convivência. Em outros termos, o amor é um fenômeno biológico tão básico e cotidiano 

no humano, que frequentemente o negamos culturalmente, criando limites na legi-

timidade da convivência, em função de outras emoções. A emoção que define o que 

chamamos de relações sociais é o amor, porque as ações que constituem o que 

chamamos de social são as de aceitação do outro como legítimo outro na convivência. 

Destaca-se, nesses termos, que nem todas as relações humanas são do mesmo tipo.21 

Relações que não se baseiam na aceitação do outro como legítimo outro não são 

relações sociais. A essa altura, as tradicionais divisões e separações entre biológico e 

cultural, individual e social, emoção e razão não fazem mais sentido. Somos seres 

basicamente amorosos, em razão de nossa organização e estrutura, mas vivemos em 

uma cultura patriarcal que nega nossos fundamentos amorosos, matriarcais. Não 

nascemos capazes de discriminações étnicas (chamadas vulgarmente de raciais), cul-

turais ou de gênero. As crianças naturalmente se aceitam, independentemente da 

etnia, classe social ou religião. 

Toda negação do outro em sua diferença é consequência de um aprendizado 

cultural e social. Dito isso, concebe-se que essa forma de ver o mundo e os demais seres 

vivos é aceita ao serem considerados os fundamentos amorosos do humano, fazendo 

surgir a obrigação de repensar todas as relações entre pessoas, seres vivos e com o meio 

ambiente (pano de fundo das pandemias). Até mesmo as práticas profissionais 

precisam ser revistas. Em que emoção se baseiam? Como ficam a educação, as 

psicologias e as terapias, as relações de trabalho nas empresas, as questões ambientais, 

as práticas de saúde? 

 

A única maneira de realmente nos protegermos é ajudando a proteger 

todos os seres humanos  

 

Assinala-se, ainda, que a pandemia da Covid-19 não é apenas uma crise de 

saúde na medida em que  é também uma crise econômica, política, científica e de 

valores morais. Além das nossas preocupações associadas diretamente à infecção 

causada pelo coronavírus, constatamos que tem se tornado um grande obstáculo ao 

tratamento adequado dos conflitos produzidos pelo atual cenário pandêmico, outras 

de caráter bastante abrangente que se encontram associadas aos demônios interiores 

                                                      
21 Id. Ibidem. 
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da humanidade: o ódio, a ganância e a ignorância. Se os formadores de opinião 

presentes na mídia, universidades e segmentos culturais expressivos culparem os 

chineses, os estrangeiros e as minorias pela doença; se as empresas gananciosas se 

importarem apenas com seus lucros; e se acreditarmos em todos os tipos de teorias da 

conspiração – será muito mais difícil superar essa pandemia e, mais tarde, viveremos 

em um mundo envenenado por esse ódio, por essa ganância e por essa ignorância22. 

Por outro lado, se reagirmos à Covid-19 com solidariedade e generosidade em escala 

mundial, e se confiarmos na ciência e não em teorias de conspiração, poderemos, ao 

que tudo indica, superar esta crise, saindo  dela muito mais preparados para agirmos 

na direção de uma comunidade de destino. Espera-se que as pessoas, as famílias, a 

sociedade civil e as autoridades se lembrem da importância das informações científicas 

confiáveis, mesmo após o término desta crise. Se desejarmos desfrutar de informações 

científicas confiáveis em tempos de emergência, precisamos investir nelas em tempos 

de normalidade. A informação científica não vem do céu, tampouco brota da mente de 

gênios individuais. Depende da existência de instituições fortes e independentes, como 

universidades (tecnologia e pesquisa), hospitais, revistas e jornais científicos. 

Instituições que não apenas pesquisem a verdade, mas que também sejam livres para 

dizer a verdade às pessoas, sem medo de serem punidas por algum governo autoritário. 

São necessários anos para construir instituições como a Anvisa, Fiocruz, Instituto 

Butantan, instituições brasileiras reconhecidas no mundo pelo trabalho desenvolvido 

nos anos anteriores. Porém, isso vale a pena. Uma sociedade que oferece aos cidadãos 

uma boa educação científica, e que é alimentada por instituições fortes e 

independentes, pode lidar com uma epidemia muito melhor do que uma ditadura 

brutal que precisa policiar constantemente uma população ignorante. À medida que 

empresas privadas se envolvem, torna-se ainda mais importante criar princípios éticos 

mundiais e restaurar a cooperação internacional. Algumas empresas podem ser 

motivadas mais pela ganância do que pela solidariedade e, por isso, devem ser 

cuidadosamente regulamentadas. Mesmo aquelas que agem de forma benevolente não 

são diretamente responsáveis perante o público e, por isso, é perigoso permitir que 

elas acumulem muito poder23.  

                                                      
22 Ver Entrevistas com Yuval Noah Harari. In: https://www.youtube.com/watch?v=_NvlNMZ7v24 ; e, 
também, https://www.youtube.com/watch?v=iksNSsnwq_Q ; e, por fim, 
https://www.youtube.com/watch?v=WUAegOLCUX0 
23 Id. Ibidem. 

https://www.youtube.com/watch?v=iksNSsnwq_Q
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Isso é particularmente verdade quando se fala de vigilância. Estamos 

testemunhando a criação de novos sistemas de vigilância em todo o mundo, tanto por 

governos quanto por empresas. A crise atual pode ser um divisor de águas importante 

na história da vigilância. Em primeiro lugar, porque pode legitimar e normalizar a 

implementação de ferramentas de vigilância em massa em países que até agora as 

rejeitaram. Em segundo, e ainda mais importante, significa uma transição dramática 

da vigilância “sobre a pele” para a “sob a pele”24. Anteriormente, os governos e as 

empresas monitoravam principalmente suas ações no mundo – para onde você vai, 

com quem se encontra. Agora, eles se tornaram mais interessados no que está 

acontecendo dentro do seu corpo. Em sua condição médica, temperatura corporal, 

pressão arterial. Esse tipo de informação biométrica pode dizer aos governos e às 

empresas muito mais sobre você do que antes. De forma ideal, o sistema de vigilância 

deve ser operado por uma autoridade especial de saúde, e não por uma empresa 

privada ou por serviços de segurança. A autoridade de saúde deve se concentrar 

estritamente na prevenção de epidemias, e não deve ter outros interesses comerciais 

ou políticos. A autoridade de saúde deve coletar a quantidade mínima de dados 

necessária para a tarefa específica de prevenção de epidemias, e não deve compartilhar 

esses dados com nenhum outro órgão governamental – especialmente não com a 

polícia. Tampouco deve compartilhar os dados com empresas privadas. Deve garantir 

que os dados coletados sobre indivíduos nunca sejam utilizados para prejudicá-los ou 

manipulá-los – por exemplo, ocasionando a perda de emprego.  A autoridade de saúde 

pode tornar os dados acessíveis para pesquisas científicas, mas apenas se os frutos 

dessas pesquisas forem disponibilizados gratuitamente à humanidade, e que 

quaisquer lucros incidentais sejam reinvestidos no fornecimento de melhores serviços 

de saúde às pessoas. Em contraste a todas essas limitações quanto ao 

compartilhamento de dados, os próprios indivíduos devem ter o mesmo nível de 

controle dos dados coletados sobre eles. Devem ter liberdade para examinar seus 

dados pessoais e se beneficiar deles.  

Por fim, embora tais sistemas de vigilância provavelmente tenham caráter 

nacional, para realmente prevenir epidemias, as diferentes autoridades de saúde 

deveriam cooperar entre si. Uma vez que os patógenos não respeitam fronteiras 

nacionais, a menos que combinemos dados de países diferentes, será difícil detectar e 

                                                      
24 Id. Ibidem. 
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impedir epidemias. Caso a vigilância nacional seja realizada por uma autoridade de 

saúde independente e sem interesses políticos e comerciais, será muito mais fácil para 

que essas autoridades nacionais cooperem em âmbito mundial25.    

O que irá acontecer no futuro dependerá das escolhas dos governos, das 

empresas privadas e da sociedade civil nos próximos meses. Os países podem optar 

por competir por recursos escassos e adotar políticas egoístas e isolacionistas, ou 

podem optar por ajudar uns aos outros no espírito de solidariedade mundial. Essa 

escolha irá moldar tanto o curso da crise atual quanto o futuro do sistema internacional 

nos próximos anos. Espera-se que os países optem pela solidariedade e cooperação. 

Nós não podemos neutralizar o avanço do contágio do coronavírus sem a adoção de 

uma cooperação estreita entre os países de todo o mundo. Mesmo que um país em 

particular seja capaz de deter a epidemia em seu território por certo tempo, enquanto 

ela continuar a se espalhar por outros lugares, poderá retornar a todos os lugares. Mais 

grave ainda: os vírus sofrem mutações constantes. Uma mutação que ocorra no vírus 

em qualquer lugar no mundo pode torná-lo mais contagioso ou mais letal, o que 

colocará em risco toda a humanidade26. O mesmo se aplica à crise econômica. Se cada 

país cuidar apenas de seus próprios interesses, o resultado será uma grave recessão 

mundial que afetará a todos. Países ricos, como os EUA, a Alemanha e o Japão, irão 

superar o problema de um jeito ou de outro. No entanto, os países mais pobres da 

África, da Ásia e da América Latina podem entrar em colapso total. Os EUA podem 

bancar um pacote de auxílio de US$ 2 trilhões para sua economia. O Equador, a 

Nigéria e o Paquistão não têm recursos semelhantes. Nós precisamos de um plano de 

auxílio econômico mundial. Infelizmente, até o momento, não vemos nada como a 

forte liderança mundial de que precisamos.27  

 

Considerações finais 

 

 Não faltaram previsões realizadas há quatro décadas acerca da possibilidade de 

pandemias acarretadas pelo desequilíbrio ecológico. Cientistas e ambientalistas há 

mais de 40 anos vêm alertando para os terríveis desdobramentos de sistemas sociais, 

                                                      
25 Id. Ibidem. 
26 Id. Ibidem. 
27 Ver a entrevista com o historiador Yuval Noah Harari in conversation with Judd Apatow 
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econômicos e políticos insustentáveis. No entanto, as lideranças corporativas e 

políticas desconsidaram tais alertas. Agora, pelo visto, estão sendo forçados a abrir os 

ouvidos e voltar seus olhares nas questões postas pelos estudiosos, já que a Covid-19 

está provocando mortes de seres humanos, crise sanitária, econômica, científica e 

política. Gaia está nos apresentando lições valiosas capazes de salvar vidas. A questão 

é: teremos a sabedoria e a vontade política necessárias para captar essas lições? 

Conseguiremos entender o alcance entre a pandemia e o modelo econômico 

indiferenciado baseado no extrativismo? Este seria o momento de adotarmos a médio 

e a longo prazos outro modelo de crescimento econômico sustentável ( qualitativo e 

regenerativo )? 

Vamos substituir combustíveis fósseis por formas renováveis de energia que 

dêem conta de todas as nossas necessidades? Vamos substituir nosso sistema 

centralizado de agricultura industrial com uso intensivo de energia por um sistema 

orgânico de agricultura regenerativa, familiar e comunitária? Vamos plantar bilhões 

de árvores capazes  de extrair o CO2 da atmosfera e de restaurar diferentes 

ecossistemas do mundo? De acordo com o físico quântico Fritjof Capra a humanidade 

já conta com o conhecimento e com a tecnologia para garantir com segurança estas 

medidas. O que está faltando?28 

Considera-se que toda crise é também uma oportunidade. Temos esperança de 

que a epidemia atual ajudará a humanidade a perceber o grave perigo que a desunião 

mundial representa. Se, na realidade, esta epidemia eventualmente resultar em uma 

cooperação mundial mais estreita, será uma vitória não apenas contra o coronavírus, 

mas contra todos os outros perigos que ameaçam a humanidade – da mudança 

climática à guerra nuclear. Nós estamos diante de muitas escolhas. Não apenas a 

escolha entre o isolacionismo nacionalista e a solidariedade mundial.  

Outra questão importante é: as pessoas apoiariam a ascensão de ditadores, ou 

insistiriam em lidar com o estado de emergência de forma democrática? Quando os 

governos gastam bilhões para ajudar empresas à beira da falência, eles salvariam as 

grandes corporações ou as pequenas empresas familiares? À medida que as pessoas 

migram para o trabalho de casa e se comunicam online, isso resultará no colapso do 

trabalho  organizado,  ou  estamos  diante  de  uma  melhor  proteção  aos  direitos  dos 

                                                      
28 Ibid. Idem. 
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trabalhadores?29 

Todas essas são escolhas políticas30. Nós devemos estar cientes de que, agora, 

estamos enfrentando não apenas uma crise de saúde, mas também uma crise política. 

A mídia e os cidadãos não devem se deixar distrair completamente pela pandemia. 

Obviamente, é importante acompanhar as últimas notícias sobre a doença em si – 

quantas pessoas morreram hoje, quantas pessoas foram infectadas? Porém, é 

igualmente importante prestar atenção à política e pressionar os políticos a fazerem a 

coisa certa. Os cidadãos devem pressionar os políticos a agir no espírito da 

solidariedade mundial; a cooperar com outros países em vez de culpá-los; a distribuir 

fundos de maneira justa; a preservar os freios e contrapesos democráticos – mesmo 

em uma emergência31. A expressão que se encontra no título deste texto ( “nó górdio” 

) surgiu por conta da lenda de que o rei da Frígia (Ásia Menor) morreu sem deixar 

herdeiro e que, ao ser consultado, o Oráculo anunciou que o sucessor chegaria à cidade 

num carro de bois. A profecia foi cumprida por um camponês, de nome Górdio, que 

foi coroado. Para não se esquecer de seu passado humilde ele colocou a carroça, com a 

qual ganhou a coroa, no templo de Zeus. E a amarrou com um nó a uma coluna, nó 

muito difícil de ser aberto, e que por isso ficou famoso. Górdio reinou por muito tempo 

e quando morreu, seu filho Midas assumiu o trono. Midas expandiu o império, porém, 

ao falecer não deixou herdeiros. O Oráculo foi ouvido novamente e declarou que quem 

desatasse o nó de Górdio dominaria toda a Ásia Menor. O único motivo da fama de 

Frigia residia nesta carroça especial estacionada em um dos pátios. A carroça estava 

presa a uma canga pelo nó górdio. Durante mais de 100 anos, o nó górdio desafiara 

todos os esforços de inteligentes reis e guerreiros. Até que em 334 a.C. Alexandre, o 

Grande, ouviu essa lenda ao passar pela Frígia. Intrigado com a questão foi até o 

templo de Zeus observar o feito de Górdio. No dia designado, o pátio encheu-se de 

curiosos. Todos haviam falhado, pensavam, e dessa forma, com que novo método 

poderia Alexandre ter êxito? Após muito analisar, desembainhou sua espada e cortou 

                                                      
29 Ver entrevista Hebrew University's Prof. Yuval Noah Harari on The Era of the Coronavirus: Living 
in a New Reality - https://www.youtube.com/watch?v=ltJTRnNLYqY. 
30 Uma nova política por intermédio de um novo modo de exercício da função pública está surgindo 
recentemente em uma série de movimentos jovens muito potentes, como, por exemplo, Sunrise 
Movement, Extinction Rebellion, Fridays for future, entre outros. Há também uma nova geração de 
políticos formada por mulheres, como a primeira ministra da Nova Zelândia Jacinta Arden, a primeira 
ministra da Finlândia, Sanna Marin, ou a congressista (democrata) norte-americana Alexandria Ocasio-
Cortez. 
31 Ver entrevista Yuval Noah Harari Explains the Popularity of COVID Conspiracies. 
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o nó facilmente em dois, desatando-o. Lenda ou não o fato é que Alexandre se tornou 

senhor de toda a Ásia Menor poucos anos depois. É daí também que deriva a expressão 

"cortar o nó górdio", que significa resolver um problema complexo de maneira simples 

e eficaz.  

Finalizando a reflexão, trata-se de desenvolver um novo paradigma para desatar 

esse nó górdio entre os seres humanos e as pandemias provocadas pelos 

microrganismos?   Será que a humanidade precisará de uma nova política, de um novo 

padrão para a escolha de líderes mundiais aptos a pensarem globalmente no âmbito 

da solidariedade, e, cuja ação eficiente possa contar com um modo de operar fraterno 

na esfera local?  Será que estamos preparados para trabalhar com critérios diferentes 

na escolha dos líderes da cada país? Percebe-se que os problemas globais estão 

exigindo soluções globais. Ainda, o nacionalismo não deve impedir a cooperação 

internacional. Por fim, os governos devem proteger pessoas diante do 

desenvolvimento da inteligência artificial  
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Alcides Antúnez Sánchez2 

Introducción  

 

Con los inicios de la Revolución Industrial, las prácticas y los avances 

tecnológicos han impactado en los hábitos de consumo y producción del hombre como 

ser social, empero también en el ambiente lo ha hecho de una manera sin precedentes, 

afectándole de manera negativa. Actualmente, el problema ambiental ha derivado en 

lo que se conoce desde la palestra internacional como desarrollo sostenible desde el 

pasado siglo XX, se propone que los sistemas sociales y ambientales tengan la misma 

importancia que los sistemas económicos, provocando un cambio de paradigma, el que 

invita a analizar las formas de gestión en cómo las economías pueden producir y 

consumir bienes y servicios amigables con el ambiente, lo que les permitirá ser más 

competitivas.  

Se aprecia en este estudio, como a más de 40 años desde el pasado siglo XX, se 

citará una expresión que representaría una revolución a escala mundial desde la 

dimensión teórica del Derecho Internacional, en la protección jurídico-política al 

ambiente y en las bases del sistema socio-económico mundial, conocido como 

desarrollo sostenible. La esencia que propone es buscar un adecuado equilibrio entre 

el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, de tal forma que, como 

se explica en el citado informe, se satisfagan las necesidades de las generaciones 

presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades. (JUSTE RUÍZ, 2005) 

En consecuencia, se valora como el desplazamiento forzado que hoy acontece 

en el siglo XXI de las personas, originado por las catástrofes naturales, el desafío del 

cambio climático, traen consigo el agotamiento acelerado de los recursos naturales, la 

pérdida de la biodiversidad, y la contaminación ambiental. Son retos a los que enfrenta 

                                                      
1  Publicado em REVISTA INNOVA ITFIP, 6(1)71-92JUNIO2020, link da publicação: 
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la humanidad desde el punto de vista ambiental para lograr alcanzar el principio 

jurídico del desarrollo sostenible por la Administración Pública dentro de sus políticas 

públicas de respuesta.  

Uno de los últimos pasos de esta evolución en la protección del ambiente en el 

siglo XXI, se conoce como economía circular (EC), admitida como el método que busca 

no sólo una producción sostenible, sino un consumo responsable, a criterio del autor 

del artículo vinculada con la empresa ambiental responsable. Como respuesta a este 

progreso, la “economía verde”, fue concebida como uno de los ejes temáticos en la 

Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, plasmado 

en su documento “El Futuro que Queremos”. 

 

Marco teórico 

 

El artículo realiza una caracterización del ordenamiento jurídico cubano en 

relación a la ejecución de la minería inversa, a partir del texto constitucional y su 

desarrollo normativo desde el Derecho Administrativo Ambiental, bajo la impronta del 

principio jurídico del desarrollo sostenible como paradigma de la Administración 

Pública; su evolución hacia la economía circular para la disminución de la 

contaminación ambiental en los entornos urbanos a causa de los desechos de los 

aparatos electrónicos al no implementar tecnologías adecuadas para su 

procesamiento. Para ello, han sido utilizados en el estudio como métodos de la 

investigación: el histórico lógico, análisis síntesis, inducción-deducción, y la revisión 

bibliográfica.  

 

Minería Inversa. Orígenes, concepto, y desarrollo 

 

En el siglo XX, la constante innovación tecnológica y la cultura de consumismo, 

hacen que las personas cada vez más quieran sustituir los aparatos eléctricos y 

electrónicos que se manipulan por otros más avanzados, toda vez que cada día 

evolucionan, lo que genera cada año, que la basura electrónica se incremente en los 

entornos urbanos.  

El reciclaje de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos o como 

también se le denomina “Minería Urbana o Inversa”, se constata que en el siglo XXI 

para las naciones tiene un doble impacto positivo, su uso está demostrado que permite 
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recuperar metales o materiales cada vez más escasos y cuya obtención es relevante 

para el desarrollo de las naciones que la implementan, y contribuye a eliminar los 

desechos y con ello la contaminación ambiental en el entorno urbano.  

En consecuencia, por la naturaleza multidimensional del fenómeno estudiado 

en el cuerpo del artículo, se pondera la pertinencia del tema como parte de las políticas 

públicas de los Estados, los que deben implementar dentro de sus políticas públicas 

relacionadas a los temas ambientales y su adecuada protección.  

En este análisis que se realiza, se aprecia que la mayoría de los productos 

electrónicos están hechos por sus fabricantes de recursos valiosos, como metales 

preciosos, plásticos y el vidrio. Muchos requieren de una energía desarrollada y 

recursos para fabricarlos. Sin embargo, cuando los equipos electrónicos se destruyen, 

todos estos materiales valiosos también se descartan, se aprecia como son desechados 

como basura. En última instancia, generan contaminación ambiental, la que requiere 

que todos estos recursos se utilicen para la fabricación de nuevos productos 

electrónicos si se fomenta la minería urbana y se implementan las tecnologías para 

recuperar y darles nuevo uso, en otros casos son negociados hacia países con una 

economía muy precaria, contribuyendo con ello a generar contaminación en estas 

naciones. 

En la actualidad se corrobora como se señala “la crisis de la basura” 

caracterizada por un aumento en la generación de residuos superior a la tasa de 

crecimiento poblacional, sobre todo en ciudades con una alta densidad poblacional, 

las que exportan sus desechos hacia otros lugares, para disminuir los riesgos 

ambientales y de salud provocados por los mecanismos de disposición final. 

Queda claro, al autor del estudio, que el modelo económico predominante 

“economía marrón” ha ocasionado el agotamiento de los recursos naturales, la 

degradación y pérdida de ecosistemas, elementos que han dado espacio para que surja 

un modelo económico alternativo denominado “economía verde” y, dentro de este, la 

“economía circular”, tal y como se ha concebido por el PNUMA (2011). 

En este plano, GÓMEZ (2018) desde su postura valora “…la minería urbana del 

término acuñado en los últimos años como Urban Mining (UM) como todas las 

actividades y procesos relacionados con la recuperación de compuestos, energía y 

elementos de productos, edificios y residuos generados a partir de ciclos urbanos…” 

Se demuestra que, a partir de la postura del autor consultado, que la aplicación 

de la minería urbana genera un alto impacto ambiental y social positivo, al mismo 
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tiempo se frena el impacto que los residuos agresivos al ambiente, al degradarse en los 

basureros o rellenos sanitarios, contaminando con ello las fuentes de agua, los suelos 

y el aire. De aquí la necesidad de implementar políticas públicas que fomente su 

implementación, donde el Derecho Administrativo Ambiental juega un papel 

prioritario en este sentido, vinculado a la formación jurídica ambiental. 

Se justiprecia, como la actividad de la minería urbana requiere para su ejecución 

de un conocimiento adecuado acerca del proceso metabólico de los materiales dentro 

de los sistemas urbanos para poder planificar en el tiempo y el espacio de su momento 

de salida, potencial, su reuso o reciclaje inmediato o posterior ante la obsolescencia 

programada de los equipos electrónicos tirados a la basura, como continuidad del 

mega principio jurídico “desarrollo sostenible”. Aquí juega un rol predominante el de 

la formación ambiental por parte de las universidades. 

Demanda, para quienes se ocupan de realizar la minería urbana o inversa, el 

manejo precautorio como principio y planificado en el tiempo y el espacio del manejo 

de estos residuos, considerando para ello cantidades, cualidades y complejidad de los 

residuos; además de una perspectiva distinta al típico manejo de residuos que se ocupa 

de gestionar los flujos inmediatos de residuos de manera lineal, procurando en un 

grado u otras ciertas medidas de reciclaje y recuperación de materiales y de energía 

incorporada desde las empresas que tienen estas tecnologías limpias desde el Derecho 

Ambiental, que a este se le pueden agregar el principio de prevención, responsabilidad 

y legalidad.  

En este mismo contexto, se considera que los medios de comunicación con el 

uso de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC) irradian la 

preocupación y efectos a nivel mundial que está causando el calentamiento global, los 

efectos adversos del cambio climático, las nuevas enfermedades y virus que se originan 

por los nuevos impactos ambientales. Cuyos factores, entre otros son la contaminación 

ambiental que se produce por desarrollo de la tecnología, del desarrollo en la industria, 

el uso de fertilizantes, de fungicidas, a través de las redes sociales en la web 2.0. Sería 

a criterio del autor del artículo una vía para su difusión en la contextualización del 

desarrollo sostenible para lograr en menor tiempo la formación jurídica ambiental que 

incida en la concienciación de este problema ambiental que se aborda. 

De aquí que se pondere que sea una necesidad estar capacitado en temas 

vinculados a esta actividad riesgosa a la salud humana como es la práctica de la minería 

urbana, a causa de contener esta basura electrónica sustancias tóxicas tales como el 
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plomo, mercurio, cadmio, berilio; entre otros químicos peligrosos agresivos a la salud 

del hombre, es el papel de relevancia de la formación jurídica ambiental por la 

academia para desarrollar competencias profesionales, como lo han ponderado en sus 

aportes por MOLANO (2014). 

Con ello se justiprecia, su vínculo con el Derecho Ambiental y sus principios que 

lo informan. Aunque, otro principio vinculado al tema es el “principio de la 

responsabilidad ampliada del productor”, de aquí la necesidad de cumplir con el 

“principio de legalidad” a través de cuerpos jurídicos que desde el Derecho Público lo 

establezcan. 

Se analiza como la ONU con el Programa de Medio Ambiente -PNUMA- (2015), 

la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en algunas Universidades del 

mundo y empresas como Dell, Microsoft, HP y Philips, crearon la iniciativa “solucionar 

el problema de la basura”. Este proyecto ha homogenizado los procesos de reciclado 

en el mundo con el fin de que los componentes valiosos sean recuperados, vinculado a 

modo de ver por el autor del artículo con los instrumentos económicos desde la 

dimensión ambiental “contabilidad ambiental”. 

Por consiguiente, la minería urbana, se considera que permite incidir en el 

avance del concepto de Economía Circular (EC) estas materias primas recicladas 

pueden volver de nuevo a utilizarse y tener otra vida útil en otros dispositivos u objetos. 

Otro de sus beneficios que se aprecia con el reciclado de metales en comparación con 

la minería en términos de uso de la tierra, de consumo de energía, emisión de 

sustancias peligrosas, generación de residuos y emisiones de dióxido de carbono, 

principal gas de efecto invernadero. Los sujetos de gestión que la apliquen tendrán un 

valor agregado en su empresa, serán más competitivos en el tema de los productos 

ecológicos respetuosos con el ambiente.   

Desde su posición, FARBIARZ MAS (2018) valora el Convenio de Basilea sobre el 

control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 

eliminación, este instrumento jurídico es un tratado multilateral destinado a suprimir 

los patrones de comercialización de desechos peligrosos que son ambiental y 

socialmente perjudiciales. Pero la exención reglamentaria del Convenio de Basilea 

sobre equipos destinados a la reutilización es totalmente compatible con su principal 

objetivo ambiental para evitar la generación de residuos, ya que la reutilización 

prolonga el ciclo de vida y mitiga la generación de residuos peligrosos, aquí se asevera 

por los autores del artículo su dimensión aplicativa en esta caracterización. Lo 
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acontecido en la Conferencia de las Partes (COP 13) no pudo llegar a un consenso final 

en este particular. A criterio del autor tiene una dimensión normativa que pondere el 

“principio de legalidad” para minimizar los efectos adversos.  

Vinculante con el tema estudiado, se valoran definiciones como: 

La obsolescencia programada: u “obsolescencia planificada”, es oncebida como 

la programación del fin de la vida útil de un producto o servicio, tras un período de 

tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de 

diseño de dicho producto o servicio, se torna obsoleto, no funcional, inútil o inservible.  

La economía verde: sistema de actividades económicas relacionadas con la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del 

bienestar humano en el largo plazo, sin exponer las generaciones futuras a riesgos 

ambientales y escasez ecológicas significativas. Es caracterizada por un aumento de las 

inversiones en sectores verdes.  

Estas inversiones ofrecen un mecanismo para la “reingeniería de los negocios”, 

de la infraestructura, de las instituciones y la adopción de procesos de producción y 

consumo sostenible. El entendido que la “economía verde”, incorpora al modo de 

producción actual variables medio ambientales y sociales, lo que no supone que esté 

directamente en contra de las ideas de libre mercado o de crecimiento como parte de 

los instrumentos económicos. El concepto deja claro que no sustituye al de “desarrollo 

sostenible”, pero es un camino para alcanzarlo. Es un conjunto de modos de 

producción, donde se premia la búsqueda de maximizar la producción, tomando en 

consideración variables que son ignoradas a la hora de establecer un negocio, como la 

conservación de los recursos naturales y la erradicación de la pobreza (MARTÍNEZ y 

PORCELLI, 2017). 

Se asevera que la relación entre crecimiento y el deterioro del medio ambiente 

es compleja, y depende de varias variables y de su evolución. Las más importantes son 

la evolución del tamaño de la población humana, el patrón de consumo, y una mezcla 

entre el nivel tecnológico y el uso que se haga de este, lo cual requiere inversiones 

públicas y privadas en I+D+i para mejorar la fabricación industrial, el mantenimiento, 

el control de calidad, la logística y la distribución con la 5G en la web 2.0.  

La economía lineal: sistema de producción vigente, basado en un proceso lineal 

de consumo de recursos. Bajo el paradigma “take-make-waste” (extraer-fabricar-

consumir-eliminar), los bienes son producidos a partir de las materias primas, luego 

vendidos, utilizados y finalmente desechados como residuos, ocasiona no solo el 
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agotamiento de los recursos naturales sino también la generación de toneladas de 

basura. En este contexto analizado, cada vez son más los que reclaman un cambio de 

modelo industrial que desvincule los ingresos del consumo de materias primas y que 

sea capaz de ofrecer sistemas económicos resilientes: a ello apunta la economía 

circular como nuevo paradigma para la Administración Publica (GARCÍA GARCÍA, 

2016). 

La economía circular: su evolución lógica en oposición a la lineal, el presente y 

el futuro del principio de desarrollo sostenible. Es cambiar del modelo lineal por uno 

circular, que devuelva lo que consideramos residuos a la categoría de materia prima y 

reutilizarlos hasta que realmente lo sean, es la esencia de ésta nueva estrategia. Es un 

paradigma que tiene como objetivo generar prosperidad económica, proteger el medio 

ambiente y prevenir la contaminación, facilitando así el desarrollo sostenible. Es por 

eso que este modelo se apoya en el principio de las 3 Rs (Reducir, Reusar, Reciclar), 

aplicable a todo el ciclo de vida de los productos (GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, 

2019). 

El origen de la economía circular (EC) no se remonta a una única fecha o a un 

único autor. Desde finales de la década de los 70' del pasado siglo, sus aplicaciones 

prácticas en los sistemas económicos y procesos industriales modernos cobraron 

impulso, han ido desarrollándose a lo largo del tiempo y continuará en el futuro del 

siglo XXI.  

Se define a partir de las características fundamentales: los residuos se eliminan 

del diseño (basura=alimento); la diversidad genera solidez y la energía necesaria para 

impulsar la economía circular debe ser de carácter renovable, para reducir la 

dependencia de los recursos e incrementar la resiliencia de los sistemas. (PEARCE, 

1989) 

Hay que resaltar en el cuerpo del artículo que en varios campos de estudio y 

disciplinas han sumado esfuerzos para impulsar el cambio del sistema económico 

lineal y clásico, al paradigma circular, algunas de ellas son: la Ciencia de la 

Administración, con el desarrollo de modelos de negocio alternativos y sostenibles; la 

Ingeniería, a través de la simbiosis industrial; el Diseño Industrial, con la estrategia 

"Cradle to Cradle" y la biomímesis, entre otros, de aquí que se pondere la 

transdisciplinariedad que tiene el tema que se aborda (SHILLER, 2014). 

La EC, es un sistema industrial restaurador o regenerativo por intención y por 

diseño “ab initio”, sustituye el concepto de “caducidad” por el de “restauración” 
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distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. Se desplaza hacia el uso de energías 

renovables, eliminando el uso de químicos tóxicos, que perjudican la reutilización y el 

retorno a la biosfera, es su finalidad para su aplicación por la Administración Pública. 

La EC supone un cambio radical de los sistemas de producción y consumo 

actuales. El cambio se debe dar hacia sistemas que sean regenerativos a partir de su 

diseño, para mantener el valor de los recursos (materiales, agua, suelo y energía) y de 

los productos limitando exponencialmente, los insumos de materias primas y energía. 

Evitará la creación de residuos e impactos negativos derivados, mitigando las 

externalidades negativas para el ambiente, el clima y la salud humana (MORATÓ, 2017). 

Cerrando las ideas estudiadas hasta aquí, la EC es un modelo económico basado 

en el principio de cerrar el ciclo de vida de los recursos de forma que se produzcan los 

bienes y servicios necesarios al tiempo que se reduce el consumo y el desperdicio de 

energía, agua y materias primas. Este modelo de ciclos cerrados de producción y 

consumo conserva los recursos naturales y contribuye al desarrollo sostenible. Su fin 

es adoptar una postura de durar, reparar y reciclar, donde los productos están 

diseñados para durar, sean reparados y continuar su uso. Cuando termine su vida útil 

serán fácilmente desmontados y sus componentes recuperados y devueltos al ciclo de 

producción industrial, como se valora necesitado de una tecnología que los procese y 

los convierta en menos agresivos al ambiente. Las medidas existentes en ecodiseño y 

ecoetiquetas, sobre todo en dispositivos electrónicos y anunció una Guía para la 

Transición hacia una EC en referencia a las “Mejores Técnicas Disponibles” para varios 

sectores industriales. (MARTÍNEZ y PORCELLI, 2018).  

De aquí que se valore que es el salto de lo que se pondera con el fomento de las 

empresas responsables o amigables con el ambiente, como se señala desde el Derecho 

Ambiental (SANZ LARRUGA, 2016). 

El objetivo económico de la EC es reducir los costes de materias primas y 

energía del sistema de producción-consumo económico, gestión de residuos y costes 

de control de emisiones, riesgos de la legislación / imposición (medio ambiental) e 

imagen pública, así como innovar diseños de nuevos productos y oportunidades de 

mercado para negocios, aquí entra a ponderarse la contabilidad ambiental. El objetivo 

social es la economía colaborativa, y el aumento del empleo verde, como se pondera 

desde el Derecho Laboral (PNUMA, 2008). 

Luego de haber abordado los elementos referenciados up supra, se valora la 

conveniencia de la aplicación de la gestión de calidad y gestión ambiental bajo la 
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pertinencia de las normas técnicas ISO 9001, 14001, y 26 000 respectivamente. Y por 

supuesto, bajo la impronta del control público ambiental, a través de la función 

inspectiva y la auditora desde el Derecho Administrativo (ANTÚNEZ SÁNCHEZ Y RAMÍREZ 

SÁNCHEZ, 2019).  

Permite, para cerrar el epígrafe, valorar que el problema de basura está en 

constante evolución de acuerdo a los criterios conceptuales analizados. El cambio de 

la visión o percepción de la basura, implica transformaciones a las políticas públicas y 

los instrumentos utilizados para atender esta problemática social en los entornos 

urbanos. Por ende, se arguye que la gestión de los residuos deberá estar basada en 

criterios de eficacia y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social desde el 

Derecho Administrativo Ambiental, donde participan en su gestión los actores 

públicos y privados. 

 

El Derecho Ambiental y la Minería inversa en el contexto del principio del 

desarrollo sostenible 

 

En la Conferencia de Rio de 1992, se identifica como el momento histórico 

jurídico en que aparece con fuerza la idea del “desarrollo sostenible”. Veinte años 

después, aparece la idea de “economía verde”, en la Conferencia de las Naciones 

Unidas del 2012. Por ello, es una necesidad alcanzar el desarrollo sostenible en el siglo 

XXI, desde el Informe “Nuestro Futuro Común” en 1984 se señala como el mega 

principio del Derecho Ambiental, el paradigma es cómo establecer políticas públicas 

para concretarlo.  

En este sentido, se analiza el legado del profesor MARTÍN MATEO (1991), el que 

en sus estudios sobre el mega principio -desarrollo sostenible- considera: el sector 

privado (incluidas las grandes empresas y las pequeñas) tiene el deber de contribuir 

a la evolución de comunidades y sociedades equitativas y sostenibles (Principio 24), 

y que las empresas del sector privado deben cumplir la obligación de rendir cuentas, 

en un entorno reglamentario, transparente y estable (Principio 26). 

En consecuencia, se aprecia en este estudio, que son dos puntos indispensables 

para lograr alcanzar el desarrollo sostenible: 

Primero, comprender que el crecimiento económico solo no basta para resolver 

los problemas del planeta: los aspectos económicos, sociales y ambientales de 

cualquier actividad están vinculados.  
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Segundo, la naturaleza inter vinculada del desarrollo sostenible requiere que se 

trasciendan fronteras, ya sean geográficas o institucionales, para coordinar estrategias 

y tomar decisiones adecuadas.  

Empero, en el núcleo duro del desarrollo sostenible se justiprecia que está en la 

necesidad de considerar los tres pilares juntos: la sociedad, la economía y el medio 

ambiente. En el plano jurídico, se valora que la idea fundamental del desarrollo 

sostenible es la vinculación entre el bienestar de la generación actual y el bienestar de 

las futuras generaciones. Se valora que los sistemas de valores no han tomado en 

cuenta a la naturaleza y se han ido en una irracional carrera por el consumismo como 

estilo de vida y desarrollo, sin una adecuada responsabilidad ambiental por parte de 

los sujetos de gestión sin un adecuado control ambiental.  

En consecuencia, se valora que alcanzar el principio del desarrollo sostenible 

es considerado en la actualidad como el paradigma jurídico más apremiante dentro del 

Derecho Ambiental, la lectura de la doctrina Hispanoamericana viene señalando que 

el desarrollo sostenible se encuentra en la base de la categoría de “instrumentos de 

mercado de carácter cooperador”, que compatibilice la tutela ambiental con el 

crecimiento de la economía, de aquí la articulación del Derecho Administrativo 

Ambiental y en su evolución con la EC.  

Estos elementos valorados, se justiprecia que han permitido que se vaya 

consolidando como principio general del Derecho Administrativo Ambiental, a partir 

de la actualización de las técnicas jurídicas de tutela ambiental con la gestión 

compartida en el medio ambiente desde el control ambiental MORA RUÍZ, et al. (2012). 

El reto, es desarrollar una sociedad ante los desafíos que se presentan para 

lograr el desarrollo sostenible al crear una adecuada cultura ambiental, que lo valore 

como “…aquel que satisface las necesidades esenciales de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de las 

generaciones futuras…”   

 

El Derecho Ambiental y el Derecho Minero, un análisis de su relación 

 

Derecho Ambiental: su origen se ubica en la década de los 70' del siglo pasado 

a partir de la Cumbre en Estocolmo, comienza a introducirse la normativa ambiental 

en el ordenamiento jurídico de un gran número de países, es el punto de conexión con 

el Derecho Internacional. También se le denomina Derecho del Medio Ambiente o 
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Derecho Ecológico, definido por varios autores desde perspectivas distintas como 

MARTIN MATEO (1991); BRAÑES BALLESTEROS (2003); CAFERRATA (2004); ORTEGA 

ÁLVAREZ (2012), DE BESA ANTUNES (2013), entre los estudiosos de los temas 

ambientalistas en Iberoamérica.  

El articulista valora que esta rama del derecho tiene vieja data, lo demuestran 

los estudios históricos vinculados a la naturaleza y el devenir de los pueblos originarios 

desde una nueva dimensión en el Derecho Ambiental en América Latina, reconocido a 

través de los saberes ancestrales desde el sumak kwasay.   

En consecuencia, aún y cuando el Derecho Ambiental se manifiesta a través de 

los actos jurídicos que le son propios, mucha de su normativa legal se encuentra 

dispersa en el resto de las ramas que conforman el sistema jurídico. Lo que se justifica 

atendiendo a que ninguna norma jurídica pertenece de una manera exclusiva y 

excluyente a una rama del Derecho determinada, consideradas bajo diferentes 

enfoques que son válidos tanto para el Derecho Ambiental como para otras disciplinas 

jurídicas que la contengan, pues no resulta factible fijar exactos límites entre ellas; 

realmente puede existir una zona común en sus fronteras (CAÑIZARES ABELEDO, 1970). 

Al estudiar la obra de la catedrática JACQUENOD DE ZSOGÖN (2001), considera al 

Derecho Ambiental como “…la disciplina jurídica que investiga, estudia y analiza las 

diferentes relaciones entre los bienes naturales y la actividad antrópica, orientando 

la relación jurídica de las conductas y actitudes humanas respecto al uso, explotación 

y aprovechamiento de recursos naturales, conservación de la naturaleza y 

protección del medio ambiente…” En este mismo contexto, sigue señalando “…sería 

aventurado afirmar que el derecho ambiental se perfila como una rama autónoma 

del ordenamiento jurídico, puesto que éste es un sistema de normas que no admite la 

existencia de regímenes totalmente separados; por tanto, adquiere relevancia en la 

medida en que se integra a un circuito de normas, a una interconexión progresiva de 

preceptos cuyo principia y fin es la construcción…”  

Además, se valora que tampoco podría decirse que forma parte de una rama 

especial del Derecho Público, ya que es difícil mantener la tradicional separación entre 

el régimen jurídico público y el privado debido a la infiltración de las instituciones 

jurídico-públicas en el régimen que rige las relaciones entre los particulares, y a una 

privatización de las reglas que presiden la organización y funcionamiento del Estado y 

sus instituciones. Para la autora estudiada, el Derecho Ambiental es definido como la 

disciplina jurídica que investiga, estudia y analiza las diferentes relaciones entre los 
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bienes naturales y la actividad antrópica, orientando la regulación jurídica de las 

conductas y actitudes humanas respecto al uso, explotación y aprovechamiento de 

recursos naturales, conservación de la naturaleza y protección del ambiente Algunos 

autores consideran que el Derecho Ambiental es una rama autónoma del Derecho, 

debido a que cumple con los requisitos que suelen apuntarse como necesarios para 

considerar que una disciplina es autónoma. 

Desde el plano jurídico, se pondera que los elementos abordados son reforzados 

con el reconocimiento jurídico del pluralismo jurídico De Jure, al otorgarse derechos 

a la naturaleza como sujeto, la pacha mama dentro del sumak kwasay en los textos 

constitucionales de Bolivia y Ecuador como referentes en sus cartas políticas de este 

siglo XXI, lo diferencian con otras naciones donde el Derecho Ambiental tiene un 

mayor desarrollo dentro del concepto del buen vivir, ponderado desde los pueblos 

originarios como ya ha sido referido (DÍAZ OCAMPO y ANTÚNEZ SÁNCHEZ, 2018). 

Implica, la necesidad de construir un nuevo concepto de naturaleza, superar su 

imagen cosificada como res extensa instaurada por el derecho positivo moderno; de 

una naturaleza susceptible de ser manipulada, sometida, dominada, controlada, 

explotada. Se trata de sustituir los principios inconmovibles e inamovibles del Derecho 

Privado, por un proceso abierto al juego de valores e intereses sobre la conservación, 

uso y transformación de la naturaleza, con procedimientos jurídicos flexibles para 

dirimir conflictos de intereses contrapuestos y para alcanzar un bien público basado 

en el reconocimiento de sus diferencias, en este caso del Derecho occidental en la 

materia ambiental.  

El Derecho Ambiental, al estudiar lo ponderado por los autores estudiados en 

la revisión bibliográfica, se arguye que hay similitudes en ponderar que no es sólo el 

conjunto de normas que aseguran el uso controlado de la naturaleza, sino aquel que 

regula los intereses en conflicto en torno a las estrategias diferenciadas de apropiación 

de sus recursos, donde se inscriben los derechos territoriales y culturales de los 

pueblos. El derecho a un ambiente sano es fundamental porque es humano. Significa 

que su valor fundamental no tiene fuente distinta a su consustancialidad con el ser 

humano, que, forjado en un crisol de avatares biológicos, históricos, sociales y 

axiológicos, irremediablemente perdería su condición humana si fuese despojado de 

sus derechos fundamentales, a partir de su reconocimiento entre los derechos de 

solidaridad (ROSA MORENO, 2000), (BELLORIO CLABOT, 2013), (PEÑA CHACÓN, et al. 

2019). 
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El Derecho Minero, representa la delegación que el Estado hace al privado de la 

operación de los recursos naturales, en este caso de la explotación de las minas. Tiene 

que ser un acto expreso proveniente del Estado, que se materializa a través de una 

concesión minera. Es aquel que el Estado expresamente delega al particular, mediante 

el cual le brinda un derecho personal a conducir actividades mineras por intermedio 

de un título minero, que debe seguir ciertas solemnidades, tales como su inscripción 

en el registro minero. Así mismo, este título tiene restricciones en cuanto se refiere a 

la libertad de transferencia, puesto que es el Estado quien debe autorizar expresamente 

dicho acto (JUNCEDA MORENO, 2001). 

La actividad minera, como la gran mayoría de las acciones humanas, ocasiona 

daños inmediatos a la naturaleza, sin embargo, es una importante fuente de obtención 

de riquezas que contribuyen al logro de la sustentabilidad. Para adentrarnos en la 

minería urbana, tenemos a bien abordar de primer orden al Derecho Minero, quien 

para autores como GAY BARBOSA y GONZÁLEZ (2014) señalan “…ordenamiento jurídico 

autónomo que con contenido económico y político, regula las relaciones jurídicas de 

los sujetos intervinientes directa o indirectamente en toda la actividad de 

exploración, adquisición, producción, explotación, comercialización, transformación 

y aprovechamiento de recursos naturales no renovables estableciendo derechos, 

obligaciones y procedimientos en armonía con la naturaleza con el objeto de obtener 

el abastecimiento y beneficios a distribuir equitativamente entre los distintos sectores 

intervinientes y el desarrollo integral de la sociedad…” 

En su expresión en el ordenamiento jurídico, con contenido económico y 

político, regula las relaciones jurídicas de los sujetos intervinientes directa o 

indirectamente en toda la actividad de exploración, adquisición, producción, 

explotación, comercialización, transformación y aprovechamiento de recursos 

naturales no renovables estableciendo derechos, obligaciones y procedimientos en 

armonía con la naturaleza con el objeto de obtener el abastecimiento y beneficios a 

distribuir equitativamente entre los distintos sectores intervinientes y el desarrollo 

integral de la sociedad.” Se regulan las relaciones jurídicas de los sujetos intervinientes 

directa o indirectamente en toda la actividad de exploración, adquisición, producción, 

explotación, comercialización, transformación y aprovechamiento de recursos 

naturales no renovables estableciendo derechos, obligaciones y procedimientos en 

armonía con la naturaleza con el objeto de obtener el abastecimiento y beneficios a 
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distribuir equitativamente entre los distintos sectores intervinientes y el desarrollo 

integral de la sociedad desde la impronta del Derecho Administrativo. 

 

La actividad minera en Cuba. Caracterización en el ordenamiento jurídico 

 

Para su mejor comprensión la minera en la nación cubana, será analizada por 

etapas, la isla de Cuba, tiene una larga trayectoria minera dado sus recursos que posee. 

A la llegada de los conquistadores españoles, los profesores TORRES-CUEVAS y LOYOLA-

VEGA (2006), señalan que los nativos de los pueblos originarios practicaban la llamada 

minería recolectora con la obtención de pepitas de oro directamente de los aluviones 

de los ríos. Permite justipreciar que, aunque los aborígenes cubanos reconocían los 

ríos como los sitios idóneos para su recolección, no es hasta la llegada de los 

conquistadores que en Cuba existió una verdadera actividad minera. 

Se destaca que el Barón ALEJANDRO DE HUMBOLDT no hizo mención alguna de la 

actividad minería en su ensayo político sobre la isla de Cuba (1827); y en su 

correspondencia privada con el capitán general de la isla afirmó: “en un país cuya 

verdadera riqueza consiste en la agricultura... el trabajo en las minas sólo convidaría a 

la holgazanería en menoscabo de aquélla” (CALVACHE, 1944). 

Colonia Española desde 1511-1898: La etapa inicial de la colonización se 

caracterizó por la extracción de oro, ello ocurre en las zonas de Bayamo, Jobabo, 

Guáimaro, Arimao, Agabama y Jaruco. (SOTO-GONZÁLEZ, 1981). En este momento 

histórico estudiado, fue promulgada en el ordenamiento jurídico de esta etapa, la Ley 

de Minas dictada el 6 de julio de 1859 y las bases generales para una nueva legislación 

de minas, aprobadas por el Real Decreto de 29 de diciembre de 1868. Ambas 

disposiciones jurídicas tendrían carácter de interinidad hasta la aprobación de una Ley 

de Minas especial para las provincias de Ultramar que, sin embargo, hay que resaltar 

que nunca llegó a emitirse La Ley de Franquicias mineras de 1883, concedía la 

exención total de derechos arancelarios por 20 años en la importación de efectos 

destinados a la industria metalúrgica en la nación. 

Con la neocolonia desde 1902-1958: en este periodo la pequeña minería del oro 

en Cuba se centró fundamentalmente en la región de Villa Clara y en Holguín, siendo 

esta última la de mayor importancia para el país. Aunque, hay que significar que la 

actividad minera en Cuba, se aprecia como comienza a desarrollarse a partir del 1902, 

al incrementarse la extensión de la mina “El Cobre”, en la localidad del mismo nombre, 
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y con ello comenzar la explotación de hierro y manganeso en la región oriental. 

Posteriormente, se valora como comenzó la explotación del yacimiento de 

Matahambre en la antigua provincia de Pinar del Río (explotada desde 1913 hasta 

1997). En la década del 40' del pasado siglo, se comienza la explotación de laterita para 

la extracción de níquel más cobalto y otros minerales (SOTO-GONZÁLEZ, 1981). 

Esta actividad extractivista, fue estimulada por el desarrollo de la Revolución 

industrial inglesa, se aprecia como la minería del cobre experimentó en Cuba un 

importante crecimiento en el segundo tercio del siglo XIX. Como consecuencia, la isla 

se convirtió en uno de los grandes productores mundiales de mineral. Aunque, el ciclo 

del cobre cubano del XIX fue relativamente breve: se inició en torno a 1830 y puede 

darse por finalizado en 1868 (SALTERAIN, 1883), (FRANCO,1975), (SOTO GONZÁLEZ, 

1981). 

LE RIVEREND (1992) juzga determinante en el mismo el desarrollo de la 

industria metalúrgica pesada en Estados Unidos, precisamente coincidiendo con el 

período de inactividad productiva en Cuba. La fuerte demanda de materias primas y 

recursos mineros para alimentar dicha industria, despertarían nuevamente los 

intereses industriales, orientándose hacia las reservas de Cuba, sobre las que los 

geólogos norteamericanos ya habían realizado estudios. Que reflejados en la minería 

en Cuba se reguló dentro del ordenamiento jurídico con la promulgación de la Ley de 

Minas de 1859 y el Decreto Ley de Bases Generales para la Nueva Legislación de Minas 

de 1868, así como con más de 20 cuerpos jurídicos que hasta el año 1966, cuerpos 

legales que regularon la política jurídica en materia de Derecho Minero por el Estado 

cubano, lo refleja la historia de la nación vinculada a la materia de estudio en este 

artículo. 

A partir de 1959: se parte de la carta política cubana, la preocupación y 

ocupación del Estado cubano en cuanto a la protección de los recursos naturales, esta 

se consagró en el artículo 27 de la Constitución de la República, de 1976: “[...] el Estado 

protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha 

vinculación con el desarrollo económico y social sostenible. Para hacer más racional 

la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las 

generaciones actuales y futuras[...]”. 

En este texto jurídico superior, quedó clarificado que las minas son de 

propiedad estatal socialista de todo el pueblo, así quedó recogido en el artículo 15 de 

la Constitución de 1976, y le corresponde al Estado el dominio inalienable e 
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imprescriptible del subsuelo, las minas y todos los recursos minerales, como se declara 

en el artículo 4, de la Ley No. 76 de 1994, Ley de Minas en cuanto a la forma de 

propiedad de los recursos naturales.  

No cabe dudas que, con este elemento aquí se consagra la protección ambiental 

como función pública. Técnicamente, a la vez que se habilitaron los órganos 

competentes para intervenir en la protección ambiental inspirados en el desarrollo 

sostenible, se ordenó la aplicación de dicha habilitación con el objetivo de hacer más 

racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las 

generaciones actuales y futuras, con lo que la solidaridad en términos de equidad inter 

e intrageneracional, la racionalidad y la sostenibilidad trascienden al texto 

constitucional (CÁNOVAS GONZÁLEZ, 2011).  

Como se aprecia, el Estado cubano estableció un modelo institucional nuevo, 

sustentado en una instancia coordinadora de gestión ambiental, coexistiendo con la 

distribución de competencias previas respecto a los recursos naturales y a los sub 

sistemas ambientales, rectorados por el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio 

Ambiente (CITMA) cuando se creó dentro de los organismos de la Administración 

Publica en la década de los 90', del siglo pasado al amparo del Decreto Ley No. 147. 

(REY SANTOS, et al. 2017) 

El derecho a un medio ambiente sano actúa como límite al ejercicio de los 

derechos. Dentro del ordenamiento jurídico cubano, de acuerdo a la Ley No. 59, Código 

Civil, todo derecho, incluido el de propiedad, debe ejercerse de acuerdo a su contenido 

social y finalidad, conforme a su destino socioeconómico (artículo 129), de modo 

racional (artículo 132), y dentro de los límites generalmente admitidos (artículo170.2). 

De modo más preciso, refiriéndose específicamente a la protección del ambiente como 

límite al derecho de propiedad, se reconoce de forma explícita a lo dispuesto en la 

legislación ambiental, pues en el artículo 131.1, faculta al propietario del terreno para 

que haga en él obras, plantaciones y excavaciones, con las “limitaciones” establecidas 

en las disposiciones legales, haciendo especial referencia a las relativas a la “…pro-

tección del patrimonio nacional y cultural, y a los recursos naturales y el medio 

ambiente”. En segundo apartado del propio precepto obliga al titular del predio a adoptar 

las mayores precauciones a fin evitar todo “…peligro, daño, contaminación o perjuicio a 

las personas o a los bienes” (REY SANTOS, et al. 2017). 

Ya se señalaba que el derecho a un medio ambiente sano no está formulado de 

forma expresa en el texto constitucional, pero el mismo se hace explícito en la Ley de 
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Medio Ambiente, Ley No. 81 de 1997, que lo recoge como uno de los principios que la 

inspiran, a partir del cual deben ser interpretados sus preceptos (artículo 4, inciso a) 

de este cuerpo jurídico. Norma Legal que actualiza principios, objetivos y conceptos 

básicos de la política ambiental cubana, el marco institucional y los instrumentos para 

su materialización, las atribuciones, funciones y deberes de los órganos y organismos 

estatales y en general, los derechos y obligaciones de las personas naturales y jurídicas. 

La misma cubre un amplio espectro que incluye 163 artículos. Regula los "principios 

que rigen la política ambiental y las normas básicas para regular la gestión 

ambiental del Estado y las acciones de los individuos y la sociedad en general, a fin 

de proteger el medio ambiente y contribuir a alcanzar los objetivos del desarrollo 

sostenible del país". 

En el siglo XXI: la novedad aparece en el 2019, con el nuevo texto constitucional 

en su artículo 11, señala que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, inciso b) sobre 

el medio ambiente y los recursos naturales del país. El artículo 16, sobre las relaciones 

internacionales de Cuba, se regula en el inciso f) promueve la protección y 

conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático, que 

amenaza la sobrevivencia de la especie humana, sobre la base del reconocimiento de 

responsabilidades comunes, pero diferenciadas; el establecimiento de un orden 

económico internacional justo y equitativo y la erradicación de los patrones 

irracionales de producción y consumo. En el artículo 23 se establece: Son de propiedad 

socialista de todo el pueblo: las tierras que no pertenecen a particulares o a 

cooperativas integradas por estos, el subsuelo, los yacimientos minerales, las minas, 

los bosques, las aguas, las playas, las vías de comunicación y los recursos naturales 

tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica exclusiva de la República. El 

artículo 75, por su parte dispone: Todas las personas tienen derecho a disfrutar de un 

medio ambiente sano y equilibrado. El Estado protege el medio ambiente y los recursos 

naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la 

economía y la sociedad para hacer más racional la vida humana y asegurar la 

supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. 

También, en el artículo 90, se establece: El ejercicio de los derechos y libertades 

previstos en esta Constitución implican responsabilidades. Son deberes de los 

ciudadanos cubanos, además de los otros establecidos en esta Constitución y las leyes: 

inciso j) proteger los recursos naturales, la flora y la fauna y velar por la conservación 

de un medio ambiente sano. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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En este particular, se analiza la postura de CUTIE MUSTELIER (2019), refiere 

sobre este texto constitucional, que actualiza, completa, amplia de manera significativa 

y sustancial el catálogo de derechos, se logra una ordenación  coherente y sistémica, 

evitando la dispersión o atomización de  estos por la preceptiva constitucional,  al 

agruparlos bajo el rótulo de derechos sin adjetivos  o sea  elimina el calificativo de 

fundamentales y les confiere a todos los derechos igual jerarquía y valor pues todos 

independientemente de su naturaleza, de la generación a la que pertenecen y de las 

clasificaciones de orden metodológico e histórico que existen, son universales, 

indivisibles e interdependientes y están situados al mismo nivel, o sea ningún derecho 

es más importante que otro. 

Prosigue la autora estudiada que, este texto constitucional de 2019 declara el 

principio de progresividad de los derechos, con lo que se deja sentado, la condición 

evolutiva de los mismos, es decir  la tabla de derechos no es un catálogo cerrado, sino 

que estos se ensanchan y amplían con el desarrollo de la sociedad, quedando la 

Constitución abierta a la recepción de nuevos derechos y  a la interpretación y 

actualización del contenido esencial de los mismos a tono con las nuevas demandas y 

exigencias de la sociedad, el desarrollo legislativo de los derechos y la creación por 

parte del Estado de las condiciones materiales necesarias para su real disfrute y 

ejercicio. Refiere que se delinea y específica en mejor medida los límites al ejercicio de 

los derechos, al establecer como fronteras, los derechos de los demás, la seguridad 

colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes 

del ordenamiento jurídico. A su vez, introduce nuevos derechos o los llamados 

derechos de tercera generación tales como: el derecho al acceso a la información 

pública y a recibir información veraz, objetiva y oportuna, el derecho al agua, a la 

alimentación sana y adecuada, a la vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable, 

el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, y el derecho de los consumidores. 

Como se aprecia, prevalece el dominio del sector público en materia de Derecho 

Minero en el ordenamiento jurídico nacional, por su poder de imperium. 

En el análisis de su progreso en el ordenamiento jurídico, su asidero legal ha 

partido del Derecho Constitucional económico; en la materia ambiental se aprecia que 

tiene su primera expresión en el ordenamiento jurídico con la Ley No. 33 de 1981, 

sustituida por la Ley No. 81 de 1997, la cual en su Título Sexto establece que las esferas 

de especial protección del medio ambiente son: la diversidad biológica; las áreas 

protegidas; las aguas y los ecosistemas acuáticos; los ecosistemas terrestres; la flora y 
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la fauna silvestres; la atmósfera y los recursos minerales. Norma jurídica que en el 

paquete legislativo del 2020 debe ser emitida por el legislador una nueva normativa 

en la materia ambiental con su correspondiente reglamento, ya que ninguno de estos 

cuerpos jurídicos lo tuvieron.  

El Decreto-Ley No. 200 del 1999, regula las infracciones administrativas en 

materia de ambiental como parte del Derecho Administrativo Sancionador. En el 

Decreto Ley No. 201 de 1999, se establece la obligatoriedad de obtener una licencia 

ambiental por toda obra o actividad que se pretenda desarrollar en un área protegida 

o en su zona de amortiguamiento, salvo que esta resulte expresamente exenta de tal 

requisito, conforme con lo que se disponga en el plan de manejo.  

Con rango de Resolución, en el espectro administrativo aparece la Resolución 

No. 132 de 2009, del CITMA, Reglamento del proceso de evaluación de impacto 

ambiental; y la Resolución No. 103 de 2008, Reglamento de la Inspección Ambiental 

Estatal. Por ende, la licencia ambiental aludida, será solicitada para el desarrollo de la 

fase de investigación geológica, ya que desde esta fase se ejecutan actividades que 

modifican el terreno, el paisaje o afectan los diferentes ecosistemas terrestres 

presentes en las áreas sujetas a investigación y en los casos que corresponda se 

presentará el estudio de impacto ambiental para obtener la licencia ambiental en las 

fases de explotación y procesamiento, donde se conciben las mayores afectaciones al 

ambiente (CÁNOVAS GONZÁLEZ, 2010). 

En materia de salud, la Ley No. 41 de 1983, y el Decreto No. 139 de 1988 como 

su reglamento, son aplicables vinculadas con los riesgos para la salud y el control de 

enfermedades, la inspección sanitaria estatal, la atención médica especializada, 

controlar la contaminación ambiental, y la imposición de contravenciones sanitarias. 

Además, vinculado al tema estudiado, el Decreto No. 54 de 1984, Disposiciones 

Sanitarias Básicas, el que se aprecia es también es pertinente en las acciones de control 

sanitario epidemiológico. 

En relación al uso del suelo, se aprecia el Decreto Ley No. 179 de 1993, 

Protección, Uso y Conservación de los Suelos y sus contravenciones. En materia de 

Derecho Administrativo Sancionador desde su referente teórico, contextualizado en el 

Decreto No. 222 de 1997 en el ordenamiento jurídico nacional.     

Siendo válido aclarar que, como nota distintiva, en el ordenamiento jurídico de 

Cuba, el sistema contravencional, proveniente del Derecho Administrativo 

sancionador, ocupa el lugar predominante de todas las formas de exigencia de 
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responsabilidad ambiental. No solo por la pluralidad de disposiciones jurídicas en 

cuerpos de Decretos Leyes y Decretos, sino por la variedad de esferas de protección 

ambiental vinculadas a la protección de los recursos minerales, en especial a la 

extracción de minerales, conocido dentro de la materia como Derecho Minero, signado 

en la Ley No. 76 de 1995, Ley de Minas.  

Señalan los elementos estudiados que en el siglo XX en el ordenamiento jurídico 

cubano fueron promulgadas una serie de normas jurídicas dirigidas a la protección de 

los recursos naturales vinculadas al Derecho Minero, ello es otra nota a destacar desde 

el plano jurídico, necesitado de su actualización legislativa por parte del Ministerio de 

Industrias ante la Asamblea Nacional -legislador- 

Este desarrollo jurídico, se ha ido consagrando en el siglo XXI, con la 

actualización de la política fiscal a través de la Ley No. 113 de 2012, Del sistema 

tributario, donde se establece un impuesto por la utilización y explotación de recursos 

forestales, naturales y artificiales, y de la fauna silvestre, independientemente de la 

actividad que se realice. También se establece el impuesto sobre las utilidades por la 

Explotación de Minas y Canteras. Aquí se aprecia la implementación de los 

instrumentos de la política fiscal cubana en materia económica, dirigida por el 

Ministerio de Finanzas y Precios a través de la Oficina Nacional Tributaria. 

En materia de Derecho Laboral, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

como encargado por la Administración Publica, actualiza la normativa legal, lo hace 

con la promulgación de la Ley No. 116 de 2013, Código de Trabajo, establece la relación 

jurídica laboral en la actividad de la minería, y también ahora regula el sistema de 

protección e higiene en el trabajo. Vinculado a la Seguridad Social 

Con posterioridad, la Ley No. 118 de 2014, Ley de la Inversión Extranjera, 

establece que el Ministerio de Energía y Minas, puede promover propuesta de negocios 

con inversión extranjera. Aquí se aprecia también la implementación de instrumentos 

de la política fiscal cubana. Desde otras materias se aprecian en esta caracterización, 

los aportes realizados desde la Geología, la Historia, la Ingeniería, la Medicina, por la 

transdisciplinariedad del tema estudiado, que en trabajos posteriores podrá 

profundizarse.    

Insuficiencias estas, que aún perviven, una de estas es el acceso a la información 

ambiental, al no existir la publicidad adecuada de procedimientos y autorizaciones que 

así lo establezcan para lograr la participación de la ciudadanía. Las construcciones 

normativas que hay en el ordenamiento jurídico no dan respuestas adecuadas, como 
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es el caso del tema estudiado, el cual sí se aplicara la Ventanilla Única de Certificación 

Ambiental en la web 2.0 se cumpliría de manera adecuada el principio de información 

(ANTÚNEZ SÁNCHEZ, 2019). 

 

La Minería Inversa. Análisis de su regulación jurídica en Cuba 

 

La actividad minera en la nación cubana se ejecuta por el Estado por su poder 

de imperium, y que hay autorizadas concesiones administrativas a Compañías 

Extranjeras para la explotación de recursos naturales, al amparo de lo establecido en 

el texto constitucional, en la Ley No. 76 de 1995, y en la Ley No. 118 de 2014.  

También, hay que significar que, en la Administración Pública nacional, se ha 

constituido una empresa que se ocupa de la recogida y el reciclaje de las materias 

primas. Aquí en esta actividad participan sujetos privados, los que recogen en las 

ciudades los desechos objeto de compraventa por la aludida empresa, pero sin una 

mirada adecuada a la actividad de la minería urbana. 

Las insuficiencias dentro del ordenamiento jurídico, están dirigidas a que no 

existe una Ley de Reciclaje, una Ley de Competencias, y una Ley de Empresas; y es a 

criterio del autor del artículo, son necesarias como la actualización de la Ley del Medio 

Ambiente, la Ley de la Contraloría General de la República y la Ley de Minas, por su 

vínculo al estudio donde se ha caracterizado la minería urbana o inversa en la nación 

cubana. Ello son retos del legislador en la actualización del ordenamiento jurídico. 

En el orden académico, se pondera, que, dentro de los estudios de Derecho 

Ambiental cubano, la academia diseñe estudios de grado y posgrados vinculados al 

Derecho Minero, y en particular al desarrollo de la Minería Urbana o Inversa, no solo 

para la carrera de derecho, es extensivo para la de Ciencias Contables, Economía, 

Ambientales y otras, ante la transdisciplinariedad del tema analizado.  

 

Conclusiones 

 

La Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible en el 2002, 

acepta de manera expresa “la realidad de que la sociedad mundial tiene los medios y 

recursos para responder a los retos” planteados para superar la supuesta dicotomía 

entre protección ambiental y desarrollo económico por vía de la armonización de 

ambos procesos. En la cumbre Río+20, del 2012, sobre el paradigma del desarrollo 
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sostenible, se avanzó en el logro de una “economía verde” en el contexto del desarrollo 

sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional para el desarrollo 

sostenible. 

La minería urbana tiene su génesis en el Derecho Minero y este desde el Derecho 

Administrativo Ambiental, ha mutado y evolucionado en el tiempo, tiene un enfoque 

multidisciplinar donde se aprecia su reconocimiento desde el plano jurídico desde el 

Derecho Internacional, contextualizada su regulación en los textos constitucionales, a 

partir de aquí se ha desarrollado en los ordenamientos jurídicos a través de contenidos 

que integran desde el Derecho Administrativo, el Derecho Ambiental, el Derecho 

Mercantil, el Derecho Tributario, la Informática Jurídica, el Derecho Económico, el 

Derecho Laboral, el Derecho a la Seguridad y Salud laboral, entre otras, como 

dimensión normativa. Desde su dimensión transdisciplinaria se aprecia estar 

vinculada con la Historia, la Economía, la Contabilidad ambiental, las Ciencias 

Ambientales, la Ingeniería Ambiental, las Matemáticas, entre otras disciplinas y 

saberes.    

La llegada del siglo XXI ha caracterizado el símbolo de la reconfiguración global 

de la cultura humana, señalada por una oleada de innovaciones tecnológicas sin 

precedentes en la historia. En el mundo el crecimiento de la contaminación ambiental 

en las ciudades, vinculada con el incremento del uso de dispositivos electrónicos en 

cifras significantes una vez estos lleguen al final de su vida útil, la población desconoce 

los términos como minería urbana, logística inversa, economía circular por su impacto 

socio ambiental al poner en riesgo la salud humana. 

El modelo de economía circular se dirige hacia un nuevo paradigma, implica 

una nueva modalidad de hacer productos desde su mismo origen, desde su diseño, y 

permite hacer negocios atendiendo al crecimiento económico de la sociedad, a la 

sustentabilidad ambiental y a la disminución de los riesgos por la volatilidad e 

incertidumbre de precios de las materias primas y recursos energéticos. 

La gestión ambiental por los actores económicos públicos y privados en Cuba 

deberá estar enfocada a cumplir el principio de legalidad bajo las normas técnicas ISO 

9001 y 14001, necesitado de una Ley de Empresas, de una Ley de Competencias en el 

ordenamiento jurídico cubano, donde se pondere la observación de la Economía 

Circular través de iniciativas que manejan una economía sostenible, donde se 

perfeccione el uso de recursos para formalizar una economía justa, social, colaborativa 

y sostenible, que deserte del actual sistema lineal de usar y tirar, en atención a la 
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dimensión económica, política, tecnológica y sociocultural en la implementación del 

nuevo modelo económico y social. 

El control público tendrá un elemento a ponderar en las actividades minero 

energéticas ejecutado por los órganos de control, exige de un profesional con amplios 

conocimientos, requiriendo una capacitación técnica y permanente de los agentes 

económicos afectados, y un conocimiento amplio de las regulaciones legales y aspectos 

técnicos del proceso de la auditoría, que permita certificar la calidad ambiental como 

empresa responsable con el ambiente como su finalidad, las que deben ser actualizadas 

en la nueva Ley de Medio Ambiente y en la Ley de la Contraloría General de la 

República, y en Código Contravencional, para agrupar las figuras objeto de 

contravenciones en lo concerniente al tema objeto de estudio. 

La universidad en su responsabilidad con la formación jurídica ambiental como 

mandato constitucional, el presente le exige educar para innovar e innovar para educar 

como protagonistas del cambio para alcanzar el desarrollo sostenible dentro de los 

objetivos para el 2030. El que podrá irradiarse a una mayor velocidad y a mayores 

espacios con el uso de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en la 

web 2.0 con la quinta generación (5G) 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa do artigo tem o objetivo de investigar o tempo de crise no futuro da 

vida e da civilização. Diante do tema pesquisado, questiona-se no artigo, as mudanças 

culturais ocorridas na sociedade através do tempo, geram as crises de civilizações e 

causam sintomas de doença nervosa e mal estar.  

Inicialmente, o artigo pesquisa a crise de civilização provocada pela mudança 

cultural, ambiental, social, econômica e política, a nível mundial. A crise de civilização 

pode ser considerada um sintoma de doença nervosa e catastrófica que põe em risco a 

humanidade.  

Posteriormente, o artigo estuda a crise da civilização mundial produzida pela 

evolução da humanidade, enquanto sintoma de mal estar da civilização na 

modernidade. As mudanças culturais na sociedade são etapas essenciais ao 

desenvolvimento das civilizações, mas ao mesmo tempo, são etapas de sintomas de 

crises de civilizações.  

Finalmente, o artigo investiga a gênese e o desenvolvimento do processo de 

civilização como mal estar na civilização. O mal estar na civilização é o futuro de uma 

ilusão do tempo presente, passado e futuro do destino da humanidade, da passagem 

de períodos de culturas e civilizações. Enfim, o artigo analisa o tempo futuro da 

civilização. 
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Por fim, na investigação do artigo, utilizou-se o método indutivo, baseado nas 

técnicas do referente, da categoria, do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica. 

(PASOLD, 2011, p. 25-105). 

 

1 A CRISE DE CIVILIZAÇÃO ENQUANTO SINTOMA DE DOENÇA 

NERVOSA 

 

Para adentrar no estudo propriamente dito da crise de civilização enquanto 

sintoma de doença nervosa é válido lembrar que o cuidado se eleva diante do epicentro 

da agenda de enfrentamento da pandemia de vírus, em suas várias e diversas 

semânticas.  

Os problemas sociais, alheias às vidas nas periferias e favelas, à interdição do 

trabalho digno em nome de ajustes fiscais, às vidas que agitam as ruas, prisões, asilos, 

aldeias, quilombos, enfim onde concentram aglomerações, sem falar nas filas 

clamando por um auxílio emergencial. 

A civilização vive em meio a tudo, uma crise cultural, ambiental, social, 

econômica e política, a nível mundial. Essa crise que a civilização vive pode ser 

considerada um estado de um organismo que enfrenta o crescimento de uma doença 

nervosa3, um sintoma de doença catastrófica que põe em risco o estado do organismo, 

que põe em risco toda a crise de nervos. (SERRES, 2017, p. 10-12) 

A doutrina entende que a cura da doença nervosa que a civilização vive, indica 

um estado novo do organismo, pois o tempo de crise cultural, ambiental, social e 

econômica lança o organismo na direção de um colapso ou na direção de um novo 

sentido de vida, um novo caminho do futuro da humanidade. (SERRES, 2017, p. 11-

12) 

Neste contexto pode-se afirmar que a humanidade tem escolhas que podem 

afetar ou não afetar o sintoma de doença nervosa. Conforme Serres (2017, p. 12) a 

humanidade, em tempo de crise, excede o limite da doença nervosa, e em razão disso, 

a humanidade escolhe uma decisão. Portanto, o ser humano corre o risco de extinção 

pelo sintoma da doença ou escolhe um novo caminho de destino do futuro da vida e da 

civilização.  

                                                      
3 Segundo afirma Serres (2017) a expressão doença nervosa é uma das várias definições da palavra crise. 
A doença nervosa é uma crise de doença que afeta o bem estar físico e mental/intelectual do ser humano 
ou da humanidade.  



 
 
 
 

Nivaldo Comin; Larissa Comin | 909 

 

Em algumas décadas, o ser humano transformou a relação do mundo com a 

natureza, o habitat natural no espaço e no tempo, o organismo no ambiente natural, 

gerando uma crise global. Segundo afirma Serres (2017, p. 35), o avanço da crise global 

não afeta apenas “a economia ou o mercado financeiro, mas o conjunto da sociedade, 

toda a humanidade”, pois a crise global afeta a relação essencial dos seres humanos 

com o mundo.  

No tocante a esta relação do mundo com a civilização Serres (2017, p. 40-41) 

explica que na evolução da história da vida e da humanidade, o ser humano “e suas 

relações com os outros, sua ciência e sua capacidade de intervenção transforma tanto 

a natureza quanto sua própria natureza”, como também, transforma a relação com o 

mundo e a civilização. Na história da vida e na história da humanidade aconteceram 

inúmeros começos e fins e várias etapas de períodos. No entanto, a cada nova etapa de 

período e crise, há um fim e ao mesmo tempo, há um começo. (MORIN, 2011, p. 159). 

A história não é inerente à humanidade e a civilização. A humanidade viveu e 

evoluiu durante milênios sem história e com história. A história da civilização começa 

com a formação das sociedades. Nos tempos atuais, a civilização está no fim da 

história, porque a humanidade realizou todas as formações e transformações humanas 

e sociais, na sociedade. (MORIN, 2011, p. 159-161).  

No entanto, Morin (2011, p. 166) explica que o mundo vive uma crise planetária, 

pois “o desenvolvimento da civilização conduz a degradação da biosfera, que conduz a 

degradação das civilizações humanas”, pois o ser humano não controla a ciência, a 

técnica, a economia e o lucro. O ser humano é incapaz de tratar o problema causado 

por si próprio ou pela própria espécie.  

O sistema Terra e humano são incapazes de tratar seus problemas ambientais, 

sociais e econômicos, são inábeis de tratar seus problemas em tempos de crises. 

“Quando um sistema é incapaz de tratar seus problemas, ele se desintegra, ou encontra 

em si próprio a capacidade de produzir uma metamorfose”, (MORIN, 2011, p. 166) a 

capacidade de criar um sistema novo.  

A partir da crise planetária atual, a metamorfose é o processo de criar uma 

sociedade-mundo, A metamorfose se baseia na larva que se transforma 

autodestruindo e autoreproduzindo em libélulas ou em borboletas. Neste sentido 

Morin (2011, p.167) expressa também, a vida é capaz de criar um organismo ou sistema 

de reprodução e autorreprodução, constituindo a metamorfose biológica da vida.  
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O processo de metamorfose caracteriza “quando um sistema é incapaz de tratar 

seus problemas vitais, ou ele se desintegra, ou em sua própria desintegração, é capaz 

de se metamorfosear em um metassistema [...] para tratar seus problemas” (MORIN, 

2011 apud CARVALHO, 2020, p. 106) culturais, ambientais, sociais e econômicos.  

A metamorfose da sociedade é considerada conforme o processo da 

metamorfose da lagarta em borboleta, pois quando “entra no casulo, a lagarta começa 

um processo de autodestruição de seu organismo de lagarta, um processo que é, ao 

mesmo tempo, o de formação de um organismo de borboleta, que é o mesmo, e 

simultaneamente, diferente da lagarta”. (MORIN, 2011 apud CARVALHO, 2020, p. 

106).  

O sistema Terra e humano são incapazes de tratar seus problemas essenciais, 

seus processos culturais, ambientais, sociais, econômicos. “Quando um sistema é 

incapaz de tratar seus problemas vitais, ou ele se desintegra, ou encontra em si próprio 

a capacidade de produzir uma metamorfose, de criar um metassistema novo”. 

(MORIN, 2011 apud CARVALHO, 2020, p. 107). A humanidade precisa mudar de via, 

mudar o destino da humanidade e criar um novo sistema de sociedade organizada, 

capaz de tratar seus problemas vitais.  

Portanto, a crise planetária atual acarreta uma metamorfose da qual o ser 

humano não controla a via da civilização. Diante do colapso mundial, a humanidade 

pode transformar e metamorfosear em um sistema biológico capaz de se reproduz. As 

vias podem produzir uma metamorfose na sociedade-mundo e transformar a relação 

do ser humano com o mundo.  

 

2 O SINTOMA DE MAL ESTAR DA CIVILIZAÇÃO NA MODERNIDADE 

 

A crise da civilização mundial é produzida pelo desenvolvimento da 

humanidade. No início das civilizações está a destruição futura da humanidade, pois 

ela mesma se destrói. O modelo moderno de produção, consumo, desenvolvimento, 

tecnologia, ciência e cultura são inerentes à crise de civilização, em nível mundial.  

Conforme explica Morin (2015, p. 55), “a humanidade passou da economia da 

salvação a salvação da economia”, pois a sociedade viveu o início da economia. A 

sociedade vive o fim da salvação pela economia, pois “a ideia que o progresso 

econômico acarretaria o progresso social”, não foi idealizada pela economia ou 

capitalismo. As formas de coisificação não são somente com natureza, mas é com os 
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seres vivos em geral ou com a própria espécie humana. (MORIN; VIVERET, 2013, p. 

43).  

A sociedade viveu o começo da salvação pela economia, pois a ideia que o 

progresso econômico acarretou o progresso social foi idealizada pela economia ou 

capitalismo. No período de passagem da economia, “a humanidade tem condições de 

escolher entre diferentes maneiras de acabar com sua própria” ação: “a devastação de 

seu habitat ecológico, pois a degradação de seu habitat ecológico é apenas 

consequência da destruição de sua própria humanidade”. (MORIN; VIVERET, 2013, 

p. 44).  

A humanidade precisa romper a forma de dominação do capitalismo, necessita 

romper a coisificação nas relações com os seres vivos e natureza, nas relações sociais e 

humanas. A forma de coisificação da natureza e do ser humano caracteriza a 

incapacidade de salvação da economia. 

A humanidade evoluiu pela relação de um destino comum do ser humano e hoje 

encontra diante de ameaça de crise de civilização, de colapso de consciência de 

humanidade planetária. A metamorfose da sociedade é um processo que transforma a 

cultura, a política, o social, o econômico e o ambiental. A salvação da sociedade não 

será imediata, o processo de mudança do ser humano não será em curto prazo, mas 

será mediata, em longo prazo. (MORIN; VIVERET, 2013, p. 23). 

Hoje, vive-se um momento onde a humanidade utiliza segurança em demasia, 

mas vai a Shopping Centers, residências têm cercas elétricas, alarmes ou se localizam 

condomínios fechados, ou seja, sofremos do medo em sociedade. Além disso, a 

humanidade sofre as intempéries da natureza como as enchentes e os terremotos, bem 

como de ordem política ou social. Mesmo com o avanço tecnológico, não se tem o 

controle de nada, pois tudo é controlado pela globalização.  

Nesse sentido, Bauman (1988) explica que a sociedade moderna vive o mal estar 

da modernidade ou civilização, pois ela busca a liberdade e a felicidade ou o desejo ao 

mesmo tempo. A busca da liberdade e da felicidade ou do desejo ao mesmo tempo, 

causa uma desordem na civilização no tempo e no espaço.  

O mal estar da civilização ou da modernidade resulta no excesso de ordem, na 

escassez de liberdade. De um lado, a civilização escolheu limitar a liberdade em nome 

da segurança, mais ordem significa mais mal estar. De outro lado, em nome da 

segurança, mais liberdade significa menos mal estar.  (BAUMAN, 1998, p. 10).  
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Consequentemente, o mal estar da modernidade busca a felicidade em nome da 

segurança, pois “os homens e a mulheres pós - modernos trocaram um quinhão de 

suas possibilidades de segurança por um quinhão de felicidade”. (BAUMAN, 1998, p. 

10). Os mal estares da modernidade troca a liberdade individual pela busca da 

felicidade ou de desejo individual.  

A sociedade moderna ou modernidade vive com uma sensação de que algo está 

errado com a humanidade. O mal-estar social é resultado de algo instalado na 

consciência do homem pós-moderno como uma angústia e como um sintoma de 

doença nervosa emergida a partir do século XX.  

A sociedade vive uma crise de civilização, pois a modernidade “[...] refere-se a 

estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do 

século XVII, e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua 

influência” (GIDDENS, 1991, p. 8).  

A modernidade é um período de tempo que se caracteriza pela transformação 

social, cultural e econômica, como também, que se caracteriza pela alteração do modo 

ou estilo de vida, adotado no mundo. (GIDDENS, 1991) A modernidade caracteriza-se 

como um tempo novo, um período de desenvolvimento mais avançado do que as 

etapas anteriores de progresso social, econômico, cultural e político.  

Deste modo, é indiscutível que a realidade humana está confusa e ambígua, e as 

decisões morais são ambivalentes, consequentemente é nesse mundo que se vive ou 

pelo menos se aprende a viver.  

 

3 A GÊNESE DO PROCESSO DE CIVILIZAÇÃO E O MAL ESTAR NA 

CIVILIZAÇÃO 

 

As crises e a transformações nas últimas décadas do século XX causaram um 

estado de profunda crise mundial. “É uma crise complexa, multidimensional, cujas 

facetas afetam todos os aspectos de nossa vida”, “o modo de vida, as relações sociais, a 

economia, a tecnologia e a política”. Deste modo, “é uma crise de escala e premência 

sem precedentes em toda a história da humanidade”. (CAPRA, 1982, p. 11).  

Em tempos de mudanças na sociedade, as transformações culturais são etapas 

essenciais ao desenvolvimento das civilizações, mas ao mesmo tempo, são etapas de 

sintomas de crises de civilizações. Os sintomas de crises de civilizações são causados 
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por meio de processos cíclicos como a gênese, o crescimento, o colapso e a 

desintegração.  

 

As transformações culturais desse gênero são etapas essenciais ao 

desenvolvimento das civilizações. As forças subjacentes a esse desenvolvimento 

são complexas, e os historiadores estão longe de elaborar uma teoria abrangente 

da dinâmica cultural; mas parece que todas as civilizações passam por processos 

cíclicos semelhantes de gênese, crescimento, colapso e desintegração (CAPRA, 

1982, p. 16).  

 

O processo cíclico de desintegração ocorre através da influência de uma 

civilização já existente ou através da desintegração de uma ou mais civilizações de uma 

geração que existiu ou mais antiga. Nos processos cíclicos “quando as estruturas 

sociais e padrões de comportamento tornam-se tão rígidos que a sociedade não pode 

mais adaptar-se a situações” de mudanças, e não pode mais amoldar-se ao processo 

criativo de evolução cultural. “Então, esta sociedade entra em colapso e, finalmente, 

desintegra-se.” (CAPRA, 1982, p. 18).   

O processo de mudança nos costumes ocorrido ao longo dos períodos de 

civilizações aponta o avanço do processo civilizador da humanidade. Nesse processo 

de mudança, existem diferenças dos conceitos de civilização e de cultura. A cultura se 

refere ao comportamento de um povo ou de uma sociedade. (ELIAS, 1990, p. 23). 

A cultura regula e organiza a conduta de um povo ou de uma sociedade para 

estabelecer regras que ordena e governa a vida social. A civilização se refere “a uma 

grande variedade de fatos: ao nível de tecnologia, ao tipo de maneira, ao 

desenvolvimento do conhecimento científico e ao costume” de um povo ou de uma 

sociedade (ELIAS, 1990, p. 23).  

O processo de “civilização é algo que está em movimento constante, movendo-

se incessantemente para frente”. (ELIAS, 1990, p. 23). A ideia de movimento é 

característica à ideia de civilização, pois referia como um processo dotado de 

movimento a civilização, baseado na cultura desenvolvida na Europa do século XVIII.  

Desse modo, “o processo civilizador no Ocidente ocorreu quando a Burguesia 

passou a dirigir as nações europeias, pois, com ela, a noção do civilizado como superior 

passou a existir na percepção europeia em relação a outros povos”, estendendo-se para 

todos os povos e para todo o mundo (ELIAS apud COSTA; MENEZES, 2013, p. 249).  
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Conforme afirma Kemp (2019) as sociedades do passado e do presente são 

apenas sistemas complexos compostos pelas pessoas e tecnologia. Dessa forma, os 

colapsos podem ser fenômenos naturais para as civilizações, independentemente das 

passagens de períodos.  

Também, Kemp (2019) alega que as civilizações atuais estão mais avançadas no 

desenvolvimento da tecnologia, mas não estão avançadas no sistema de tecnologia de 

colapsos que dizimaram as sociedades passadas ou extinguiram a humanidade no 

passado. Portanto, a sociedade atual vive mais um colapso de civilizações causadas 

pelos sistemas complexos compostos pelas pessoas e tecnologia.  

Com o passado e o presente é possíveis prever o futuro da humanidade. 

Também, é possível prever que o século XXI colheria os frutos maduros do progresso 

da humanidade. Entretanto, os frutos do progresso da humanidade no futuro são 

imprevisíveis e não previsíveis. (MORIN, 2010, p. 15).  

Sobre o progresso do presente e do futuro, Morin (2010, p. 15), afirma que “a 

evolução não obedece às leis nem aos determinismos prepotentes. Não é mecânica 

nem linear. Nela não existe um fator dominante que permanentemente comanda a 

evolução”, pois “o futuro seria facilmente previsível se a evolução dependesse de um 

fator predominante e de uma causalidade linear”. O passado, o presente e o futuro 

fazem parte de uma cadeia que interage constantemente, mas jamais de uma forma 

linear. (MORIN, 2010, p. 34). 

 

Mas, ao mesmo tempo, a crise do futuro determina um gigantesco refluxo em 

direção ao passado, tanto maior na medida em que o presente é miserável, 

angustiado, infeliz. O passado, que havia sido arruinado pelo futuro, ressuscita da 

ruína do futuro. [...] Os efeitos dessas formidáveis oscilações e reviravoltas entre 

passado e futuro estão longe de estar esgotados e muitos serão imprevistos. De 

qualquer modo, o progresso não está assegurado automaticamente por nenhuma 

lei da história. O devir não é necessariamente desenvolvimento. O futuro chama-

se doravante incerteza. (MORIN; KERN, 2003, p. 77-78).  

 

Hoje, a sociedade vive a declínio do destino futuro: No passado, a sociedade 

acreditava na concepção de progresso da técnica, da ciência e dos efeitos benéficos. No 

presente, a sociedade acredita na concepção de progresso da técnica, da ciência e dos 

efeitos maléficos. A crise não é derivada apenas da evolução de civilização e cultura, 
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mas é procedida do desenvolvimento do tempo. (MORIN; KERN, 2003, p. 10). O 

progresso do “futuro não se sustenta mais no presente e futuro: ninguém sabe o que 

acontecerá amanhã. Não há modo de fazer previsões seguras”. (MORIN; KERN, 2003, 

p. 10). 

Atualmente, com a crise de civilização, a nível mundial, a comunidade de 

destino da espécie humana exige uma política da humanidade. Essa política da 

humanidade seria fundada no conceito de Terra-Pátria que inclui a origem e o destino 

comum da humanidade, no passado, no presente e no futuro. Desse modo, “a política 

da humanidade seria a simbiose entre a contribuição da civilização Ocidental e as 

contribuições de outras civilizações, nesse sentido, seria geradora de uma nova 

civilização”. (MORIN, 2015, p. 61).  

 

A política sempre se baseou numa concepção do mundo, do homem, da sociedade 

e da história. A política visa o aprimoramento das relações entre os seres humanos 

(povos, grupos, indivíduos), deve se basear não apenas numa concepção do 

mundo, do homem, da sociedade e da história, mas também, em uma concepção 

da era planetária. (MORIN, 2015, p. 54). 

 

Nesse sentido, a política da humanidade para Morin (2011a, p. 47) é “a política 

de la humanidad obedecería a las normas del globalización/ desglobalización; 

crecimiento/decrecimiento; desarrollo/involución; transformación/ conservación”. A 

política da humanidade é uma via simbiótica de civilização, é uma via para o futuro da 

humanidade, com também é uma política de civilização. A política de civilização pode 

ser exercida contra os efeitos negativos e positivos do desenvolvimento da civilização.  

 

La política de civilización debería ejercerse contra los crecientes efectos negativos 

del desarrollo de nuestra civilización occidental, potenciando, a la vez, sus efectos 

positivos. No puede limitarse únicamente a las sociedades occidentales; también 

es válida en todas las regiones occidentalizadas del mundo. El problema planteado 

por nuestra civilización es de una complejidad extrema porque posee, de forma 

complementaria, unas características excepcionalmente positivas y 

excepcionalmente negativas a la vez. (MORIN, 2011a, p. 53).  

 

Destarte, diante dos problemas vitais, a sociedade busca o destino do futuro da 

espécie humana, e exige uma política da humanidade, uma política de civilização. A 
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sociedade busca um caminho para o futuro da humanidade, baseado na certeza do 

vindouro da gênese da civilização.  

 

4 O TEMPO FUTURO DA CIVILIZAÇÃO 

 

Ao longo do tempo, e evolução das civilizações sofreram transformações 

culturais, sociais, econômicas e políticas. Também, ao longo dos períodos, as 

civilizações sofreram crises, e como consequência, passaram sintomas de mal estar na 

cultura dos povos. Concernente os sintomas de mal estar na civilização, em vários 

tempos diferentes da evolução da sociedade, Freud (apud Morin, 2015, p. 66) explica 

que “toda civilização desenvolve os fermentos de sua própria destruição”, a aniquilação 

de sua própria espécie e extinção da humanidade, é um novo mal de civilização.  

 

La combinación del desarrollo urbano, con el técnico, el burocrático, el industrial, 

capitalista e individualista, está corroyendo desde su interior la civilización que esa 

misma combinación ha producido y expandido. De manera que los aspectos 

negativos de los benefícios que continuamos disfrutando no han dejado de 

aumentar. Los males de nuestra civilización son, en efecto, los que han puesto en 

evidencia la cara negativa de la individualización, la tecnificación y la 

monetarización del desarrollo y del bienestar. (MORIN, 2011a, p. 53). 

 

As mudanças da sociedade são causadas através do avanço da ciência e 

tecnologia. O homem é destruído pela sua própria civilização, ao renunciar aos seus 

desejos e prazeres de instinto humano. A renúncia aos desejos e prazeres humanos 

causa o mal estar na civilização. (LIMA, 2010, s. p.).  

De acordo com Freud apud Lima (2010, p. 65) “uma das diferenças entre o 

processo de desenvolvimento do indivíduo e o da civilização, é que para o indivíduo o 

objetivo é a felicidade” e o desejo, e para o desenvolvimento da civilização os objetivos 

não são considerados. 

Consequentemente, com a evolução do tempo, cada civilização desenvolve a 

destruição de sua própria espécie, desenvolve a extinção da humanidade e da cultura 

dos povos. (LIMA, 2010, s. p.). Dentre as fontes de sofrimento que ameaçam o ser 

humano, Freud apud Lima (2010, p. 64) destaca três: “o poder devastador e implacável 

das forças da natureza, a ameaça de deterioração e decadência que vem de nosso 
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próprio corpo, e o sofrimento advindo das relações entre os humanos”. Nas últimas 

décadas, a sociedade vive o mal-estar contemporâneo.  

 

Entende-se que determinadas características da sociedade contemporânea 

contribuem significativamente, ou são determinantes, para a produção e vivência 

de uma subjetividade que em determinados aspectos levam o indivíduo a 

experimentar a sensação de mal-estar ou provocam algum tipo peculiar de 

sofrimento psíquico. Certas configurações ou características nas formas de 

entrelaçamento social na sociedade afluente levariam a um tipo de padronização 

dos comportamentos, afetando diversas esferas da vida. (BAUMAN apud LIMA, 

2010, p. 79-80).  

 

O mal estar na civilização é o futuro de uma ilusão, pois o desenvolvimento 

cultural dos seres humanos conseguiu “dominar a perturbação de sua vida comunal 

causada pelo instinto humano de agressão e autodestruição” (FREUD apud LIMA, 

2010, p. 73).  

Hoje em dia, na sociedade moderna, “o problema do mal-estar na civilização 

trata dos sintomas contemporâneos e as preocupações da humanidade em relação ao 

seu próprio futuro”. (LIMA, 2010, p. 63). O problema do mal-estar na civilização trata 

dos males que afligem a vida dos indivíduos na civilização, 

A liberdade gera também uma incerteza quanto às escolhas. A liberdade, que 

implica escolha e gera a incerteza e insegurança. As mudanças aceleradas deixam 

entrever apenas que o futuro é incerto e inseguro. (LIMA, 2010, p. 81).  

Deste modo, a incerteza e a insegurança do futuro estão ligadas cada vez mais 

nos modos de vida dos indivíduos, nos períodos contemporâneos. A incerteza e a 

insegurança estão conectadas ao controle da ordem, ao domínio da globalização. Nesse 

contexto, diante da incerteza do futuro, Bauman afirma que a sociedade vive uma 

modernidade líquida, a forma de vida num mundo líquido-moderna. Também, 

Bauman (2007, p. 8) afirma que “a vida líquida é uma vida precária, vivida em 

condições de incerteza constante”. A sociedade vive uma condição de constante 

incerteza, de fragilidade e a instabilidade do mundo.  

 

A vida líquida e a modernidade líquida estão intimamente ligadas. A vida líquida 

é uma forma de vida que tende a ser levada à frente numa sociedade líquido-
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moderna. Líquido-moderna é uma sociedade em que as condições sob as quais 

agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para 

a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir. (BAUMAN, 2007, p. 7) 

 

Ainda, o autor (2007, p. 10) alega que o modo de viver na sociedade líquido-

moderna é a destruição criativa da forma de vida, pois a “destruição criativa é a forma 

como caminha a vida líquida, mas o que esse termo atenua e, silenciosamente, ignora 

é que aquilo que essa criação destrói são outros modos de vida e, portanto, de forma 

indireta, os seres humanos que os praticam”. A destruição criativa é o modo de 

aniquilar as formas de caminho de vida através da incerteza e insegurança.  

Deste modo, referente à definição de sociedade liquida moderna, Bauman 

(2007) define a modernidade líquida como um momento em que a sociabilidade 

humana convive uma transformação no modo de vida, por meio da metamorfose do 

cidadão e das mudanças de vida, gerando um ambiente de incerteza permanente no 

tempo.   

Nessa mesma linha, Leff (2011, p. 455) assevera que o mundo vive uma crise de 

civilização, pois a origem e a evolução da civilização Ocidental perderam através do 

tempo, o conhecimento do ser humano pela passagem da modernidade, pois o perder 

o conhecimento causa a crise de civilização. Diante disso, é preciso restabelecer a 

conexão do conhecimento com a vida, o ser humano e a cultura.  

Nesse contexto, Leff (2011, p. 283) alega que “a cultura é condicionada, mas não 

determinada por seu meio. Cada cultura vai configurando um estilo étnico de 

apropriação de seu ambiente”. A cultura configura um estilo de vida e um estilo de 

etnias ou grupos sociais, através do uso e transformação do meio ambiente. 

A humanidade caminha para em direção do abismo sem fim e para uma 

sociedade moderna de mal estar, fundada na mudança cultural ao longo do tempo. 

Hoje em dia, a humanidade deve buscar dois caminhos para prosseguir: o primeiro é 

a passagem do abismo, o qual a direção do caminho leva a incerteza e insegurança do 

futuro e; o segundo é a metamorfose, o qual a direção do caminho leva a transformação 

do ser humano no processo de mudança cultural.  

As civilizações e a humanidade passam pelo processo de metamorfose, pelo 

processo de transformação como os animais. A lagarta que se fecha num casulo começa 

um processo ao mesmo tempo de destruição e de auto reconstrução, como uma 
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organização e uma forma de borboleta, diferente da lagarta, permanecendo a mesma. 

(MORIN, 2015).  

Em síntese, Bava (2012) explica que “a metamorfose existe não somente nos 

insetos, que se transformam em borboletas, mas também na história”. As civilizações 

na Europa Ocidental se metamorfosearam até a Europa moderna ou contemporânea. 

Abismo ou metamorfose: existem dois caminhos para a civilização passar pelo período 

contemporâneo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história da evolução humana, ao longo do tempo, não é inerente à 

humanidade e a civilização. A humanidade viveu e evoluiu durante milênios sem 

história e com história. A história da civilização começa com a formação das 

sociedades. Nos tempos atuais, a civilização está no fim da história, porque a 

humanidade realizou todas as formações e transformações humanas e sociais, na 

sociedade.  

Diante dessa perspectiva, o artigo demonstra que as mudanças culturais 

ocorridas na sociedade através do tempo, geram as crises de civilizações e causam 

sintomas de doença nervosa e mal estar. O mal estar na civilização é o futuro de uma 

ilusão do tempo presente, passado e futuro do destino da humanidade, da passagem 

de períodos de culturas e civilizações. 

Hoje, a sociedade vive a declínio do destino futuro: No passado, a sociedade 

acreditava na concepção de progresso da técnica, da ciência e dos efeitos benéficos. No 

presente, a sociedade acredita na concepção de progresso da técnica, da ciência e dos 

efeitos maléficos. A crise não é derivada apenas da evolução de civilização e cultura, 

mas é procedida do desenvolvimento do tempo. 

Portanto, diante das crises mundiais, a comunidade de destino da espécie 

humana exige uma política da humanidade ou uma política de civilização. Essa política 

da humanidade seria fundada no conceito de Terra-Pátria que inclui a origem e o 

destino comum da humanidade, no passado, no presente e no futuro. 
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Larissa Comin2 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende abordar de forma sucinta alguns aspectos 

relacionados ao Direito Urbanístico e o princípio da dignidade da pessoa humana, de 

modo que se possa evidenciar que seus caminhos e objetivos se cruzam, ao ponto de 

permitir que o primeiro seja instrumento de concretização do segundo. 

Primeiramente serão feitas algumas considerações relacionadas ao crescimento 

das cidades através dos anos, o que exigiu uma maior preocupação e formulação de 

políticas públicas que pudessem atender a este crescimento. Surge assim o Direito 

Urbanístico de modo a resolver, senão minimizar, os problemas acarretados pela 

crescente urbanização da população brasileira. 

Em seguida o trabalho faz uma abordagem sobre os princípios de Direito 

Urbanístico, pois que os mesmos são alicerces que dão sustentação a qualquer ramo 

do direito, cientes que é a partir do conhecimento dos princípios, que presidem toda e 

qualquer matéria, que nascem as formas de sua aplicação, sua extensão, sua 

importância e necessidade. 

Em segundo momento serão abordados os princípios constitucionais 

informadores do Direito Urbanístico, todos indispensáveis para interpretação, 

integração e efetivação das normas deste ramo do direto, dando relevância aos 

princípios da legalidade, da supremacia do interesse público, da publicidade, da 
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eficiência, dignidade da pessoa humana e função social da propriedade. 

Em terceiro momento tratar-se-á do conceito e do princípio da dignidade da 

pessoa humana, considerado como o princípio ícone, que pode ser atingido sempre se 

pelo Estado forem assegurados dispositivos legais que garantam os direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e a infância, a moradia, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

essencial à sadia qualidade de vida.  

Por fim, são feitas algumas considerações pontuais sobre o conjunto do estudo, 

de modo a se concluir se de fato o Direito Urbanístico pode ser instrumento de 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana.    

 

1 O URBANISMO E O DIREITO URBANÍSTICO 

 

 Diante da crescente urbanização da humanidade, podemos afirmar que a 

disciplina urbanística é atualmente um dos imperativos mais prementes da civilização, 

principalmente no Brasil, no qual se tem vivenciado um processo de ocupação das 

cidades de forma bastante rápida e desordenada. 

Segundo Toshio Mukai (2002, p. 15), “o fenômeno urbano, aqui e alhures, é 

constatado como um daqueles em que é preciso disciplinar e conformar para que o 

homem não se veja engolfado pela civilização do caos que se avizinha, na visão de 

futurólogos e dos filósofos do nosso tempo”.  

O termo urbanismo pode ser definido como uma ciência que se ocupa do 

fenômeno urbano, com a sistematização e desenvolvimento das cidades, de modo que 

a ocupação se dê numa forma ordenada e que as pessoas consigam conviver de forma 

saudável, com bem-estar e dignidade. 

Na concepção de Hely Lopes Meirelles (2008, p. 522-523), urbanismo “é o 

conjunto de medidas estatais destinadas a organizar os espaços habitáveis, de modo a 

propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade. Entendem-se por 

espaços habitáveis todas as áreas em que o homem exerce coletivamente qualquer das 

quatro funções sociais: habitação, trabalho, circulação, recreação”.   

Com o decorrer do tempo, nas palavras de Toshio Mukai (2002, p. 16), “o 

urbanismo deixa de ser mera disciplina da cidade, e passa de uma série de técnicas e 

conhecimentos relacionados com a construção, reforma e extensão de cidades, para 

projetos de estruturação regional e, posteriormente, a planos mais ambiciosos que 
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abarcam a ordenação de todo o território de um país”.     

Segundo dados do IBGE, a população urbana no Brasil representava 32% em 

1940, 45% em 1960, 50% em 1970, subindo para 70% em 1980 e 80% em 2000, 

revelando um crescimento progressivo e desordenado com fortes indícios de que 

haveria problemas futuros.  

Assim, com a crescente urbanização da população brasileira, surgiu o Direito 

Urbanístico, que segundo os ensinamentos de Paulo Affonso Leme Machado, em 

citação feita por Toshio Mukai (2002, p. 54), está preocupado com o desenvolvimento 

da cidade, de modo a assegurar que sua ocupação proporcione vida digna a toda 

população.  

Para o francês Louis Jacquignon, também citado por Toshio (2002, p. 19), “o 

direito urbanístico é o conjunto de regras através das quais a administração, em nome 

da utilidade pública, e os titulares do direito de propriedade, em nome da defesa dos 

interesses privados, devem coordenar suas posições e suas respectivas ações com 

vistas à ordenação do território”. 

Segundo José Afonso da Silva (2010, p. 38), é possível estudar o Direito 

Urbanístico sob dois aspectos: como um conjunto de normas e como ciência, ambos 

apresentando seu próprio objeto.  

Assim, o Direito Urbanístico objetivo (conjunto de normas) regula a atividade 

urbanística, disciplinando a ordenação do território. Por sua vez, normas de Direito 

Urbanístico são todas aquelas que têm por objetivo disciplinar o planejamento, o uso 

e a ocupação do solo urbano. 

 Já o Direito Urbanístico como ciência procura conhecer e sistematizar as 

normas de direito objetivo. Portanto, o Direito Urbanístico objetiva expor, interpretar 

e sistematizar as normas e princípios reguladores da atividade urbanística e 

estabelecer o conhecimento sobre essa realidade jurídica. 

Assim, José Afonso da Silva (2010, p. 49) define o direito urbanístico nos dois 

aspectos: “o direito urbanístico objetivo consiste no conjunto de normas que têm por 

objeto organizar os espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores condições de 

vida ao homem na comunidade; o direito urbanístico como ciência é o ramo do direito 

público que tem por objeto expor, interpretar e sistematizar as normas e princípios 

disciplinadores dos espaços habitáveis”.  

Hely Lopes Meirelles (2008, p. 522-523) também preleciona que o direito 

urbanístico se manifesta sob dois aspectos:  
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“(...) o Direito Urbanístico objetivo, que consiste no conjunto de normas 

jurídicas reguladoras da atividade do poder público destinada a ordenar os 

espaços habitáveis, o que vale dizer: conjunto de normas jurídicas 

reguladoras da atividade urbanística; e o Direito Urbanístico como ciência, 

que busca o conhecimento sistematizado daquelas normas e princípios 

reguladores da atividade urbanística”.  

 

Assim, o direito urbanístico visa ordenar as cidades, atingindo também às áreas 

rurais, imiscuindo-se no vasto campo da ecologia e preservação ambiental, já que é 

fato notório que para se ter uma qualidade de vida nos grandes centros urbanos, 

necessário que os recursos naturais como terras, águas e florestas, que circundam as 

pequenas e grandes cidades, sejam preservados. 

 

1.1. OS PRINCÍPIOS DO DIREITO URBANÍSTICO 

 

Segundo o vocabulário jurídico De Plácido e Silva (2003, p. 639), princípios 

significam “as normas elementares ou os requisitos primordiais instituídos como base, 

como alicerce de alguma coisa [...] revelam o conjunto de regras ou preceitos, que se 

fixam para servir a toda espécie de ação jurídica, traçando, assim, a conduta a ser tida 

em qualquer operação jurídica”.   

Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 958-959) formula que “princípio é 

um mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 

fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo - lhes o espírito e 

servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência, exatamente por 

definir a lógica e racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe 

dá sentido harmônico”. 

Adir Ubaldo Rech afirma que os princípios urbanísticos decorrem da natureza 

cogente do próprio direito urbanístico, possibilidade que não pode ser alterada por 

normas de direito positivado e nem por decisões dos tribunais. Aduz ainda que o fato 

de os princípios não necessitarem estar nos Códigos para serem observados, não 

significa permitir que sejam criados de forma ditatorial, por Tribunal ou governante. 

Nas palavras de Rech (2007, p. 63), “os princípios não nascem de decisões 

políticas, mas a lei é aprovada por razões de princípios, e os princípios são adotados 

como normas superiores de interpretação e inspiração das leis; portanto, podemos 
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afirmar que as normas gerais de direito nascem de princípios que norteiam os 

caminhos do direito”. 

A seguir passaremos a elencar breves considerações sobre os princípios do 

direito urbanístico, segundo a concepção de Adir Ubaldo Rech, que, aliás, é o único 

autor que sobre a matéria traz expressamente os princípios de direito urbanístico 

específicos, dando-lhe uma nomenclatura, conceituando-os e comentando-os.  

Importa ressaltar, somente a título de informação, que José Afonso da Silva3, 

cita Antonio Carceller Fernández, elencando os princípios informadores do direito 

urbanístico, mas trazendo breves considerações e não aprofundando o estudo na forma 

que o mesmo mereceria, portanto, dando pouco destaque. 

 

1.1.1 PRINCÍPIO DO URBANISMO COMO FUNÇÃO PÚBLICA 

 

Trata-se do princípio que permite ao Poder Público, mediante a edição de 

normas de direito urbanístico, atuar no meio social e no domínio privado, 

regulamentando a função social da propriedade, o interesse e o bem-estar da 

coletividade, de modo a se alcançar a cidadania e a dignidade da pessoa humana. 

 

1.1.2 PRINCÍPIO DA CONFORMAÇÃO DA PROPRIEDADE URBANA E 

RURAL 

 

Trata-se do princípio afirmador que o direito urbanístico é o instrumento que 

dá formato ao uso da propriedade urbana e rural, estabelecendo regras de ocupação, 

atividades permitidas, as limitações do direito de propriedade, as formas do 

parcelamento do solo, índices construtivos, de modo a assegurar que a propriedade 

cumpra sua função social, segundo o interesse público. 

                                                      
3  “Desse tipo, enunciam-se os seguintes, com base na lição de Antônio Carceller Fernández: (1º) 
princípio de que o urbanismo é uma função pública, que fornece ao direito urbanístico sua característica 
de instrumento normativo pelo qual o Poder Público atua no meio social e no domínio privado, para 
ordenar a realidade no interesse coletivo, sem prejuízo do princípio da legalidade; (2º) princípio da 
conformação da propriedade urbana pelas normas de ordenação urbanística – conexo, aliás, com o 
anterior; (3º) princípio da coesão dinâmica das normas urbanísticas (não mencionado no citado autor), 
cuja a eficácia assenta basicamente em conjuntos normativos (procedimentos), antes que em normas 
isoladas; (4º) princípio da afetação das mais- valias ao custo da urbanificação, segundo o qual os 
proprietários dos terrenos devem satisfazer os gastos da urbanificação, dentro dos limites do benefício 
dela decorrente para eles, como compensação pela melhoria das condições de edificabilidade que dela 
deriva para seus lotes; (5º) princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus derivados da atuação 
urbanística.” 
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1.1.3 PRINCÍPIO DA AFETAÇÃO DA MAIS-VALIA AO CUSTO DA 

URBANIZAÇÃO 

 

O princípio da afetação da mais-valia ao custo da urbanização permite que o 

Poder Público possa ser compensado pelos particulares quanto aos atos de 

urbanização, sempre observados os limites das melhorias incrementadas e da 

valoração do imóvel. Tal prerrogativa de cobrar pelas melhorias urbanísticas que 

valorizam propriedades de particulares, na maioria das vezes, por omissão, não vem 

sendo adotada pelos Municípios, o que é passível de ações populares do restante da 

população que paga a conta através dos tributos os quais são utilizados para enriquecer 

alguns. 

 

1.1.4 PRINCÍPIO DA JUSTA DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E ÔNUS 

DERIVADOS DA ATUAÇÃO URBANÍSTICA 

 

Consiste no princípio afirmador que a urbanização deve ser solidária, ou seja, 

os benefícios devem resultar em bem-estar a toda a coletividade, a qual deve arcar com 

a divisão dos ônus, sendo expressamente proibido realizar obras urbanísticas que 

visem a tão somente beneficiar alguns em detrimento de toda a sociedade. 

 

1.1.5 PRINCÍPIO DA SUSTENTABILIDADE 

 

O princípio da sustentabilidade determina que todas as normas de direito 

urbanístico obrigatoriamente sejam instrumentos de garantia do desenvolvimento da 

cidade, assegurando o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, a 

infraestrutura urbana, ao transporte coletivo, enfim, aos serviços públicos em geral e 

ao trabalho e lazer, na forma estabelecida no art. 2º, inciso I – “garantia do direito a 

cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, 

ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”-, do Estatuto da Cidade, 

Lei Federal nº 10.257/01.  

Segundo Rech, o princípio da sustentabilidade também vem amparado pelo art. 
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2254 , caput, da Constituição Federal, que assegura um meio ambiente preservado, 

tanto para as atuais como para as futuras gerações.  

Ainda, Rech aduz que necessariamente a sustentabilidade sobrepõe-se as 

demais normas urbanísticas, resolvendo conflitos entre elas, vez que qualquer regra de 

direito urbanístico que ponha em risco a sustentabilidade é ilegal e passível de 

nulidade. 

Assim, pode-se concluir que o princípio em comento, em matéria de direito 

urbanístico, é o primordial, pois que urbanisticamente falando, a sustentabilidade 

deve estar presente seja na área urbana, seja na área rural, sob pena de problemas 

futuros com o meio ambiente, como catástrofes ecológicas que destroem e ceifam vidas 

e patrimônios. 

 

1.1.6 PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA DEFINIÇÃO E NA 

ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR OU PROJETO DE CIDADE 

 

O princípio em comento vem em consonância com o que dispõe o inciso II, do 

art. 2º, do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/01 – “gestão democrática por 

meio da participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano”.   

Significa dizer que toda a norma de direito urbanístico, seja na sua formulação 

ou na sua alteração, deve ter a participação popular, sob pena de ilegalidade e nulidade, 

sendo que tal prerrogativa é legítima, já que o projeto de cidade não é propriedade dos 

políticos, mas da coletividade. 

Rech (2007, p. 77) ressalta, que o Poder Legislativo não pode criar normas que 

contrariem as decisões populares, resultantes da gestão democrática, como bem 

dispõe o inciso II, do art. 2º, do Estatuto da Cidade, muito menos criar normas que 

contrariem o espírito do povo, na exata concepção de Montesquieu (1991, p. 11-13 apud 

2007, p. 77), para o qual, “[...] as leis estão relacionadas com o povo, o governo, o físico 

do país, com o grau de liberdade [...]. Essas relações formam juntas o espírito das leis”.  

 

                                                      
4 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
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2 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INFORMADORES DO DIREITO 

URBANÍSTICO 

 

Sabe-se que o Direito Urbanístico é um ramo do Direito relativamente novo, 

sendo que até nos dias atuais ainda é possível encontrar-se posições doutrinarias que 

questionam a sua autonomia, o que de fato não pode ser admitido, pois que com o 

Estatuto da Cidade o Direito Urbanístico alcançou o seu auge e conquistou sua 

autonomia. 

Segundo Mariana Moreira (2010, p. 30), o Estatuto da Cidade “é assim 

denominado por refletir um conjunto de regras jurídicas que condicionam e pontuam 

a atividade urbanística, criando verdadeiro pacto entre governos, suas administrações, 

a população e a própria cidade”.  

Nas palavras de Carlos Ari Sundfeld (2010, p. 48), o Direito Urbanístico “veio a 

ser tratado como disciplina jurídica pelo art. 24, que conferiu expressamente à União 

competência legislativa para editar suas normas gerais (inciso I, c/c o § 1º), deixando 

aos Estados a competência suplementar (§ 2º), existente também em favor dos 

Municípios (art. 30, II)”.   

Aliás, com bem elenca José Afonso da Silva, a Constituição Federal de 1988 deu 

bastante atenção ao Direito Urbanístico, reservando diversos dispositivos sobre 

diretrizes do desenvolvimento urbano (arts. 21, inciso XX, e 182), sobre preservação 

ambiental (arts. 23, incisos III, IV, e VII; 24, incisos VII e VIII; e 225), sobre planos 

urbanísticos (arts. 21, inciso IX; 30, inciso VIII; e 182) e sobre função urbanística da 

propriedade urbana.  

Alguns princípios constitucionais também passaram a ser considerados como 

informadores do Direito Urbanístico, como bem explica o professor Georges Louis 

Hage Humbert, com base nos ensinamentos do Ministro Eros Grau, para o qual, o 

nosso sistema constitucional é composto por princípios explícitos, recolhidos no texto 

da Constituição ou da lei; princípios implícitos, inferidos da análise dos preceitos 

constitucionais ou de uma lei; e, pelos princípios gerais de direito, também implícito. 

Humbert aplica os ensinamentos do Ministro Eros Grau diretamente para o 

Direito Urbanístico, concluindo pela existência “de princípios constitucionais 

"explícitos gerais", "explícitos específicos" e os "implícitos" - decorrentes daqueles 

informadores do Direito Urbanístico”. 

Assim explica que os princípios constitucionais explícitos gerais são em regra 

http://jus.uol.com.br/revista/autor/georges-louis-hage-humbert
http://jus.uol.com.br/revista/autor/georges-louis-hage-humbert
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encontrados no preâmbulo da Constituição Federal, sendo aplicáveis a todo o 

ordenamento jurídico e informando os diversos ramos do Direito Público e Privado. 

Assim, destaca: 

 

 "Merecem destaque os princípios da dignidade da pessoa humana, o da igualdade 

e o da legalidade, uma vez que toda a atividade urbanística – como é característico 

a toda atividade pública -, é um dever-poder, obrigando-se o administrador não só 

visar, mas assegurar a garantia das condições mínimas necessárias a uma vida 

digna dentro dos centros urbanos. Outrossim, as normas que compõem o sistema 

normativo urbanístico devem ser concebidas e interpretadas de forma 

diferenciada para os diferentes, levando-se sempre em consideração as 

características e peculiaridades locais – com destaque para as questões relativas à 

propriedade privada e a sua função social”. 

 

Prosseguindo, Humbert destaca que “todos princípios explícitos gerais e 

específicos integrantes do regime jurídico administrativo constitucional também 

estarão "a serviço" do Direito Urbanístico, compondo, ao lado dos princípios da 

legalidade, dignidade pessoa humana e da igualdade, o que convencionamos 

denominar de princípios constitucionais "explícitos gerais" informadores do Direito 

Urbanístico”. Aduz que se sobressaem o princípio da legalidade, da supremacia do 

interesse público, da publicidade e da eficiência. 

Quanto aos princípios “explícitos específicos”, Humbert destaca a importância 

da função social da propriedade e da função social das cidades, ressaltando que: 

 

“O primeiro integra o rol pétreo dos direitos fundamentais (art. 5º, XXIII), é 

princípio que rege a ordem econômica (Art. 170, III) e, juntamente com a função 

social da cidade, forma o núcleo central da política urbana (Art. 182). 

Por esta razão, como brilhantemente assinala o jurista Espanhol Fernando Garrido 

Falla, "o princípio da função social da propriedade constitui o núcleo central do 

Direito Urbanístico." (FALLA, 1978:230).  

É ele quem vai permitir a instrumentalização e uma adequada ordenação da 

cidade, possibilitando a intervenção direta do Estado na propriedade particular, 

desde que fundada na lei, sempre visando o interesse supremo da coletividade em 

detrimento do particular sendo, desta forma, o principal meio para solucionar os 

graves problemas que assolam as grandes cidades”. 
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Segundo ensinamentos de José Afonso da Silva (2007, p. 283), o princípio da 

função social da propriedade transforma a propriedade capitalista sem socializá-la, 

impondo ao proprietário a observância de interesses estranhos ao mesmo, garantido o 

direito de propriedade enquanto está atenda sua função social.   

Por fim Humbert indica como princípios constitucionais “específicos 

implícitos” informadores do Direito Urbanístico o da “gestão democrática da cidade, 

pautada pela indispensável e efetiva participação popular” e “do planejamento urbano, 

que deve ser pautado pela legalidade, publicidade e eficiência, visando a satisfação das 

carências da urbe e de seus citadinos, especialmente no que tange às suas necessidades 

básicas (lazer, trabalho, moradia e circulação)”. 

Conclui afirmando serem estes os princípios constitucionais informadores do 

Direito Urbanístico, todos indispensáveis para interpretação, integração e efetivação 

das normas deste ramo do direto, conclusão esta com a qual concordamos. 

Assim, a partir da Constituição Federal de 1988 e posteriormente com o 

Estatuto da Cidade, o Direito Urbanístico foi ganhando corpo e importância no nosso 

ordenamento jurídico, e com o crescimento das cidades, cada dia vem sendo utilizado 

para resolução de conflitos e problemas, sempre com o intuito de assegurar o bem-

estar da população. 

 

3 O CONCEITO DE DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

O professor Wambert Gomes Di Lorenzo (2010, p. 51), inicia seu conceito sobre 

a dignidade da pessoa humana, com uma frase de Sêneca: “homo sacra res homini”5, 

de modo que em sua interpretação o homem deu à vida humana tal distinção, que o 

colocou no ápice de uma hierarquia de estimas, sendo que para o professor o homem 

foi o único animal a dar significado aos objetos. 

Sendo assim, nas palavras de Sêneca trazidas pelo professor, cada pessoa é 

sacra, inviolável e acima de qualquer outro objeto. Sêneca com estas proposições foi o 

primeiro a apresentar o que a filosofia política consagrou como dignidade da pessoa 

humana e esta em primeiro momento apresenta-se como um valor, afirmação e o 

reconhecimento de uma sacralidade intrínseca ao ser humano (DI LORENZO, 2010, 

p. 52). 

                                                      
5 O homem é coisa sagrada para o homem. 
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Para o professor a dignidade apresenta uma estrutura bipartida, havendo em 

primeiro momento um aspecto endógeno, cujo qual, trata da pessoa consigo mesmo, e 

em segundo momento um aspecto exógeno, que trata da pessoa com seu meio. Sendo 

assim, o mesmo traduz que há uma dimensão individual e social desta pessoa e sua 

dignidade, exigindo duas experiências fundamentais, ou seja, plenitude e 

reconhecimento (DI LORENZO, 2010, p. 52). 

Sendo assim, Wambert (2010, p. 53) nos traz, que foi após a segunda guerra 

mundial que ressurgiram os padrões normativos centralizados na pessoa, o Direito 

Natural, dando início aos Direitos Humanos e na esfera do Direito Constitucional 

originou-se o Constitucionalismo de Valores. Deste modo, a dignidade da pessoa 

tornou-se valor absoluto da sociedade, seu elemento axiológico essencial, sem o qual 

o estado perde sua própria razão de existir. 

Mas o professor ressalta que antes mesmo da dignidade da pessoa ser 

fundamento do Estado, a mesma é o fim absoluto da pessoa, sendo o fim aquilo que 

justifica sua própria existência. Assim, se a existência dos objetos é ser, a existência 

das pessoas é viver (2010, p. 53). 

Entende-se que dignidade da pessoa humana seria o valor basilar do Estado e 

este não tem outra razão de ser senão buscá-la e realizá-la. A fonte da dignidade da 

pessoa humana é anterior e superior a qualquer direito, pois afirma-la trata-se dizer 

que a pessoa possui direitos e deveres universais, invioláveis e inalienáveis, emanados 

de sua natureza. 

A igualdade tem relação com a dignidade desde os gregos, pois a primeira faz 

com que nenhuma pessoa viva para si mesma e a percepção da dignidade do outro é a 

sua própria. Cada pessoa mantém substancia comum do gênero humano, sendo a 

mesma a humanidade individualizada. 

Wambert (2010, p.  para concluir este pensamento traz a frase de Jacques 

Maritain, que diz: “uma só alma humana vale mais que todo o universo e todo conjunto 

dos bens temporais”. 

Retornando às dimensões da dignidade (plenitude e reconhecimento), 

Wambert analisa cada uma delas. Em primeiro momento, ele introduz que a felicidade 

(eudaimonia) é a dimensão da plenitude, pois é aquilo que todos desejam mesmo que 

não saibam, é fim buscado em razão da própria pessoa e não em razão do outro, 

fazendo a felicidade absoluta e incondicional. 
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Em segundo momento traz-se o reconhecimento, sendo para o professor a 

identificação do outro como pessoa, é considerar o outro como um ser para si, pois é a 

dimensão externa da dignidade. No plano epistemológico dignidade seria a 

conformação da razão à identidade do homem, àquilo que ele é: pessoa. O 

reconhecimento permite que cada um ocupe seu papel na comunidade. 

De volta à felicidade, Wambert destaca que para ser feliz deve-se alcançar a 

plenitude em várias dimensões de nossa vida, ou seja, econômica, cultural, lazer, 

moral, estética, política e religião. Estes bens fundamentais ou dimensões que 

fundamentaram os direitos consagrados nas declarações e constituições. 

O professor aborda ontologicamente o aspecto jurídico da dignidade da pessoa: 

ubi societas, ubi jus, ibi homo. Assim, o homem é ao mesmo tempo, causa eficiente e 

causa final do Direito, sujeito e fim do ordenamento. Sendo assim, ele conclui que não 

há nenhum objeto do Direito que não seja atribuído ao homem. 

Wambert explica o termo “pessoa humana” como sendo o que cada homem traz 

em si uma individualidade e uma sociabilidade concordante, de modo que a pessoa 

não tem sua razão de ser no Estado, mas não deve existir como adversa no Estado, 

pretendendo contra ele, ser sujeito de todos os direitos. 

O professor cita a fala de Aristóteles, quando este sugere, que a na vida social 

admite-se uma busca gradual do bem, mas jamais uma opção do indivíduo pelo mal. 

Sendo assim, o professor conclui, dizendo que a Dignidade é uma onomatópose de 

bem, é a plenitude do existir humano, uma realização, um fim último que passa pela 

efetivação de vários fins imediatos.  

Assim dignidade da pessoa humana seria um fim mediato, que passa pela 

realização de vários meios garantidos nas constituições, como elementos essenciais e 

substanciais da pessoa. 

 

3.1 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana, ao qual passaremos a dar certo 

destaque no presente trabalho, pois que é um dos protagonistas para se alcançar o 

resultado que se espera deste breve estudo, está disciplinado na Constituição Federal, 

artigo 1º - “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos”-, inciso III – “a dignidade da pessoa humana”. José 
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Afonso da Silva (2007, p. 94) classifica o princípio da dignidade da pessoa humana no 

rol dos princípios relativos ao regime político. 

IngoWolfgang Sarlet (2001, p. 41) esclarece que a dignidade é: 

 

“irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que qualifica o ser humano 

como tal e dele não pode cogitar na possibilidade de determinada pessoa ser titular 

de uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade. Esta, portanto, como 

qualidade integrante e irrenunciável da própria condição humana, pode e (deve) 

ser reconhecida,respeitada, promovida e protegida, não podendo, contudo (no 

sentido ora empregado) ser criada, concedida ou retirada, já que existe em cada 

ser humano como algo que lhe é inerente”.  

 

Jussara Maria Moreno Jacintho (2008, p. 25) entende que o princípio da 

dignidade da pessoa humana vem também consagrado pelos artigos 1706, inciso III e 

226, § 7º7 da Carta Magna, pois que assumiu uma feição axiológica, verdadeiro eixo 

gravitacional sobre o qual se apóia não somente o regime dos direitos fundamentais, 

mas também a própria estruturação do Estado brasileiro. 

Jacintho (2008, p. 25) ainda aduz que a concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana “é uma imposição dos tempos atuais do grau de desenvolvimento 

das sociedades, do nível de aprofundamento da investigação científica a que se propõe 

a nascente dogmática dos direitos fundamentais”.  

Sarlet (2001, p. 60) conceitua dignidade da pessoa humana como sendo uma: 

  

“qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 

neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 

pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 

venham a lhe garantir as condições existentes mínimas para uma vida saudável, 

além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos 

                                                      
6 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
III – função social da propriedade; 
7  § 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas. 
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da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. 

 

Nosso entendimento sobre a dignidade da pessoa humana, diríamos que vai 

além, coadunando-se com a posição exarada por Rizzatto Nunes (2009, p. 54), para o 

qual, antes de qualquer coisa, a dignidade da pessoa humana somente passa a ser 

assegurada se os direitos sociais elencados no artigo 6º c/c o artigo 225, caput, da 

Constituição Federal, forem primeiro assegurados pelo Estado, dispositivos estes que 

garantem como direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a moradia, um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida.  

Nesta linha de argumentação, importante trazer as considerações de Ingo 

Wolfgang Sarlet (2010, p. 13) que no mesmo sentido pondera que a proteção do meio 

ambiente, que garante ao humano um bem-estar ambiental e uma vida saudável com 

qualidade ambiental, nada mais é do que um direito fundamental da dignidade da 

pessoa humana. 

Portanto, não temos dúvidas que para atingir plenamente a dignidade da pessoa 

humana, é necessário que o Estado proporcione a coletividade, moradia digna, saúde 

básica, saneamento básico, educação, renda mínima, assistência social, alimentação 

adequada, etc. Somente assim estará garantida uma existência humana digna e 

saudável, pois que não basta tão somente garantir-se o direito a vida, mas 

extremamente importante que haja vida com dignidade. 

Feitas estas considerações sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, 

cumpre-nos ressaltar de que forma o Direito Urbanístico pode ser, senão o único, mas 

um dos instrumentos que vise proporcionar a dignidade da pessoa humana. Como bem 

abordamos no início do presente trabalho, o Direito Urbanístico se presta a ordenar e 

resolver os problemas que acometem as aglomerações urbanas, que têm crescido no 

decorrer das décadas, inclusive com ocupações de solo desordenadas, muitas vezes em 

áreas de risco, sem as condições básicas mínimas para que se possa morar e viver de 

forma digna. 

Nos ensinamentos de Paulo Affonso Leme Machado, citado Toshio Mukai 

(2002, p. 54), “o direito urbanístico preocupa-se com o desenvolvimento da cidade, 

para assegurar, através do emprego do todos os recursos técnicos disponíveis, vida 

condigna para toda a população. Não trata somente do melhoramento viário e 

higiênico, como em outros tempos. A legislação urbanística deve cogitar das exigências 
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globais da comunidade, procurando impedir a criação de áreas de sub-habitação”.  

Em respeito às virtudes e qualidades do ser humano, temos claro que o Direito 

Urbanístico, uma vez que voltado ao desenvolvimento das técnicas de ordenação da 

ocupação dos territórios e utilização social da propriedade, apresenta-se como um dos 

ramos do direito de mais relevância para a concretização do direito da dignidade da 

pessoa humana. 

Tal assertiva pode claramente ser vislumbrada a partir da realidade brasileira, 

facilmente vista nas favelas de grandes cidades. Nestes locais, denota-se facilmente 

que sem moradia, sem condições de habitação, sem instrumentos urbanos que 

garantam a circulação, o lazer e o trabalho das pessoas, não há dignidade.  

Aliás, não é tão somente a partir das favelas que podemos perceber a falta de 

dignidade que assola as grandes cidades, se bem que nestes locais sua falta é bem 

visível, mas também nos incomensuráveis congestionamentos vistos diariamente nos 

grandes centros urbanos, onde pessoas, seja com carro próprio ou por transporte 

público, passam horas para ir e vir do trabalho.  

Tal situação demonstra claramente que é difícil conciliar grandes aglomerações 

com dignidade humana, sendo que o caminho para, quiçá amenizar em parte os 

problemas, senão resolvê-los, é um ordenamento jurídico advindo do Direito 

Urbanístico. 

É certo que onde o projeto de cidade está consolidado num ordenamento 

jurídico de Direito Urbanístico que obrigue o gestor a segui-lo, teremos uma sociedade 

que vive com dignidade e harmonia, pois que a ocupação se dá de forma sustentável, 

levando ao bem estar social, conferindo a população moradia digna, saneamento 

básico, mobilidade urbana, lazer e trabalho.  

Nos casos em que isto não ocorre, ou seja, naquelas cidades que não têm um 

projeto de cidade consolidado no ordenamento jurídico local, reina a desorganização, 

o caos, conforme os ensinamentos do Prof. Adir Ubaldo Rech (2007, p. 37) que afirma 

que “onde não há princípios organizadores que indicam caminhos, há liberalidade, 

desorganização... não havendo projeto de cidade consolidado no ordenamento jurídico 

local, obrigatoriamente, a cada quatro anos, os prefeitos improvisam seu próprio 

projeto, que nunca é concluído por falta de continuidade”. 

Assim, tudo indica que para se ter dignidade humana, é necessária moradia de 

qualidade, saneamento básico, possibilidade de locomoção urbana sem transtornos e 

congestionamentos, lazer com fácil acesso a todas as camadas sociais da população, 
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ambiente urbano preservado e ocupado de forma ordenada e, principalmente, 

trabalho. Por fim, conclui-se que tais patamares de bem-estar social e dignidade 

humana podem ser alcançados a partir de um projeto de cidade consolidado num 

ordenamento jurídico de Direito Urbanístico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Conforme já mencionado a existência de regras urbanísticas que obriguem o 

gestor público a observá-las, é capaz de transformar a aparência das cidades, exerce 

efeitos psicológicos importantes sobre a população, bem como proporcionar que se viva 

com dignidade.  

Assim, as grandes aglomerações urbanas podem sim ser locais que possibilitem 

que a população viva de forma digna, com bem-estar social, mas para tanto, é 

necessário que haja ocupação sustentável e de forma ordenada, com visão de futuro do 

gestor público, pois que tudo deve ser construído com base na projeção de crescimento 

da cidade, caso contrário em curto espaço de tempo, o que era sustentável se torna 

insustentável. 

Portanto, dentro do que foi proposto para o presente trabalho, não temos 

dúvidas que o Direito Urbanístico é sim um dos mais importantes instrumentos 

capazes de proporcionar que o princípio da dignidade da pessoa humana seja atingido 

na sua plenitude e em favor de todas as classes sociais.  
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INTRODUÇÃO 

 

A defesa do meio ambiente, nos últimos anos, tem se tornado pauta constante 

em discussões, principalmente nos meios de imprensa e no Poder Judiciário, 

conjugando, assim, diversos atores da sociedade em busca do bem comum. No 

entanto, foi longo o trabalho de vários setores da comunidade para que as questões 

ambientais passassem a ter visibilidade, sobretudo no que se refere a elaboração de 

um arcabouço de normas protetivas. Além da normatização dos temas ambientais, é 

indiscutível a relevância de meios processuais e extraprocessuais adequados e eficazes 

para a implementação de tais conquistas. Da mesma forma, é necessário que a 

sociedade não descure da observância das legislações e dos atos normativos, 

fiscalizando as ações dos governantes que reduzem esse amparo ao meio ambiente 

saudável, sob pena de se tornar cada vez mais inviável a atuação nas esferas protetivas.  

Principalmente com a Constituição Federal de 1988, a ação civil pública, 

juntamente com a ação popular, tornou-se um direito e garantia fundamental com 

status constitucional. Assim, trata-se de um importante instrumento que não pode ser 

olvidado na garantia da efetivação de todos os outros direitos, elencados ou não na 

Constituição Federal, em especial ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Como direito e garantia fundamental, o avanço legislativo trazido pela ação civil 
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pública não pode sofrer restrições, sob pena de afronta ao princípio da reserva do 

possível – já consagrado implicitamente na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal e retratado por inúmeros constitucionalistas.  

De tal modo, como será visto ao longo do texto, deve-se sempre buscar uma 

progressiva implementação dos direitos fundamentais, no caso em análise, do direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo que um dos mais importantes – 

mas não único – instrumento de sua efetivação é a ação civil pública, principalmente 

se considerarmos que esta é um meio para a responsabilização civil dos agentes que 

causam degradação ambiental. 

 

1 BREVE HISTÓRICO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL  

 

A consolidação e a implementação do Direito Ambiental são uma conquista 

civilizatória que trará cada vez mais resultados benéficos para a humanidade – às 

presentes e às futuras gerações –, uma vez que, sem ele, surgirão dificuldades para a 

vida no Planeta com qualidade e segurança. São perceptíveis os eventos climáticos 

ocasionados pela má utilização dos recursos naturais ao longo da história das 

civilizações. Procedendo a análise do comportamento do homem com relação à 

natureza ao longo das épocas, verifica-se que o ser humano, ao adotar uma atitude 

antropocêntrica radical, tornou-se responsável pela crise ambiental vivenciada no 

Planeta, colocando em risco a sobrevivência da vida humana e da vida em todas as suas 

formas. A vida, para perpetuar-se, depende de um ambiente sadio e seguro. Homem e 

natureza compõem uma unidade. 

O Direito, de tal modo, é fundamental para propiciar que a engrenagem da 

sociedade se mantenha ativa, sem ingerências ocasionais decorrentes de visões 

políticas, por exemplo, e que poderiam permitir ações de pessoas e de empresas que 

causassem desequilíbrios ambientais. Acerca da conscientização na esfera econômica 

no tocante aos temas ambientais, sobretudo em face da visão antropocêntrica do 

Direito Ambiental em entrevista publicada, Teixeira defende que 

 

É uma questão ideológica e econômica; o Direito Ambiental é um instrumento de 

intervenção do Estado na economia. E como instrumento de intervenção na 

economia, uma das consequências é limitar o uso dos bens, porque os bens 
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ambientais são de todos, presentes e futuras gerações. (SOUTO, JUNG, CARION 

[Org.], 2017, p. 212) 

 

Assim, é de suma relevância que o ordenamento jurídico esteja estruturado de 

forma a garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Cumpre ressaltar que 

o este se configura quando os bens ambientais, especialmente a flora e a fauna, 

cumprem com sua função ambiental, a qual é a de permitir, de abrigar e de reger a vida 

humana e a vida em todas as suas formas de modo saudável e seguro.  

Considerando que os bens ambientais são limitados, ao contrário das 

necessidades do homem que são ilimitadas, surgem conflitos de interesses – de um 

lado a natureza e de outro os seres humanos que dela dependem direta ou 

indiretamente. Consequentemente, a atividade econômica pública ou privada deve 

harmonizar-se com as diretrizes previstas nas legislações, em especial com a Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente, legislação recepcionada pela Constituição 

Federal de 1988. Estabelece o seu art. 4º, inc. I, que “a Política Nacional do Meio 

Ambiente visará à compatibilização do desenvolvimento econômico social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ambiental”. 

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi publicada no contexto de uma 

articulação internacional em prol do meio ambiente, com origem na Convenção de 

Estocolmo de 1972. Nesta ocasião, restou reconhecido o direito ao meio ambiente 

equilibrado, comprometendo-se os Estados, inclusive o Brasil, a inserir a proteção do 

meio ambiente em seus ordenamentos jurídicos, como forma de obstar a crescente 

degradação ambiental. É importante ressaltar que “Com a evolução da humanidade, a 

sadia qualidade de vida foi reconhecida como bem jurídico essencial, ligando-se 

diretamente com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e com a dignidade da 

pessoa humana” (TEIXEIRA, 2006, p. 13).  

O Relatório Brundtland, conhecido como “Nosso futuro comum”, elaborado 

pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento e apresentado 

em 1987, expõe a incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e os padrões 

de produção e consumo então vigentes. Referido instrumento internacional estabelece 

a necessidade de proteção de recursos não renováveis, a exemplo dos minerais e dos 

combustíveis fósseis, uma vez que o seu uso reduz a disponibilização para as gerações 

futuras. Neste sentir, segue importante trecho extraído do seu texto  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustentável
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O desenvolvimento tende a simplificar os ecossistemas e a reduzir a diversidade 

de espécies que neles vivem. E as espécies, uma vez extintas, não se renovam. A 

extinção de espécies vegetais e animais pode limitar muito as opções das gerações 

futuras; por isso o desenvolvimento sustentável requer a conservação das espécies 

vegetais e animais. (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E O 

DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 49) 

 

Em outra oportunidade, já referimos a relação entre a pobreza e o descrédito 

com as questões ambientais, as quais atingem diretamente o desenvolvimento 

econômico e social 

 

Aliás, já está sendo atingido. A pobreza nas grandes cidades, por exemplo, tem a 

ver com o desenvolvimento desenfreado e que não prioriza o equilíbrio ambiental. 

O desenvolvimento a qualquer custo aumenta até o nível de pobreza, aumenta a 

questão de aposentadorias precoces, por questões de saúde, um custo que o poder 

público e a sociedade devem arcar. Por isso que tenho o Ministério Público 

brasileiro como uma instituição do Estado, não de poder. E tem o dever funcional 

de atuar em prol do equilíbrio ambiental. Sustento que temos o Poder Executivo, 

Poder Judiciário e Poder Legislativo e mais as instituições de Estado que são o 

Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas. (SOUTO, JUNG, 

CARION [Org.], 2017, p. 213) 

 

Neste ponto, cumpre considerar que as questões ambientais não se resumem ao 

ambiente natural. A Constituição Federal de 1988 reconheceu que o meio ambiente 

humano, tanto o natural quanto o artificial são essenciais para o bem-estar do homem 

e para o gozo dos direitos humanos fundamentais. Assim, iguais proteções merecem o 

meio ambiente do trabalho, cultural, paisagístico e histórico, uma vez que estes 

integram o próprio conceito de meio ambiente 

 

O legislador constitucional visualizou, portanto, que os elementos naturais, 

artificiais, culturais e o trabalho humano atuam em inseparável interação, 

integrando o conceito de meio ambiente. Ou seja, a Constituição Federal de 1988 

estipula que bem ambiental deve ser visto e examinado em toda a sua amplitude, 

como um conjunto de bens ambientais, que, na sua essência, é uno, interagindo 

todos os seus aspectos para formar um todo maior: o meio ambiente. O conceito 

legal é, portanto, mais restrito do que o extraído do texto constitucional, tendo sido 
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elaborado apenas à luz dos elementos naturais, deixando de abranger aspectos 

artificiais que rodeiam e possibilitam a vida em todas as suas formas. (TEIXEIRA, 

2016, p.19) 

 

Exemplo da amplitude do conceito de meio ambiente é a questão relacionada 

ao uso e exploração do amianto. Trata-se de uma substância tóxica, com alta 

periculosidade tanto para a saúde dos trabalhadores quanto aos consumidores de 

produtos que o tenham em sua composição, ocasionando diversas comorbidades. No 

âmbito federal, o uso do amianto é disciplinado pela Lei nº 9.055/95, a qual, em seu 

art. 1º, proibiu a utilização e a comercialização de todos os tipos de amianto, com 

exceção da crisotila, vedando, nesta última, apenas a pulverização e a venda a granel 

das fibras em pó. O art. 2º, em seu turno, possibilitou a extração, a industrialização e 

a comercialização do amianto da variedade crisotila, na forma definida em lei – 

abrindo, assim, a possibilidade de normatização pelos entes federados. Desse modo, 

foram editadas leis estaduais proibindo totalmente o uso do amianto, restringindo, 

portanto, a utilização permitida pelo legislador federal.  

A constitucionalidade dessas legislações, a exemplo da oriunda do Estado de 

São Paulo, foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal. Após longos debates 

com a participação de diversos atores da sociedade, o Supremo Tribunal Federal 

decidiu a respeito da utilização do amianto nas indústrias. Entendeu-se pela 

constitucionalidade de tais legislações estaduais proibitivas do uso de qualquer espécie 

de amianto. Por outro lado, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 

Federal nº 9.055/95, em razão de ofensa ao direito à saúde (arts. 6º e 196 da 

Constituição Federal), ao dever estatal da redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 

meio de normas de saúde, higiene e segurança e à proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (STF. Plenário. ADI 3937/SP, rel. orig. Min. Marco 

Aurélio, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/8/2017). 

É evidente, portanto, que o sistema jurídico deve adotar como atributo o 

compromisso com o coletivo e com a defesa da unidade homem-natureza. Sempre que 

houver conflito entre interesses coletivos legítimos e direitos individuais, a opção 

deverá ser pelo coletivo – interesse público primário –, resguardando-se, porém, 

aqueles direitos e interesses assegurados constitucionalmente, desde que legítimos. 

Neste sentido Mazzilli (1988, p. 48) 
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[...] o interesse público primário (bem geral) pode ser identificado com o interesse 

social, o interesse da sociedade ou da coletividade, e mesmo com os mais 

autênticos interesses difusos (o exemplo, por excelência, do meio ambiente). [...] 

Num sentido lato, até o interesse individual, se indisponível, é interesse público 

cujo zelo é cometido ao Ministério Público (CF, artigo 127); a defesa do próprio 

interesse coletivo também pode coincidir com o zelo do interesse público 

empreendido pela instituição (CF, artigo 129, III). 

 

Também é importante destacar que a partir da Conferência de Estocolmo, 

relevante marco na evolução do Direito Ambiental, a comunidade internacional tomou 

ciência das questões ambientais planetárias e da necessidade de defender o meio 

ambiente, com o objetivo de mantê-lo ecologicamente equilibrado ou recuperar o seu 

equilíbrio. A conferência foi considerada o ponto de partida do movimento 

ambientalista internacional. 

Exemplo elucidativo da acuidade de práticas globais, coletivas de proteção aos 

direitos reconhecidos internacionalmente, dentre eles o seu bem-estar imbricado à 

manutenção do meio ambiente, é o da proibição da poluição ambiental, uma vez que, 

como adverte Teixeira (2006, pp.30/31): “O dano ambiental produzido num território 

pode ultrapassar suas fronteiras e gerar poluição em outros estados ou em espaços 

internacionais, rompendo o equilíbrio dos ecossistemas locais, regionais, nacionais ou 

internacionais. Qualquer alteração de uma parte, portanto, atinge o todo”.  

A Declaração de Estocolmo conclama, em seu item 7, que os governos locais e 

nacionais, com suas respectivas jurisdições, são os responsáveis, em grande parte, pelo 

implemento de normas e de medidas de proteção ao meio ambiente, requerendo, além 

disso, a cooperação internacional com a finalidade de persecução de recursos que 

possibilitem os países em desenvolvimento cumprir seu mister. O Estado Democrático 

de Direito que esteja fundado na soberania e na dignidade da pessoa humana deve 

proteger e preservar a vida em todas as suas formas (TEIXEIRA, 2013, p. 33). 

 Salienta-se, neste ponto, que, anteriormente ao marco legislativo com a Política 

Nacional do Meio Ambiente, a regulação do uso dos recursos naturais visava muito 

mais a sua exploração econômica, a exemplo do antigo Código Florestal, do Código de 

Caça e do Código de Pesca. De tal forma, nos primórdios do tratamento jurídico 

brasileiro, reduzida atenção recebeu a proteção ambiental, sendo, portanto, 

elaboradas normas isoladas que não resguardavam o meio ambiente como tal, 
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possuindo objetivos mais estreitos. Assim, intencionavam ora assegurar a manutenção 

de recursos naturais em processo de exaurimento, a exemplo do pau-brasil, ora a saúde 

das pessoas humanas. Ademais, antes da publicação da Lei de Ação Civil Pública, 

importante marco para a tutela do meio ambiente, em 1985, o Decreto nº 83.540, de 

4 de junho de 1979, previa a propositura de ação de responsabilidade civil por danos 

decorrentes da poluição por óleo.  

 Assim, a Lei nº 6.938/81 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente –, é 

considerada uma grande alteração de pensamento no Brasil, o homem é reconhecido 

como parte do ecossistema, sendo o centro a vida em todas as suas formas – visão 

holística do meio ambiente, com autonomia valorativa. Esta Lei, pela primeira vez, 

trouxe mecanismos e listou os fins da política nacional que passaria a nortear as ações 

estatais no Brasil, objetivando a compatibilização do desenvolvimento econômico-

social com a preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico.  

Esta lei foi um marco na evolução do Direito Ambiental no Brasil. Antes, o 

ambiente era considerado em seu valor econômico. A partir da nova regulamentação, 

o ambiente passou a ser considerado também em seu valor ambiental, além do seu 

valor econômico. Reconheceu-se a função ambiental enquanto fundamental para 

preservar a vida humana e a vida em todas as formas e função social como meio para 

uma vida digna. Uma não deve prevalecer sobre a outra. 

 

2 AÇÃO CIVIL PÚBLICA E RESPONSABILIDADE DO AGENTE CAUSADOR 

DE DANOS 

 

Para a defesa em juízo dos interesses metaindividuais, dentre eles o meio 

ambiente, é necessário que o ordenamento jurídico disponibilize aos jurisdicionados 

instrumentos aptos a garantir o direito fundamental do amplo acesso à Justiça, 

previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição. Diante da indivisibilidade e 

indeterminação a priori dos titulares de direitos fundamentais, como ocorre de regra, 

o sistema jurídico pátrio, em especial os meios clássicos do direito processual civil, 

mostrou-se insuficiente para tanto, sendo necessária a criação de um instrumento 

processual específico: a ação civil pública.  

A ação civil pública foi, no Brasil, o primeiro instrumento de proteção efetiva do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado ou para a sua recuperação. Tal 
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instrumento jurídico foi, inicialmente, referido na Lei Orgânica do Ministério Público 

(Lei Complementar nº 40/81). Em seu art. 3º, o legislador usou a expressão ação civil 

pública para distingui-la da ação penal pública. Conforme Cappelli (2000, p. 54), a 

origem da ação civil pública foi o projeto de Lei nº 3.034, apresentado pelo Deputado 

Bierrembach, e “baseado no anteprojeto discutido no I Congresso Nacional de 

Processo Civil realizado em Porto Alegre, em 1983, de autoria dos juristas Ada 

Pelegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Kasuo Watanabe e Waldemar Mariz 

de Oliveira Júnior”. Lembra a autora que 

 

Posteriormente, os membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, Édis 

Milaré, Nelson Nery Júnior e Antônio Augusto Camargo de Mello Ferraz 

elaboraram outro anteprojeto, a partir do projeto nº 3034/84 e nele incluíram a 

ação cautelar, a tutela dos consumidores, o inquérito civil e o sistema de freios e 

contrapesos dentro da instituição Ministerial, o crime do art. 10, a 

representatividade adequada para as associações e eliminaram a possibilidade de 

ação penal privada subsidiária da pública. (CAPPELLI, 2000, p. 54) 

 

Nesse contexto, editou-se a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina 

a ação civil pública, a qual é utilizada para se pleitear a responsabilidade por danos 

materiais e morais causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico. Neste sentido, “A Lei 7.347. 

de 25 de julho de 1985, vem ensejar melhores instrumentos para a defesa de interesses 

difusos nominados: o meio ambiente, o consumidor, os bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico” (MACHADO, 1986, pp. 9-10).  

O artigo 1° desta Lei prevê, ainda, expressamente em seu inciso IV, acrescentado 

pelo artigo 110 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, que esta ação pode ser 

manejada para a defesa de quaisquer outros interesses difusos e coletivos. Possibilita 

a ação civil pública, portanto, que agressões a todos os aspectos do meio ambiente, tais 

como à saúde, à segurança dos trabalhadores e ao ambiente laboral, com caráter 

metaindividual, sejam tuteladas por meio da ação civil pública ambiental (TEIXEIRA, 

2016, pp. 126-127).  

Comenta Cappelli (2000, p. 68) que 
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A Lei nº 7.347/85 foi um marco histórico na legislação brasileira. Com as 

alterações procedidas pelo Código de Defesa do Consumidor, pode-se afirmar, com 

certeza, que é ela o meio processual que mais veicula a defesa dos interesses 

pertinentes a questões de relevância social, de legítimo interesse público, como o 

meio ambiente, por exemplo. 

 

Mazzilli (2017, pp. 205-206) noticia a primeira ação ambiental ajuizada pelo 

Ministério objetivando a proteção ambiental 

 

Na primeira ação ambiental proposta pelo Ministério Público requereu na comarca 

de Campinas uma medida cautelar de protesto, visando a impedir a pulverização 

de um agrotóxico contra uma praga algodoeira. Nessa ocasião, o Ministério da 

Agricultura pretendia efetuar uma pulverização aérea na região mogiana do Estado 

de São Paulo, com o agrotóxico “Malathion” (cujo agente químico é o 

dimetilditiofosfato de mercaptosuccinato de dietila). À falta de melhores remédios 

na área cível, o zeloso promotor estadual, depois de insistir na necessidade de 

prevenir responsabilidades criminais, conseguiu fosse sustada a pulverização, por 

decisão do juiz José Palmácio Saraiva, da 7º Vara Cível de Campinas. Embora o 

protesto visasse expressamente a prevenir responsabilidades criminais, à 

evidência o objetivo da iniciativa era todo ambiental, e foi ajuizado na esfera cível. 

Posteriormente, acabou-se entendendo que a competência para conhecer a 

matéria cabia à Justiça Federal. Não se seguiu à cautelar ação principal alguma, 

seja para apurar responsabilidades criminais, seja para apurar responsabilidades 

criminais, seja para reparar danos ambientais à luz da Lei n. 6.938/81, que então 

já vigorava, pois a pulverização jamais foi feita.  

 

A necessidade de que haja meios judiciais para a tutela do meio ambiente surge, 

inclusive, do imperativo de responsabilização civil daqueles que degradam e poluem o 

ambiente. Cumpre esclarecer que os conceitos legais de meio ambiente, de poluição 

ambiental e de poluidor, em nosso ordenamento jurídico, foram estabelecidos pela Lei 

nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que traz o regramento da Política Nacional do Meio 

Ambiente, em seu art. 3º: 

 

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
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física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas; 

II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do 

meio ambiente; 

III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 

direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; 

IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 

ambiental; 

V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora. 

 

Os fundamentos jurídicos da responsabilidade civil ambiental são de natureza 

constitucional e infraconstitucional. No texto constitucional, centralizam-se no art. 

225, caput e seu §3º: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar o dano.     

  

Na legislação infraconstitucional, a responsabilidade civil ambiental objetiva foi 

introduzida pela Lei nº 6.938/81, que estabeleceu, em seu artigo 14, §1º, a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental: 
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Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 

municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção 

dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental 

sujeitará os transgressores:  

[...] 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os 

danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O 

Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.  

 

Ou seja, as condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções civis, penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

Conforme mandamento constitucional, no art. 37, §6º, “as pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Ressalta-se que a 

Administração direta ou indireta responde objetiva, ilimitada e solidariamente com o 

poluidor, nos termos da Lei nº 6.938/1981, por danos ambientais decorrentes da 

omissão do seu dever de zelar pelo meio ambiente. O agente público responsável pela 

lesão ambiental poderá responder por ilícitos administrativos, penais, civis e por 

improbidade administrativa. 

A Declaração do Rio, em seu Princípio 13, também traz a necessidade de 

responsabilização por danos ambientais 

 

Os Estados irão desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade e à 

indenização das vítimas de poluição e de outros danos ambientais. Os Estados irão 

também cooperar, de maneira expedita e mais determinada, no desenvolvimento 

do direito internacional no que se refere à responsabilidade e à indenização por 

efeitos adversos dos danos ambientais causados, em áreas fora de sua jurisdição, 

por atividades dentro de sua jurisdição ou sob seu controle.  

 

Trata-se, na realidade, de uma verdadeira atuação ética com o meio ambiente 

que nos cerca. A ética da responsabilidade, do dever de cuidado, funda-se, 
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principalmente, no princípio da responsabilidade ambiental. Devido à 

constitucionalização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o 

“princípio responsabilidade” transformou-se em argumento jurídico: o “dever de 

cuidar”. O princípio responsabilidade, que fundamenta a Ética Ambiental, sustenta-se 

em valores ambientais e humanos – os seres vivos devem viver para cumprir um 

objetivo, mesmo que seja com ele próprio. Calcado no dever de cuidado, deverá estar 

voltado às leis da natureza que regem o ecossistema, e às descobertas científicas que 

impulsionam o desenvolvimento tecnológico.  

A responsabilidade civil ambiental deve ser, portanto, entendida de forma 

ampla. Ações que causam degradação ambiental geram a responsabilidade civil de 

reparação pelos danos. Nesse contexto, a ação civil pública é um eficaz instrumento, 

pois, através dela pode-se pleitear a reparação pelos danos causados, seja por meio de 

obrigações de fazer ou não fazer seja por meio de indenizações por danos materiais ou 

morais. Julgando recurso especial oriundo do Estado de Minas Gerais, o Ministro 

Herman Benjamin refere que 

 

[...] a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente 

possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o 

dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. (...) A cumulação de 

obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a 

indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada 

ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo 

mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho 

futuro, irreparável ou intangível. (REsp 1198727/MG, Relator Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/08/2012, DJe 09/05/2013) 

 

Por outro lado, verifica-se que, ao lado das indenizações por danos materiais ao 

meio ambiente, há ainda a possibilidade de ressarcimento do passivo ambiental por 

dano moral coletivo e social, sendo todos cumuláveis, segundo dicção da doutrina e da 

jurisprudência pátria. O dano moral coletivo em face dos danos ambientais, com 

fundamento infraconstitucional na Lei 7.347/85, art. 1º, inc. I), atinge direitos de 

personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a 

coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado.  
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De tal forma, há uma dimensão extrapatrimonial do dano ambiental, com a 

proteção de bens imateriais associados ao meio ambiente, tais como bem-estar, 

coletividade, qualidade de vida e sossego, valores ambientais difusos. São requisitos 

para a configuração do dano moral coletivo, a ação ou omissão do agente (pessoa física 

ou jurídica de direito público ou privado), a ofensa a interesses jurídicos fundamentais, 

de natureza extrapatrimonial, de um grupo, coletividade, classe de pessoas ou 

comunidade, a excepcionalidade e a repercussão social e o nexo causal entre a conduta 

ou atividade e o dano causado.  

Salienta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a 

condenação por dano moral coletivo em ações nas quais se discuta ato lesivo ao meio 

ambiente (cita-se, como exemplo, o REsp 1355574/SE, Relatora Ministra Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada TRT3ª Região), Segunda Turma, julgado em 

16/08/2016, DJe 23/08/2016). É entendimento consolidado no Superior Tribunal de 

Justiça4 que o dano moral coletivo é transindividual, atingindo um grupo específico ou 

não de pessoas, derivado de uma mesma relação jurídica-base, dispensando a 

comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, circunstâncias que são 

possíveis de apreciação na esfera individual de cada pessoa, mas inaplicáveis aos 

interesses difusos e coletivos.  

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em decisão que consagrou marco 

na defesa dos animais domésticos, entendeu que, para ser caracterizado o dano moral 

coletivo, a situação precisa ser excepcional, causando grave comoção e afetando 

sentimento coletivo (Apelação Cível nº 70037156205, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Desembargador Armínio José Abreu Lima da 

Rosa, julgado em 11/08/2010). Em outra oportunidade, esse mesmo Tribunal 

condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo gerado pela 

prática cruel de maus tratos aos animais apreendidos (Apelação Cível nº 70077395176, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, 

Julgado em 26/06/2018). Em ação judicial diversa, esse mesmo órgão julgador 

entendeu não ter ocorrido dano moral coletivo, face a ausência de abalo na autoestima, 

na imagem da coletividade e na redução da qualidade de vida (Apelação Cível nº 

                                                      
4 Nesse sentido: AgRg no AREsp 737.887/SE, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 03/09/2015, DJe 14/09/2015; REsp 1.410.698/MG, Relator Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Relatora Ministra 
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010. 
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70074630716, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura 

Louzada Jaccottet, julgado em 26/06/2018).  

Mais recentemente, a doutrina especializada em direitos transindividuais com 

respaldo na jurisprudência, tem defendido uma nova categoria de danos: os sociais. 

Trata-se de outra esfera possível para a reparação de danos ambientais. Além disso, a 

previsão de mais um  instrumento  é  entendida  como  mais  um  meio  de  se  evitar  a  

ocorrência abalos ao meio ambiente. Danos sociais, na lição de Azevedo (2004, p. 376) 

 

[...] são lesões à sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu 

patrimônio moral – principalmente a respeito da segurança – quanto por 

diminuição na qualidade de vida. Os danos sociais são causa, pois, de indenização 

punitiva por dolo ou culpa grave, especialmente, repetimos, se atos que reduzem 

as condições coletivas de segurança, e de indenização dissuasória, se atos em geral 

da pessoa jurídica, que trazem uma diminuição do índice de qualidade de vida da 

população.  

 

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a existência dessa categoria de 

ressarcimento na Reclamação nº 12.062-GO (STF, Rcl 12.062-GO, Relator Ministro 

Raul Araújo, julgado em 12/11/2014), embora não tenha, no caso concreto, condenado 

a parte ré esclarece que 

 

[..] o dano social vem sendo reconhecido pela doutrina como uma nova espécie de 

dano reparável, decorrente de comportamentos socialmente reprováveis, pois 

diminuem o nível social de tranquilidade, tendo como fundamento legal o art. 944 

do CC. Desse modo, diante da ocorrência de ato ilícito, a doutrina moderna tem 

admitido a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por dano 

social, como categoria inerente ao instituto da responsabilidade civil, além dos 

danos materiais, morais e estéticos. 

 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do mesmo modo, entendeu pela 

possibilidade de condenação de indenização por danos sociais (Recurso Cível nº 

71001264126, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em 26/07/2007). Embora tal julgado não seja referente à 

matéria ambiental, é um precedente para que tal ressarcimento também possa ser 
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objeto de demandas judiciais que pretendem a tutela e indenizações por danos 

ambientais. 

Importa destacar, no que tange à improbidade administrativa ambiental, que a 

Lei nº 8.429/92 também compõe o arcabouço jurídico de instrumentos aptos à tutela 

ambiental. Embora não haja especificamente, no seu rol de condutas tidas como 

ímprobas, essas são tipificadas de forma aberta, de modo a abarcar os ilícitos contra o 

meio ambiente. Como exemplifica Osório (2003, p. 188-189) 

 

O agente público atua dolosamente, aos efeitos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, 

quando decide não fiscalizar nem reprimir condutas de particular real ou 

potencialmente lesivas ao meio ambiente, ou quando deixa de adotar providências 

legalmente obrigatórias para defesa dos bens jurídicos ambientais, ou, finalmente, 

quando pratica atos administrativos sem observância das cautelas necessárias, 

mesmo sabedor de que tais atos implicam, ou podem implicar, riscos ambientais. 

Nesses casos, estamos diante de modalidades dolosas de comportamentos 

administrativos, ainda que, no seu aperfeiçoamento, tais condutas acabem por 

exigir fragmentos de culpa, nos seus variados componentes normativos e nos seus 

desdobramentos lógicos e fáticos.  

 

Sinale-se que a responsabilidade civil do Estado não implica em intervenção do 

Poder Judiciário nos atos do Poder Executivo, na medida em que o objeto da ação civil 

pública é o cumprimento e/ou a execução de obrigações previamente estabelecidas na 

legislação ambiental. Assina Mazzilli (2017, p. 214) que  

 

De sua parte, a Administração não pode invocar o princípio da discricionariedade 

e retardar ou até se negar a combater a poluição. Nem a um Poder de Estado, ou a 

qualquer órgão público se pode admitir o jogo de um atribuir ao outro o dever de 

fiscalização. Todas as autoridades e todos os indivíduos são responsáveis pelo meio 

ambiente. Da parte da Administração, se ela surpreende uma violação ambiental 

ou dela tem conhecimento, exige-se a prática de ato administrativo de reação 

impositiva. Afinal, a defesa do meio ambiente interessa não só às atuais, como 

especialmente às futuras gerações.  

 

O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1366331/RS, Relator Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014), em demanda 
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oriunda do Rio Grande do Sul, já admitiu a possibilidade de controle das políticas 

públicas ambientais pelo Poder Judiciário, sem ferir a harmonia e independência entre 

os Poderes. Trata-se de uma ação judicial envolvendo o cumprimento da obrigação de 

fazer consistente na instalação de rede de tratamento de esgoto, cumulada com 

indenização por danos causados ao meio ambiente e à saúde pública. Na ocasião, os 

Ministros do Superior Tribunal de Justiça, mediante a ponderação de valores, 

entenderam pela prevalência da tutela do mínimo existencial.  

Cumpre referir, por fim, que não se discute a importância de instrumentos 

processuais adequados para a tutela ambiente. No entanto, atualmente, há uma busca 

cada vez maior de outras formas de resolução de conflitos – a chamada “justiça 

multiportas” de Frank Sander, a qual pretende uma maior efetivação e rápida 

implementação de resultados. De tal forma, os operadores do Direito Ambiental 

devem buscar também a composição das questões de forma consensual, visando, 

sobretudo, que ambas as partes se comprometam a solver os problemas e resguardem 

seus interesses. O que se almeja não é a redução da proteção ou a transação de bens 

ambientais, e sim que essas questões não se prolonguem no tempo, tampouco fiquem 

relegadas a trâmites processuais. Como bem apontam Costa e Spengler (2020, p. 432), 

“A adoção de meios de composição consensual de conflitos na esfera administrativa 

fomenta o civismo, aperfeiçoa a participação cívica e confere maior agilidade às 

relações socioeconômicas”. 

Resta evidente, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado deve ser tutelado através de diversos instrumentos jurídicos, dada a sua 

importância para a manutenção da vida em todas as suas formas. A inobservância das 

normas que compõem o arcabouço jurídico que o protege gera consequências e 

responsabilização dos agentes causadores de lesões ao meio ambiente, conforme acima 

explanado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi abordado ao longo do texto, a temática ambiental, sobretudo em seus 

aspectos judiciais, vem alcançando patamares de mais destaque ao longo dos anos. No 

entanto, ainda são incipientes tais conquistas e muito deve ser realizado para buscar 

um retorno ao equilíbrio homem-natureza, como forma não só de propiciar a vida 
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humana no Planeta, como também que este seja saudável e íntegro em razão do seu 

próprio valor, conforme a visão biocêntrica, na qual o homem não é o centro – ele 

integra o meio ambiente.  

De tal forma, os órgãos públicos e a sociedade devem permanecer atentos a 

todas as mudanças legislativas e normativas referentes ao meio ambiente, sobretudo 

para impulsionar o debate e a adoção de políticas públicas eficazes para a preservação 

do ambiente natural. Neste ponto, o Ministério Público também tem relevante papel 

democrático de fiscalização e repressão de práticas potencialmente comprometedoras 

da qualidade ambiental. Pela sua função constitucional de agente de transformação 

social, deve o membro ministerial estar sempre em busca da construção de um Estado 

Socioambiental de Direito, de forma que a vida em todas as formas no Planeta não se 

esgote. 

Neste sentido, a ação civil pública é um importante instrumento de efetivação 

dos direitos transindividuais, dentre eles o direito ao meio ambiente sadio e 

equilibrado, no Estado contemporâneo. A Lei nº 7.347 inaugurou no Brasil um novo 

ciclo na efetivação do Direito. Por meio dessa ação, os seus legitimados podem obter a 

reparação às lesões já ocorridas, cessá-las e, até mesmo evitá-las. Além disso, por meio 

da ação civil pública, pode-se pleitear a devida indenização por danos materiais e 

morais gerados, uma vez que os agentes causadores dos agravos ambientais possuem 

responsabilidade civil por seus atos. 

Percebe-se, portanto, que já houve grandes avanços, sobretudo no trato do meio 

ambiente de uma forma holística. A sociedade passou a perceber que cuidar do seu 

entorno não possui como único fim o ser humano. Outros seres bióticos e abióticos 

também são dignos de igual relevância e como tal devem ser tratados. Esse é só o 

começo das mudanças que devem ser almejadas. Muitas ainda carecem ainda de serem 

realizadas.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Floresta Amazônica por diversas vezes é tratada como patrimônio ambiental 

brasileiro, seja pela mídia, seja pelas próprias autoridades e figuras públicas do Brasil. 

Tal posicionamento, contudo, olvida que tal bioma se estende territorialmente por 

nove países latino-americanos, tendo uma abrangência continental em sentido 

geográfico, além da sua evidente importância para o meio ambiente do mundo como 

um todo e mais diretamente da América Latina em razão da sua localização. 

Os desmatamentos ocorridos na Floresta Amazônica nos últimos anos, 

sobretudo decorrentes da prática de grilagem que, antes ilegal, passou a ser legitimada 

pela legislação brasileira após a publicação da Lei 13.465/17 e da Medida Provisória 

910 de 2019, preocuparam sobremaneira a população mundial e ainda mais a latino-

americana em razão da proximidade geográfica. As omissões governamentais 

brasileiras na fiscalização e combate a tais práticas danosas ao meio ambiente 

tornaram ainda mais grave o cenário desastroso presenciado na Amazônia, urgindo a 

necessidade de se buscar soluções em nível internacional. 

Diante desse contexto, surge a questão norteadora da presente pesquisa: a 

abrangência territorial da Floresta Amazônica a nível latino-americano enseja uma 
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cooperação internacional dos países que a compõe, no sentido de combater os danos 

ambientais em tal bioma, sobretudo decorrentes da grilagem? Para tanto, adotar-se-á 

uma pesquisa com finalidade básica-estratégica, desenvolvendo conhecimentos que 

possam ser utilizados para compreensão e possível solução do problema sob análise. 

Além disso, trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, 

utilizando-se como método de abordagem o dedutivo e como métodos de 

procedimento o bibliográfico e o documental. 

O objetivo geral da pesquisa é verificar se a amplitude geográfica da região 

amazônica em nove países da América Latina torna tais nações corresponsáveis na 

busca de soluções para os problemas ambientais nesse bioma, principalmente no que 

tange à grilagem ocorrida em tal área. Com base nisso, faz-se necessário elencar os 

objetivos específicos nos quais o presente capítulo irá se estruturar a partir dos tópicos 

subsequentes: a) Traçar um panorama geral sobre os recentes danos ambientais 

ocorridos na Floresta Amazônica, contextualizando sua abrangência territorial no 

âmbito latino-americano; b) Dissertar acerca da legitimação da grilagem na Amazônia 

brasileira, sobretudo através da Lei 13.465/17 e da Medida Provisória 910 de 2019; c) 

Analisar a necessidade de um esforço coletivo dos países latino-americanos para 

combater a grilagem na Amazônia. 

 

1 NOVE PAÍSES E UMA SÓ FLORESTA: PANORAMA GERAL DO 

DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA  

 

 A Amazônia é a maior floresta do mundo, sendo que seu território abrange nove 

países do solo latino-americano (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana 

Francesa, Peru, Suriname e Venezuela), os quais deveriam protegê-la a todo custo. 

Ocorre que, atualmente, percebemos que os desmatamentos, as queimadas, a 

grilagem, os garimpos ilegais, a retirada de terras de indígenas, a flexibilização quanto 

à proteção das terras, dentre outros problemas, assolam o território e tornam o bioma 

cada vez mais frágil. Frente a esse cenário, cada vez mais é importante buscar novas 

formas de proteger a Floresta Amazônica e consolidar as medidas protetivas já 

existentes, a fim de evitar sua destruição. Essa luta em torno da proteção deve emanar 

de todos os governantes dos noves países, visando estabelecer políticas que não 

permitam a capitalização do maior bem da humanidade para que não haja uma crise 

global em virtude de questões ambientais. 



 
 
 
 

Pedro Victor dos Santos Witschoreck; Rafael Santos de Oliveira; Rodrigo Aguiar da Silva | 961 

 

 Atualmente, considerando a porcentagem de Amazônia em cada país, bem 

como a porcentagem proporcional de tal floresta nos respectivos países que a 

abrangem, a estrutura territorial encontra-se disposta da seguinte maneira: 6,87% no 

território boliviano (44% da área do país); 60,3% no território brasileiro (49% da área 

do país); 6,95% no território Colombiano (43% da área do país); 1,48% no território 

equatoriano (42% da área do país); 3,02% no território guianês (98% da área do país); 

1,15% no território franco-guianês (96,5% da área do país); 11,3% no território peruano 

(61% da área do país); 2,1% no território surinamês (90,1% da área do país); e 6,73% 

no território venezuelano (51% da área do país), conforme Camilla Costa (2020) em 

reportagem realizada para a BBC News Brasil. A autora levou em consideração os 

dados disponibilizados pela RAISG (Rede Amazônica de Informação Socioambiental e 

Georreferenciada). Os números demonstram a dimensão da Amazônia, na medida em 

que, em todos os países dos quais ela faz parte, a menor ocupação em relação ao 

território do país é no Equador, onde 42% do país é o bioma amazônico. 

 Dentro de toda essa área, reside 8% da população da América do Sul, se 

considerarmos cidades, comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas. Além disso, a 

biodiversidade e diversidade cultural da Amazônia é extremamente rica. Conforme o 

Atlas Amazônia sob pressão, além da floresta úmida, existe uma grande diversidade de 

paisagens e vegetações 

 

[...] com diferentes histórias geológicas e evolutivas. A planície central está 

rodeada, ao sul e ao leste, pelo Cerrado, uma área com predominância da vegetação 

de savana; ao norte, sobre o Escudo das Guianas, há vegetação de savana e rasteira, 

em meio a um ambiente de montanhas, onde se destacam as conhecidas mesas 

(tepuis); e ao oeste, vê-se o mosaico de ecossistemas da região oriental da 

Cordilheira dos Andes. Encontram-se, assim, diferentes etapas da história da 

formação da Terra, que vão desde o período Pré-Cambriano ao norte, terciário ao 

oeste e Quaternário (o mais recente) ao longo dos rios da área central e ao sul 

(RAISG 2021, p. 12), 

 

 A população também é bastante diversificada. Os territórios indígenas ocupam 

27,5% da Amazônia (cerca de 2,3 milhões de km²), onde vivem 410 grupos indígenas 

(82 em isolamento voluntário). Além dos indígenas, habitam o local grandes 

proprietários de terra, pequenos agricultores, que se deslocam atrás de oportunidades 
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e/ou em razão de incentivos políticos para ocupações oficiais. Esses grupos 

colonizadores, quando entram em contato com habitantes originais (ribeirinhos e 

indígenas), ocasionam uma disputa permanente por terra. Desse modo, a Amazônia 

tem sofrido um processo rápido de urbanização, o que acaba contribuindo para o 

amplo fluxo migratório e consequentemente diversifica mais ainda a composição da 

população (RAISG, 2021, p.12). 

 Segundo o atlas da RAISG (2021, p. 14), a Amazônia urbana possui grandes 

cidades compostas de densas áreas urbanas, contendo um alto fluxo de trânsito sob 

estradas bastante descuidadas. Além disso, a coleta e o tratamento de esgoto, assim 

como a eliminação de resíduos sólidos, ou são deficientes, ou sequer existem. Outro 

fator importante é o alto índice de violência nessas cidades, paralelo à qualidade de 

vida baixa. É o caso do Brasil, onde três capitais dentro da Amazônia estão entre as 50 

cidades mais violentas do mundo: Macapá (48 homicídios a cada 100 mil habitantes); 

Belém (26 homicídios a cada 100 mil habitantes); e Manaus (23 homicídios a cada 100 

mil habitantes). No caso do Peru, a maioria da população reside na Amazônia 

urbanizada, contabilizando 56%, sendo que a taxa de pobreza da população peruana 

dessa região é de 48%, o que leva à média nacional mais alta. Ainda que essas cidades 

sejam violentas, pobres e cheias de problemas, elas se mantém como locais cheios de 

oportunidade e que chamam a atenção, principalmente para os jovens indígenas e 

ribeirinhos. 

 Mas cada país, além dos problemas comuns a todos, possui perigos particulares. 

No caso da Bolívia, os incêndios que começaram em maio de 2019 devastaram o 

equivalente a 17 vezes a cidade do Rio de Janeiro, isto é, quase 2 milhões de hectares 

da Floresta Amazônica5 (COSTA, 2020). Nesse período, ocorreu o Decreto Supremo 

3973, que, em conjunto com a Lei nº 741/2015, permitiu o desmonte e a queima de 

terrenos com o objetivo de explorar a fronteira agrícola. Essas políticas ocasionaram 

que a Bolívia perdesse cerca de 4,1 milhões de hectares, sendo a maior parte deles na 

região da Amazônia6 (MONZÓN, 2019, p. 56).  

                                                      
5 Segundo Camilla Costa (2020), “quase a metade disso aconteceu em áreas protegidas, conhecidas pelo 
alto índice de biodiversidade”.  
6 O decreto foi revogado em setembro de 2020, quando os incêndios voltaram a atingir a Amazônia 
boliviana e a região de Chiquitanía. Na oportunidade, houve a declaração de emergência nacional 
(COSTA, 2020).  
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O caso da Colômbia é um tanto quanto emblemático: o acordo de paz entre o 

governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas (FARC) 7 , 

ocorrido em 2016, trouxe prejuízos para a Amazônia. Isso porque os locais em que as 

FARC ocupavam tornaram-se uma espécie de “vácuo”, fazendo com que o ano de 2017 

tenha acontecido o maior desmatamento da história do país (144 mil hectares). 

Atualmente, um dos principais problemas que assola o país é a grilagem de terras, 

situação que envolve narcotraficantes, grandes empresários, políticos e grupos 

paramilitares (COSTA, 2020). 

 No Equador, o principal problema do desmatamento é o cultivo de dendê para 

a fabricação do azeite de dendê (produto do qual o país é um dos principais 

exportadores do mundo). Além disso, as minerações têm sido uma grande controvérsia 

na região e prejudicando o bioma. Já a Guiana Francesa precisa enfrentar o problema 

do avanço das minerações legais e ilegais dentro das áreas preservadas, assim como a 

vizinha Guiana. O Peru tem sofrido com a agricultura em pequena escala, o cultivo do 

dendê e principalmente o garimpo de ouro, uma vez que o país é o principal exportador 

de ouro da América Latina. No Suriname, a mineração para o garimpo de ouro é o 

maior responsável pelo desmatamento, todavia, ele acontece por meio do governo, o 

qual é culpado diretamente por 73% do desmatamento. A Venezuela, por sua vez, 

possui o maior número de garimpos ilegais da Amazônia (1.899 pontos), pois é o país 

com a 6ª maior reserva de ouro do mundo (COSTA, 2020).  

 Vale destacar que, apesar dos problemas individuais de cada, segundo o 

relatório da FAO (2016, p. 20-21), o agronegócio é o maior causador do desmatamento 

no solo latino-americano (foi responsável pelo desmatamento de 70% das florestas 

entre 2000 e 2010). O relatório traz a agricultura comercial como principal fator e faz 

relação direta com a Floresta Amazônica, pois é o bioma mais afetado.  

 Com relação ao Brasil, corrobora com esse argumento o censo agropecuário 

realizado pelo IBGE (2017, p. 92), onde consta a informação de que o rebanho bovino 

entre 1975 e 2017 aumentou de 101,6 milhões para 172,7 milhões de cabeças. A 

consequência desse fator é o aumento proporcional do desmatamento a fim de formar 

pastagem, e, já que 40% do gado do país está nos estados amazônicos, a região é muito 

afetada.  

                                                      
7  Segundo a reportagem realizada por Camilla Costa (2020): “Líderes comunitários disseram à 
imprensa local que as Farc funcionavam como uma espécie de autoridade ambiental, impondo regras 
aos camponeses sobre quando era permitido desmatar ou queimar para agricultura e criação de gado.” 
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Para Camilla Costa (2020), um problema que tem relação direta com a questão 

agrária é a grilagem. Considerando que a Amazônia tem 60 milhões de hectares que 

são áreas públicas, é comum grilá-las, desmatá-las, a fim de ocupá-las com gado. A 

grilagem consiste em conseguir um título ilegal de uma propriedade de terra a fim de 

vendê-la. Os grileiros realizam essa prática sucessivamente, e, esse processo acontece 

também em outros países amazônicos, como a Colômbia, o Equador e o Peru. O Brasil 

também sofre com as queimadas 8  e com os demais problemas mencionados com 

relação aos outros países. 

 Enfim, ainda que algumas nações tenham problemas mais potentes que outras, 

percebe-se que todas essas questões são comuns nos nove países que compõem a 

região amazônica. Apesar de cada Estado ter seu governante, cada vez mais se 

demonstra necessário um esforço coletivo para enfrentar garimpos, incêndios, 

explorações agrárias, cultivos excessivos de determinadas plantas (para fins 

econômicos), ataques aos povos nativos (indígenas e ribeirinhos), dentre outros. 

Todavia, diante da complexidade e amplitude do tema, a próxima etapa do trabalho 

trata especificamente da grilagem no Brasil, pela relação direta que tem com a questão 

agrária, e, consequentemente, com as queimadas para transformar áreas florestais em 

campos para o gado. Ou seja, é um fator que traz consigo, em maior potência, essas 

duas questões citadas: incêndios e exploração do bioma para fins agrários, além, é 

claro, do problema jurídico que tal ato implica. 

 

2 A LEGITIMAÇÃO DA GRILAGEM NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 

 A atual conjuntura política do Brasil, em que o Congresso e o Senado apoiam 

pautas de caráter reacionário, se estende também ao meio agrário. Nesse sentido, o 

conservadorismo toma conta da agenda do meio ambiente de maneira geral, inclusive 

sobre a questão da legalização da grilagem de terras públicas. Esse desserviço em favor 

da bancada ruralista, além de prejudicar os indígenas e os povos do campo, favorece o 

agronegócio em detrimento do meio ambiente, em especial a Amazônia, 

potencializando os desmatamentos. 

                                                      
8 Entre agosto de 2018 e julho de 2019 foi cerca de 30% maior que o ano anterior. Segundo Camilla 
Costa (2020), isso tudo sem considerar o mês de agosto, em que as queimadas causaram polêmica 
internacional e chegaram ter 30.901 focos de incêndios 
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O geógrafo Ariovaldo Umbelino (2019), em entrevista para o Instituto 

Humanitas Unisinos, considera que as queimadas ocorridas frequentemente na 

Amazônia a partir de 2019 têm relação direta com o processo de ocupação ilegal de 

terras através da grilagem e à inexistência de uma fiscalização governamental rígida 

em relação aos registros efetuados em cartórios de imóveis sem qualquer prova. 

Ariovaldo Umbelino (2019) afirma que decorre da grilagem o fato de a maioria da terra 

amazônica estar em posse de pessoas que não têm provas acerca da propriedade, 

exemplificando que a maior propriedade de todo o Brasil possui uma área de 246 mil 

hectares no Acre, registrada em nome de um único dono. 

 Segundo pesquisa realizada por Claudia Azevedo-Ramosa, Paulo Moutinho, 

Vera Laísa da S. Arruda, Marcelo C.C. Stabile, Ane Alencar, Isabel Castro, João Paulo 

Ribeiro (2020, p. 2-3), paralelo ao desmatamento da Amazônia, existem 50 milhões 

de hectares de florestas públicas que ficam a mercê dos governos estaduais e federal 

tomarem uma decisão para saber a quem elas pertencem. Ocorre que esse período de 

indecisão e indefinição proporciona maior vulnerabilidade para essas áreas, isto é, 

torna-se mais fácil invadi-las e ocupá-las de maneira ilegal. A pesquisa mencionada 

demonstra que os grileiros já tomaram 11,6 milhões hectares dessas florestas, o 

equivalente a 23%9. Ainda, segundo os autores, a taxa de desmatamento do ano de 

2019 foi 30% maior do que a taxa de 2018, totalizando 9.700 km². Tudo isso 

demonstra um cenário alarmante e de emergência ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Até o ano de 2018 já haviam sido desmatados 2.6 milhões de hectares em áreas não destinadas, o 
equivalente à 5%. (AZEVEDO-RAMOSA; MOUTINHO; ARRUDA; STABILE; ALENCAR; CASTRO; 
RIBEIRO, 2020, p. 2). 
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Figura 1. Mapa da região da Amazônia brasileira 

 

 

Fonte: AZEVEDO-RAMOSA; MOUTINHO; ARRUDA; STABILE; ALENCAR; CASTRO; 

RIBEIRO, 2020, p. 3.10 

   

 Apesar de a imagem ilustrar um cenário nada positivo, o Poder Executivo e o 

Poder Legislativo do Brasil não parecem manifestar muita importância com o referido 

problema. O descaso começou com a publicação da Medida Provisória 759, em 

dezembro de 2016, a qual facilitou a mercantilização de áreas que eram destinadas a 

projetos de assentamento já criados, e tinha como foco principal a titulação, a seleção 

de famílias, a regularização das ocupações e a obtenção de terras, e surgiu com o 

argumento de melhorar e modernizar as questões fundiárias do Brasil. Além de alterar 

diversos artigos da Lei 8.629/93, permitiu a inserção no mercado de 6.106 terras que 

pertenciam aos projetos de assentamentos criados pelos programas de reforma 

agrária, representando 79% do total de terras. Essa quantia totalizou 37 milhões de 

hectares no mercado (SAUER; LEITE, 2017, p. 23-25). 

 O texto da Medida Provisória 759 praticamente tolerou a grilagem de terras ao 

permitir a referida regularização das ocupações ocorridas até o ano de 2011, bem como 

                                                      
10 O referido mapa demonstra em branco os estados amazonenses, em preto o desmatamento até 2018, 
em cinza claro as florestas públicas não destinadas que pertencem aos Estados e em cinza escuro as 
florestas públicas não destinadas que pertencem ao Governo Federal.  
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beneficiou os grileiros a partir do momento que estabeleceu valores para essa 

regularização que pode ser até menores que 10% do valor de mercado dessas terras. A 

MP é praticamente um subsídio ao crime fundiário de grilagem. Houve também a 

possibilidade de regularizar grandes propriedades (até 2.500 hectares), que antes só 

se davam por meio de licitações (SAUER; LEITE, 2017, p. 25-31).  

Além de prejudicarem o meio ambiente em virtude da grilagem, essas alterações 

retiram muitos bilhões do Estado ao conceder subsídios para grileiros. Ainda, Medida 

em apreço é repleta de lacunas, suprime conceitos básicos como o de regularização 

fundiária, urbanização, demarcação urbanística e não prevê instrumentos de 

participação popular. A Medida Provisória 759 se transformou na Lei 13.465/17 e 

legitimou definitivamente essas e muitas outras práticas, alterando 19 leis, além de 

partes do Código Civil e do Código de Processo Civil. 

 Nessa mesma perspectiva, alinhada aos interesses das elites agrárias, também 

é a Medida Provisória 910 de 2019. Ela permite que todas as terras públicas que 

estiverem desmatadas (até 2.500 hectares) possam se transformar em propriedade de 

quem as ocupou de maneira irregular. Mais uma medida que terá grande influência na 

Amazônia brasileira, já que essas terras se encontram lá. A taxa de desmatamento 

dessas terras públicas é de 35%, e muito disso, conforme anteriormente destacado, é 

em virtude da grilagem. Ainda assim, o Governo brasileiro segue incentivando a 

prática em prol da agropecuária. Esse mercado ilegal de terras, quando percebe tais 

incentivos, tende a se tornar cada vez mais potente, construindo um cenário de 

disputas por terras e de desmatamento para fins de apropriação e venda (FELLET, 

2020). 

 A referida Medida Provisória estipula alguns requisitos, tais como: o 

reivindicante não pode ter outros imóveis rurais e não pode manter trabalhadores em 

condições análogas à escravidão; a área deve estar escrita no Cadastro Ambiental Rural 

e georreferenciada; a área não pode ter embargos ambientais, multas e nem ser objeto 

de disputas registradas na Ouvidoria Agrária Nacional; deve-se estar realizando 

atividades agropecuárias no território reivindicado. A partir desses requisitos 

cumpridos, dispensa-se qualquer vistoria, ou seja, áreas que foram desmatadas de 

forma ilegal passam a ser propriedade de quem se apossar delas e as reivindicar. Ainda 

que haja o requisito em torno da impossibilidade diante dos embargos ambientais, é 

inviável que o poder público tome conhecimento das violações que ocorrem no vasto 

território da Amazônia (FELLET, 2020).  
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 Ademais, a ausência de vistoria também vai prejudicar as autoridades de 

verificarem se a área está de fato livre de trabalho escravo, bem como pode trazer 

consequências para as comunidades tradicionais. Isso porque é possível que terras já 

reivindicadas por essas comunidades sejam alvo de reivindicação por outras pessoas 

com interesses agrários, especialmente quando a demanda das comunidades 

tradicionais não constar no registro da Ouvidoria Agrária Nacional.  

Esses privilégios para a grilagem afastam também a lógica do pequeno produtor 

quando se trata do extenso limite estabelecido de 2.500 hectares. Para desmatar 20% 

dessa área (limite permitido pelo Código Florestal), é necessário gastar R$ 

600.000,00, ou seja, nenhum pequeno proprietário irá se dispor à tamanha quantia, 

demonstrando quem realmente a MP almeja beneficiar (FELLET, 2020). Sobre os 

embates políticos internos relativos à MP, vale destacar o seguinte: 

 

A MP da grilagem é fruto de promessa de campanha do presidente junto aos 

ruralistas. É fruto também da queda de braço entre o presidente do Incra, o general 

João Carlos Jesus Corrêa, com o Secretário de Assuntos Fundiários, o ruralista 

Nabhan Garcia. De um lado, o general querendo colocar “ordem” no Incra, em um 

surto nacionalista raro aos militares de hoje, e, de outro, o fazendeiro com os 

dentes afiados para realizar a principal tarefa para a qual ele foi empossado: 

legalizar a grilagem de terra e abrir novas terras ao capital agronegócio. Ganhou o 

segundo, e o general foi demitido do seu cargo. Saiu do cargo e revelou os 

bastidores ao afirmar que o Incra é “um esgoto e existe uma organização 

criminosa”, acusando Nabhan Garcia de “operar em favor de interesses escusos” 

(MITIDIERO JUNIOR; MOIZÉS; MARTINS, 2020, p. 632). 

 

 A Medida Provisória 910/2019 tramita como Projeto de Lei 2633/2020 e 

aguarda constituição de comissão temporária pela Mesa a fim de apreciação. O 

referido Projeto de Lei, para Marco Antonio Mitidiero Junior, Brenna da Conceição 

Moizés e Lucas Araújo Martins (2020, p. 634-635), foi considerado um estratégia da 

bancada ruralista, uma vez que ela vinha tenho sua relação com governo desgastada. 

A pauta era de interesse direto de Jair Bolsonaro, já que a sua MP 910 havia perdido a 

eficácia, por isso o Deputado Federal Zé Silva (Solidariedade-MG) – que já tinha sido 

o relator da MP 910 – propôs sem mudar a ideia e nem os beneficiados por ela (a 

oligarquia rural e o agronegócio). Para os autores, os ladrões de terras e desmatadores 
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continuam sendo premiados diante da rifa em torno do patrimônio público que 

representa tal PL. 

 Essas Medidas Provisórias (759/2016 e 910/2019), em que uma virou lei e a 

outra um Projeto de Lei que está tramitando, representam a forma com que o governo, 

por meio do Poder Executivo e do Poder Legislativo manifesta seu (des)interesse e sua 

(des)preocupação pelas causas ambientais. Ambas as medidas, no estado que se 

encontram, afrontam a Constituição Federal, impedindo que as terras públicas sejam 

priorizadas para fins de realização de reforma agrária, bem como dificultando a 

destinação de terras para as comunidades indígenas e quilombolas. Diante disso, 

torna-se cada vez mais necessário um esforço coletivo para resolução da grilagem e de 

todos os problemas. Nesse sentido, tendo em vista que a Amazônia abarca o território 

de nove países, é importante solidariedade para que a Floresta se mantenha viva e nos 

mantendo vivos.  

 

3 A NECESSIDADE DE UM ESFORÇO COLETIVO DOS PAÍSES LATINO-

AMERICANOS PARA COMBATER A GRILAGEM NA AMAZÔNIA 

 

 A grilagem é um problema que assola, além do Brasil, outros países amazônicos 

na América do Sul, como Colômbia, Peru e Equador. A prática, conforme acima 

vislumbrado, por vezes é até estimulada e premiada, como é o caso do governo 

brasileiro com relação a tal fato. Nesse sentido, considerando a abrangência territorial 

da Amazônia, a proposta é pensar a importância de uma abordagem em conjunto para 

combater tal prática, a fim de preservar a Floresta, o bioma e os povos tradicionais que 

lá habitam.  

 O problema é extremamente grave com relação às questões ambientais 

envolvidas, conforme já mencionado, mas também existem questões jurídicas, já que, 

no caso do Brasil, o acordo de Paris está em risco. Isso porque a grilagem tem relação 

direta com o desmatamento, que, consequentemente interfere diretamente nas 

mudanças climáticas. Nesse sentido, a conclusão da pesquisa “Lawless land in no 

man’s land: The undesignated public forests in the Brazilian Amazon”, realizada por 

Claudia Azevedo-Ramosa, Paulo Moutinho, Vera Laísa da S. Arruda, Marcelo C.C. 

Stabile, Ane Alencar, Isabel Castro e João Paulo Ribeiro (2020, p. 3), declara que:  
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Grandes áreas de florestas públicas não designadas estão sob risco de 

desmatamento ilegal e apropriação indébita na Amazônia brasileira. Essa ameaça 

é agravada pela flexibilização e enfraquecimento das políticas públicas, com 

consequências potenciais para os direitos fundiários e as mudanças climáticas. O 

Brasil também pode colocar em risco seu compromisso estabelecido no acordo de 

Paris de acabar com o desmatamento ilegal e as emissões de CO2 associadas na 

região amazônica até 2030. Portanto, é urgente que as UPFs sejam alocadas como 

áreas protegidas, terras indígenas ou destinadas a áreas de uso sustentável, 

conforme determina a legislação. Como desde 2019 todos os programas de 

designação dessas áreas foram desmantelados pelos governos estadual e federal, 

será necessário avançar na reativação dos procedimentos judiciais para designar a 

UPF. Nesse ínterim, os governos precisarão usar todos os instrumentos legais e 

punitivos disponíveis para proteger a integridade dessas áreas florestais. Se nada 

for feito, no cenário atual, a UPF amazônica antes chamada de "terras de ninguém" 

pode rapidamente evoluir para "terras sem lei" por meio da usurpação do 

patrimônio público natural.11 

 

 A pesquisa conclui a importância jurídica com relação à proteção da Amazônica, 

enfatizando a necessidade dos governos atuarem em conjunto, sejam os governos 

estaduais em âmbito interno (no caso do Brasil), sejam os países que compõem a região 

e sofrem com o referido problema. A recente matéria produzida pela da agência de 

notícias britânicas Reuters, por meio dos jornalistas Richard Lough e Dominique 

Vidalon (2021), informou que indígenas do Brasil e da Colômbia processaram a 

controladora do GPA por destruição da Amazônia. O foco da acusação era que o grupo 

atuava vendendo carne bovina ligada à grilagem de terras e desmatamento. O processo 

ocorreu em um tribunal francês, por meio de uma lei francesa, já que a empresa de 

varejo conhecida como “Grupo Casino” é subsidiada GPA e é da França.  

                                                      
11  Do original: “Large areas of undesignated public forests are at risk of illegal de-forestation and 
misappropriation in the Brazilian Amazon. This threat is compounded by the easing and weakening of 
public policies, with potential consequences for land rights and climate change. Brazil may also put at 
risk its commitment established under the Paris agreement to end the illegal deforestation and 
associated CO2 emissions in the Amazon region by 2030. Therefore, it is urgent that UPF must be 
allocated as protected areas, indigenous lands or designated to sustainable use areas as determined by 
the law. As since 2019, all programs to designate these areas have been dismantled by state and federal 
governments, it will be necessary to move forward in reactivating legal procedures to designate UPF. In 
the meantime, governments will need to use all the legal and punitive instruments available to protect 
the integrity of these forestlands. If nothing is done, under the current scenario, the Amazon UPF 
previously called "no man’s lands" can quickly evolve into "lawless lands" through the usurpation of 
natural public heritage. (AZEVEDO-RAMOSA; MOUTINHO; ARRUDA; STABILE; ALENCAR; 
CASTRO; RIBEIRO, 2020, p. 2)”.  



 
 
 
 

Pedro Victor dos Santos Witschoreck; Rafael Santos de Oliveira; Rodrigo Aguiar da Silva | 971 

 

Segundo a matéria, a lei francesa exige que as empresas do país atuem sem 

violar direitos humanos e ambientais, fato que, segundo os povos indígenas, não foi 

respeitado pelo Grupo Casino, cuja rede de supermercado detém 46% de sua renda na 

América do Sul. Destaca-se ainda que o Brasil é o segundo maior mercado do grupo, 

atrás apenas da própria França. O processo gira em torno de que o grupo comprou 

carne de gado de três abatedouros de uma processadora brasileira que obteve cerca de 

600 fornecedores de gado que foram responsáveis por, no mínimo, 50 mil hectares de 

desmatamento (LOUGH; VIDALON, 2021).12 

 No caso do Peru, a grilagem mantém um vínculo direto com a noção 

empresarial, em especial empresas transnacionais, ou seja, o conceito está diretamente 

alinhavado com o capitalismo e sua relação com o meio ambiente. Além disso, 

reconfigura os espaços das regiões alvos de tal problema, ocasionando diversos 

conflitos entre povos locais. No caso peruano, a concentração de terras nas mãos dos 

mais ricos é nítida, já que a porcentagem de terras nas mãos empresariais cresce 

proporcionalmente conforme tais atos (BELLO, 2020, p. 10-13). 

 Em que pese aborde a situação peruana de maneira específica, Juan Luis 

Dammert Bello (2017, p. 20-21) informa que a grilagem 13  de terras a nível global 

passou a ter maior importância e relevância a partir de 2008, período em que houve 

uma crise financeira que gerou consequências na alimentação da população. A partir 

desse marco, em que se potencializou a grilagem, é que se despertou maior interesse 

da academia sobre o tema a nível internacional.  

Juan Luis Dammert Bello (2017, p. 20-21) aborda que, no ano de 2011, o Banco 

Mundial publicou uma reportagem sobre o crescente interesse global sobre terras 

agrárias. Nela consta a perspectiva de que a grilagem de terras ocorre em lugares em 

que os governos são fracos e não regulam de maneira correta tais transações, 

permitindo que as comunidades pobres sofram impactos negativos, como a 

desapropriação de suas terras. A partir disso, o Banco Mundial propôs princípios para 

investimentos agrários responsáveis, todavia, segundo o autor, ignorou perguntas 

fundamentais, como por exemplo questionar quem ganha, quem perde, e por quê e 

quais são as motivações e as consequências sociais, ecológicas e políticas.  

                                                      
12 O texto aborda o período entre os anos de 2008 e 2018 e o número de hectares informado representa 
uma área 5 vezes maior que a capital da França, Paris (LOUGH; VIDALON, 2021).   
13 Na obra do autor, em espanhol, o termo para grilagem de terras “acaparamiento de tierras”. Nos 
debates internacionais, a expressão utilizada em inglês é “land grabbing”. 
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Nessa perspectiva Juan Luis Dammert Bello (2017, p. 21) considera também  

 

a necessidade de prestar atenção ao pano de fundo histórico dos casos a serem 

analisados, a recente queda nos preços de commodities, o papel dos atores 

nacionais na grilagem, as várias reações "de baixo" a esses processos, o efeito cada 

vez mais importante dos processos de financeirização da grilagem de terras e o fato 

de que nem tudo isso ocorre para fins agrícolas.14 

 

A partir desse panorama, é possível perceber que existe certa semelhança com 

relação aos países amazônicos e seus governos. Diante do histórico processo de 

colonização e falta de experiência democrática decorrente do longo período de 

ditaduras em âmbito latino-americano, construíram-se governos fragilizados que não 

regulam de maneira eficaz questões ambientais e, normalmente, cedem às pressões do 

mercado. Porém, as consequências são extremamente graves, pois estamos falando da 

Amazônia, ou seja, a maior riqueza natural do planeta, razão pela qual esse 

desinteresse regulatório ou a capitalização da floresta proporciona níveis absurdos de 

desmatamento e prejudica diversas instâncias, desde o clima até os povos tradicionais.  

A amplitude continental da Floresta Amazônica, abrangendo áreas no Brasil, 

Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela, 

consequentemente torna seus problemas ambientais proporcionalmente maiores do 

que os ocorridos em outros biomas, e esse fator comum aos nove países latino-

americanos também enseja a tomada de medidas políticas e jurídicas de forma 

conjunta através da cooperação internacional. Como os autores do presente capítulo 

já salientaram em outra oportunidade, os problemas ambientais transcendem 

qualquer delimitação fronteiriça nacional e, com isso, permitem a união de esforços 

dos diversos atores internacionais na busca de soluções para as adversidades comuns 

à humanidade (OLIVEIRA; WITSCHORECK; SILVA, 2021, p. 807-809). 

Considerando o crescimento exponencial da grilagem na Floresta Amazônica, bem 

como a inexistência de uma fiscalização eficaz que combata tal prática, a cooperação 

internacional  entre   esses  países  latino-americanos  mais  afetados é  medida  que  se 

                                                      
14 Do original: “la necesidad de prestar atención a los antecedentes históricos de los casos a analizar, la 
caída reciente de los precios de los commodities, el papel de los actores nacionales en el acaparamiento, 
las diversas reacciones “desde abajo” a estos procesos, el efecto cada vez más importante de los procesos 
de financiarización del acaparamiento de tierras y el hecho de que no todos estos casos se dan para fines 
agrícolas (BELLO, 2017, p. 21). 
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impõe. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante da análise exposta no presente capítulo, avalia-se que houve 

esclarecimento do problema proposto, qual seja, analisar se a abrangência territorial 

da Floresta Amazônica a nível latino-americano enseja uma cooperação internacional 

dos países que a compõe, no sentido de combater os danos ambientais em tal bioma, 

sobretudo decorrentes da grilagem. Para tanto, foi necessário inicialmente traçar um 

panorama geral sobre os recentes danos ambientais ocorridos na Floresta Amazônica, 

contextualizando sua abrangência territorial no âmbito latino-americano, a partir da 

distribuição de sua área em nove países (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, 

Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela). Destacou-se os problemas ambientais 

comuns a esses países, bem como as peculiaridades de cada um em relação à Floresta 

Amazônica, pontuando as principais causas das queimadas e demais danos ambientais 

presenciados nos últimos anos em tal bioma. 

Em um segundo momento, buscou-se dissertar acerca da legitimação da 

grilagem na Amazônia brasileira, sobretudo através da Lei 13.465/17 e da Medida 

Provisória 910 de 2019. Para tanto, foram trazidos dados quantitativos sobre a 

grilagem exercida principalmente em território brasileiro e sobre a acentuação desta 

prática a partir de sua legitimação por meio de legislações elaboradas a partir da 

representação de interesses do agronegócio no Congresso Nacional. Foram pontuados 

os principais dispositivos em tais normas que têm potencial para agravar ainda mais 

os danos à Floresta Amazônica, bem como a conduta do Poder Executivo brasileiro na 

fiscalização da prática de grilagem em território nacional. 

Por fim, analisou-se a necessidade de um esforço coletivo dos países latino-

americanos para combater a grilagem na Amazônia, considerando as omissões estatais 

brasileiras e até mesmo a constatação de ações governamentais contrárias à proteção 

ambiental da Floresta Amazônica. Para tanto, salientou-se a imprescindibilidade de 

uma cooperação internacional a nível latino-americano, sobretudo entre os países que 

compõem territorialmente a Amazônia, considerando que os problemas ambientais 

em uma região de amplitude continental como a Floresta Amazônica transcendem 

qualquer delimitação fronteiriça e, com isso, ensejam a união de esforços dos diversos 

atores internacionais. Conclui-se que a iniciativa na tomada de medidas políticas e 
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jurídicas deve partir dos países cujos territórios abrangem a região amazônica, os quais 

são afetados diretamente pelo descaso à maior riqueza natural do planeta em razão de 

sua proximidade com os danos ambientais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano ou 

Conferência de Estocolmo como é mais conhecida, ocorrida em 1972, foi a responsável 

por atrelar crescimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. 

Mas, somente através do Relatório de Brundtland, redigido em 1987, que se criou o 

conceito de “desenvolvimento sustentável”. Também em 1972, desenvolveu-se o 

conceito do princípio do poluidor-pagador. Princípio este efetivado, além de outras 

medidas, através dos impostos ambientais, que são aqueles cuja base tributária é uma 

unidade física de algo que tem um impacto negativo específico e comprovado no meio 

ambiente. Eles atuam como correção dos preços, e ao mesmo tempo, são um 

importante mecanismo para o desenvolvimento sustentável e proteção do meio 

ambiente.  

Apresentado o tema, passa-se à problemática que permeia o trabalho, qual seja: 

se a utilização dos impostos ambientais está sendo plenamente efetivada, 

principalmente em consonância com o que dispõe a Estratégia Europa 2020. O estudo 

tem como hipótese o aproveitamento insuficiente deste mecanismo tributário na 

implementação de uma política sustentável e de preservação ambiental. 

O trabalho é resultado de uma pesquisa que adotou como procedimento, 

principalmente, a análise de dados, além da análise documental, bem como a revisão 
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bibliográfica, com consulta a artigos científicos e livros relacionados à temática, tendo 

como marco-teórico o relatório da Eurostat ‘Energy, transport and environment 

statistics’, elaborado em 2019. 

Estruturalmente, este trabalho está dividido em duas seções temáticas, além 

desta introdução e da conclusão. Na primeira seção, intitulada ‘Efetivação do princípio 

ambiental do poluidor-pagador e o desenvolvimento sustentável – receitas fiscais 

ambientais na União Europeia’, será feita uma contextualização do desenvolvimento 

sustentável e uma análise do conceito dos impostos ambientais e sua direta relação 

com a preservação do meio ambiente. Por sua vez, na seção seguinte, ‘Receitas fiscais 

ambientais na União Europeia – análise de dados’ será feito um estudo dos dados 

levantados pela Eurostat ao longo dos anos, relacionados às receitas fiscais ambientais. 

No que se refere ao ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa é do 

tipo qualitativa, preocupando-se com o aprofundamento da compreensão do objeto de 

estudo a partir do método dedutivo tendo como ponto de partida as concepções 

macroanalíticas, quais sejam, a análise das receitas fiscais ambientais e 

desenvolvimento sustentável bem como estudar os impostos ambientais como 

mecanismos de efetivação do princípio do poluidor-pagador e verificar como a larga 

utilização destes impostos pode acrescer na implementação de uma política social e 

econômica mais verde. Deste modo, a pesquisa versa sobre Direito Internacional 

Ambiental, Direito Tributário Internacional e Direito Tributário Ambiental. 

Os procedimentos técnicos utilizados na pesquisa para coleta de dados foram 

essencialmente a pesquisa bibliográfica e documental. O levantamento bibliográfico 

forneceu as bases teóricas e doutrinárias a partir de livros e textos de autores de 

referência, tanto nacionais como estrangeiros. Enquanto o enquadramento 

bibliográfico utiliza-se da fundamentação dos autores sobre um assunto; o documental 

articula materiais que não receberam ainda um devido tratamento analítico. A fonte 

primeira da pesquisa é documental e bibliográfica que instruiu a análise da legislação 

constitucional e a infraconstitucional, bem como a doutrina que informa os conceitos 

de ordem dogmática. 
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1 EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO AMBIENTAL DO POLUIDOR-PAGADOR E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – Receitas fiscais ambientais na 

União Europeia 

 

A ideia de atrelar crescimento econômico a desenvolvimento social, sem 

olvidar-se da proteção ambiental foi progressivamente inserida em instrumentos 

internacionais e nacionais, tendo como marco histórico a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, como já mencionado, 

ocorrida em Estocolmo, capital da Suécia, entre os dias 5 a 16 de junho em 1972, 

reunindo 113 países. A reunião foi enigmática por se tratar do primeiro grande 

encontro internacional com representantes de diversas nações para discutir os 

problemas ambientais. Além disto, teve como produtos, a elaboração da Declaração de 

Estocolmo, com 26 princípios, e a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA). Esta conferência não foi a primeira ferramenta internacional de 

proteção ambiental, mas foi a primeira vez que se estabeleceu uma conexão entre 

crescimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental (MATA DIZ; 

GAIO, 2019, p. 84). 

Também é em 1972, através da Recomendação da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que é criado o princípio do 

poluidor-pagador. Fiorillo (2012), amparado pela Comunidade Econômica Europeia, 

pondera que pessoas, sejam elas naturais ou jurídicas, regidas pelo direito público ou 

privado, devem ser oneradas pelos custos das medidas que sejam necessárias para 

extirpar a contaminação ou para diminui-la ao limite fixado pelos padrões ou medidas 

equivalentes, objetivando sempre assegurar a qualidade de vida. Em outras palavras, 

o princípio do poluidor-pagador é um mecanismo econômico de política ambiental, ou 

por que não tributária, que exige do efetivo ou potencial poluidor o dever de arcar com 

as despesas relativas à prevenção, reparação ou repressão dos danos ambientais 

decorrentes de determinadas atividades nocivas ao meio ambiente. 

Ainda na análise dispositiva do direito fundamental ao desenvolvimento 

sustentável, no período de 1972 a 1992 surgiram outros tratados e instrumentos 

específicos. O Relatório de Brundtland, redigido em 1987, é o responsável pela criação 

do conceito original de “desenvolvimento sustentável”, definindo-o como aquele que 
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atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem as suas próprias necessidades (WCED, 1987).  

Sob a perspectiva doutrinária, o princípio do desenvolvimento sustentável 

inicialmente fora analisado a partir do triple bottom line, ou tripé da sustentabilidade, 

criado em 1994 por Elkington, no qual estipula que as organizações devem considerar 

os aspectos não somente econômicos, mas também sociais e ambientais, que se 

relacionem com suas respectivas atividades.  

Recentemente, adicionou-se mais dois elementos ao conceito concebido 

anteriormente, segundo Jamile Mata Diz (2019, p. 91), sendo eles: a paz e democracia, 

estabelecidos pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Importante 

mencionar que o desenvolvimento sustentável fora inserido como um objetivo global, 

através da formulação dos ODS, que são objetivos delineados pela Agenda 30, um 

plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade; e considerados 

instrumentos de ação que devem ser implantados por todos os Estados, Organizações 

Públicas e Organizações Privadas. Desenvolvimento e proteção ambiental são 

conceitos indissociáveis. Observe: 

 

A proteção do meio ambiente tornou-se um elemento fundamental deste processo 

de desenvolvimento. Considera-se que toda forma de crescimento não-sustentável 

contribui para a redução das liberdades das gerações futuras e, portanto, é 

naturalmente proposto ao conceito de desenvolvimento em si, que prevê a 

expansão destas liberdades. Segundo este conceito, não se pode haver 

desenvolvimento que seja não-sustentável e, assim, nenhuma forma de 

crescimento não-sustentável pode ser considerada desenvolvimento. (VARELLA, 

2003, p. 43). 

 

Especificamente no cenário da União Europeia (UE), somente a partir da 

década de 70 é que se iniciaram as discussões para a criação de uma agenda ambiental 

em nível global, tendo como divisa histórica a Conferência de Estocolmo. Após esta, 

fora convocada uma reunião de Chefes de Estado e Governo, ainda pela Comunidade 

Europeia, denominada Cúpula de Paris, também em 1972, na qual se reconheceu a 

importância da problemática meio ambiental e onde se determinou às instituições 

competentes a elaboração de um plano de ação em matéria ambiental. A partir desta 
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data, a Comunidade Europeia e agora União Europeia, se comprometia, 

paulatinamente em atividades de proteção ao meio ambiente. 

O Tratado de Maastricht de 1992, conforme Mata Diz (2019), que alçou a UE à 

categoria de união econômica e monetária, modificou o conteúdo em matéria de meio 

ambiente existente no Ato Único Europeu. Neste instrumento existe uma subseção 

especifica para tratar da questão ambiental. A Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia também garante proteção ao meio ambiente em todas as políticas da 

UE, devendo estabelecer um alto nível de salvaguarda ao meio ambiente e à melhoria 

de sua qualidade, tendo o princípio do desenvolvimento sustentável como plano de 

fundo. Direcionado às relações que a UE mantenha com o resto do mundo, o Tratado 

da União Europeia, traz o desenvolvimento sustentável como um valor a ser seguido e 

sedimentado. Por fim, menciona-se a aderência da UE aos ODS, se comprometendo a 

adotar as medidas necessárias para o seu cumprimento efetivo. 

Nesta diapasão, a Eurostat3 estima que de 2007 a 2017 foram empregados na 

proteção ambiental e atividades de gestão de recursos, uma monta equivalente a 

€43.598.000,00 (quarenta e três milhões, quinhentos e noventa e oito mil euros). E 

empregados em atividade de proteção ambiental especificamente, um valor 

equivalente a €27.074.000,00 (vinte e sete milhões, setenta e quatro mil euros) no 

mesmo período de dez anos. 

Este quadro de investimentos apresenta o emprego ambiental da União 

Europeia conforme definidos nas contas do setor europeu de bens e serviços 

ambientais (EGSS). A economia ambiental, desta forma, engloba atividades e produtos 

que atendam a dois propósitos, quais sejam, a ‘proteção ambiental’, ou seja, a 

prevenção, redução e eliminação da poluição ou qualquer outra degradação do meio 

ambiente; e a ‘gestão de recursos’, isto é, a preservação e manutenção do estoque de 

recursos naturais, protegendo-os contra o esgotamento. 

As atividades dizem respeito à proteção do ar ambiente e clima, gestão de águas 

residuais, proteção e remediação de solo, águas subterrâneas e superficiais, redução 

de ruídos e vibração (excluindo proteção do local de trabalho), proteção da 

biodiversidade e paisagem, proteção contra radiação; pesquisa e desenvolvimento 

ambiental, atividades de gerenciamento de recursos totais, gestão das águas, produção 

                                                      
3 Serviço de estatística da União Europeia. 
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de energia a partir e fontes renováveis, economia e gerenciamento de calor/energia, 

dentre outras atividades de proteção. 

Já o valor acrescido bruto (VAB) na economia ambiental da UE por atividade 

de proteção ambiental e gestão de recursos, somados este ao total de atividades de 

proteção ambiental, no lapso de 2007 a 2017, também em estimativa feita pela 

Eurostat, corresponderia a €4.286.000,00 (quatro milhões, duzentos e oitenta e seis 

mil euros) também conforme definido nas contas do EGSS. 

Um mecanismo de arrecadar este valor é através de receitas fiscais ambientais, 

mais especificamente através dos impostos ambientais. Estes, de acordo com 

o Regulamento (UE) N° 691/2011 sobre contas econômicas ambientais europeias, são 

aqueles cuja base tributária é uma unidade física de algo que tem um impacto negativo 

específico e comprovado no meio ambiente. Os impostos ambientais atuam como 

correção dos preços, e ao mesmo tempo, efetivam o princípio do poluidor-pagador, 

uma vez que concretizam a percepção de que quem polui, reponde pelo prejuízo que 

causa ao meio ambiente. 

Segundo Bertoni (2019, p. 48) “la protección del ambiente es parte integrante 

del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada debiendo atender 

las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”4. 

Ainda segundo a autora, a temática ambiental implicaria, desta forma, um raciocínio 

jurídico clássico e uma mutação axiológica do ponto de vista do direito, de um modo 

geral. Esta troca estaria presente através dos princípios de direito ambiental. A 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável também são princípios de direito 

ambiental ligados à ação do ser humano com seu entorno, com a natureza, como assim 

também o é, o princípio do poluidor-pagador. 

Como mencionado, os impostos ambientais concretizam a concepção de que 

“quem polui paga”, retirando a responsabilidade da sociedade, de um modo geral, em 

arcar com as externalidades ambientais negativas geradas pelos poluidores efetivos ou 

potenciais. Assim, quem deve, legalmente, ser responsabilizado por todos os danos 

ambientais efetivamente causados ou potenciais é, quem gerou ou quem possa gerar a 

poluição. 

                                                      
4 A proteção do meio ambiente é parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser 
considerada isoladamente, e deve atender às necessidades ambientais e de desenvolvimento das 
gerações presentes e futuras. (Tradução dos autores). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02011R0691-20140616:EN:NOT
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A União Europeia caminhando para uma tendência cada vez mais sustentável, 

tende a utilizar de modo largo e concretizado os impostos ambientais, sendo estes 

inclusive, tendentes a substituírem tributos sociais, desencadeando uma série de 

fatores positivos, não só na economia, que se passam a serem melhores analisados no 

próximo tópico. 

 

2 RECEITAS FISCAIS AMBIENTAIS NA UNIÃO EUROPEIA – ANÁLISE DE 

DADOS 

 

As receitas fiscais ambientais derivam de quatro tipos de impostos (para fins 

analíticos), quais sejam, impostos de energia, incluindo o imposto de CO2, imposto de 

transporte, poluição e imposto de recursos, sendo que até 2014 eram apenas três 

categorias. Para definir os impostos ambientais com precisão e garantir a 

comparabilidade internacional, estabeleceu-se uma lista de bases tributárias. São 

considerados como energia, incluindo combustível para transporte, a gasolina com e 

sem chumbo, diesel, GLP, gás natural, querosene, óleo combustível, carvão, coca, 

biocombustíveis, dentre outros. São considerados como transporte navios, aviões, 

ferrovias, uso da estrada (taxa de autoestrada), dentre outros. São considerados como 

poluição, as emissões medidas ou estimadas de substancias destruidoras de ozônio, 

pesticidas, fertilizantes artificiais, estrume, produtos individuais como embalagens, 

recipientes de bebidas, baterias, pneus, ruídos, como decolagem e aterrissagem de 

aeronaves. E por fim, são considerados recursos, a captação de água, a coleta de 

recursos biológicos como madeira, espécies caçadas e pescadas, extração de matéria-

prima e mudanças de paisagem e corte de árvores. 

O indicador é apresentado de duas maneiras. Em primeiro lugar, através de 

uma proporção das receitas fiscais ambientais nas receitas totais de todos os impostos 

e contribuições sociais. Isto deixa evidente as diferentes divisões fiscais que os 

Estados-Membros da União Europeia têm entre o ambiente e outros fatores, como o 

trabalho e o capital. Em segundo lugar, o indicador é apresentado como a proporção 

da receita tributária ambiental no Produto Interno Bruto (PIB). Isto permite uma 

comparação da tributação ambiental entre Estados-Membros, tendo em conta a 

dimensão das diferentes economias nacionais. 
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Em 2017, as famílias da União Europeia pagaram quase metade (cerca de 49%, 

segundo a Eurostat) de todas as receitas fiscais de energia cobradas pelos governos. A 

contribuição das empresas, principalmente das indústrias de serviços e manufatura, 

fora quase idêntica (48%). O restante (3%) disse respeito a valores a pagar por não 

residentes ou que não puderam ser atribuídos a um determinado grupo de devedores. 

Já em 2018, segundo a Eurostat, as receitas fiscais ambientais totais na UE 

ascenderam a €324.600.000,00 (trezentos e vinte e quatro milhões, seiscentos mil 

euros), representando 2,4% do PIB da UE e 6,0% das receitas totais do governo da UE 

provenientes de impostos e contribuições sociais. Os impostos sobre a energia na UE 

representaram mais de três quartos das receitas totais dos impostos ambientais (77,7% 

do total) no ano em comento, bem à frente dos impostos sobre os transportes (19,1%) 

e poluição e recursos (3,3%). 

 

Tabela 1 – Valor e porcentagem de receitas fiscais ambientais por setor 

 

- Valor em 
milhões de 
Euros (€) 

% de receita decorrente de impostos 
ambientais por tipo de contribuinte 

% do total de 
impostos 

ambientais 
- - 2017 2018 
- - Empresas Famílias Não-

residentes 
- 

Total de 
impostos 

ambientais 

324.637.000,00 44.900.000,
00 

52.700.000,
00 

2.000.000,
00 

100.000.000,
00 

Impostos 
sobre energia 

252.110.000,00 48.100.000,
00 

49.100.000,
00 

2.400.000,
00 

77.700.000,0
0 

Impostos 
sobre 

transporte 

61.878.000,00 32.700.000,
00 

66.700.000,
00 

400.000,00 19.100.000,0
0 

Impostos 
sobre 

poluição/ 
recursos 

10.649.000,00 42.800.000,
00 

55.700.000,
00 

800.000,00 3.300.000,00 

Fonte: Eurostat 
 

Neste contexto, a taxa de imposto implícita sobre a energia é definida como a 

proporção entre as receitas fiscais da energia e o consumo final desta, calculado para 

um exercício fiscal. As receitas do imposto sobre a energia são medidas a preços 

constantes em euros (deflacionado com o deflator implícito do PIB, preços do ano 
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2010, segundo a Eurostat) e o consumo final de energia é medido em toneladas de óleo 

equivalente, desta forma, a taxa implícita de imposto sobre a energia é expressa em 

euros por tonelada equivalente de petróleo. A taxa de imposto implícita sobre a energia 

não é influenciada pelo tamanho da base tributária e fornece uma medida do nível 

médio efetivo de tributação da energia. É um indicador muito amplo, capturando 

informações sobre uma variedade de produtos de energia com diferentes taxas de 

impostos. 

De 2006 a 2018, a taxa implícita de imposto sobre a energia cresceu 22% em 

termos reais (ou seja, após a deflação da receita do imposto sobre a energia), segundo 

a Eurostat, passando de 201,3 euros por tonelada equivalente de petróleo (tep) para 

245,7 euros por tep (a preços de 2010). Entre 2006 e 2008, a taxa implícita de imposto 

sobre a energia diminuiu. De 2008 a 2014, em geral, foram observados fortes 

aumentos anuais (exceto em 2010). De 2014 a 2017, a tendência manteve-se bastante 

estável e continuou em trajetória ascendente novamente em 2018. 

Ainda segundo a Eurostat, em 2019, do total de receitas de impostos e 

contribuições sociais imputadas, a UE arrecadou 5,91% (cinco vírgula noventa e um 

por cento) de receitas, através dos impostos ambientais. Não foi o ano de maior coleta, 

tendo sido estes, os anos de 2003 e 2004. Os cinco países que mais arrecadaram estes 

tipos de tributos no exercício fiscal comentado, em relação às suas arrecadações 

tributárias, foram Bulgária (10,28%), Grécia (9,78%), Letônia (9,59%), Estônia 

(9,57%) e Croácia (9,2%). Em números representados pelo Euro, significa dizer que a 

UE arrecadou em 2019, aproximadamente, €330.577.000,00 (trezentos e trinta 

milhões, quinhentos e setenta e sete mil euros). E também, que fora a Polônia o país 

que mais arrecadou em valores, já que o Reino Unido não é considerado, em razão do 

brexit. 

Os impostos do tipo valor acrescentado (IVA) são excluídos da definição de 

impostos ambientais. Isto porque os IVA possuem características especiais, cobrados 

sobre todos os produtos, salvo pouquíssimas exceções, dedutíveis sobre muitos 

produtores, mas não para famílias. Também estão excluídos os impostos sobre a 

extração de petróleo e gás, porque estes costumam ser projetados para captar a renda 

dos recursos e os pagamentos relacionados devem ser classificados como renda de 

propriedade. 
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Todos os dados referentes às receitas fiscais são apresentados por todos os 

Estados-Membros da UE mais o Reino Unido, Islândia, Noruega e Sérvia. Os dados 

são comparáveis entre todos os países mencionados. Estes indicadores referentes a 

participação dos impostos ambientais nas receitas fiscais totais fazem parte dos 

conjuntos de indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da UE. 

É utilizado para o monitoramento progressivo em direção à implementação das 17 

metas sobre revitalização das parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. 

Dentre outras demandas, os 17 ODS exigem um sistema comercial multilateral 

universal, baseado em regras abertas, não discriminatórias e equitativas sob a 

Organização Mundial do Comércio e a implementação de acesso ao mercado livre de 

impostos e cotas para todos os países menos desenvolvidos. Os ODS também destacam 

a importância da estabilidade macroeconômica global e do apoio aos países em 

desenvolvimento para alcançar a sustentabilidade da dívida de longo prazo. 

Desta forma, num contexto global, em que padrões de consumo em 

determinada região podem impactar severamente os padrões de produção em outras 

partes do mundo, é particularmente importante que os preços reflitam os custos reais 

de consumo e produção. Devem, portanto, incluir também os pagamentos pelos danos 

que as atividades causam à saúde humana e ao meio ambiente. Por isto, e em 

consequência disto, as políticas da EU, como a Estratégia Europa 20205, apelam para 

uma mudança dos impostos laborais para os impostos sobre a energia e o ambiente, 

como parte de uma “ecologização” dos sistemas fiscais, o que significa que as receitas 

dos impostos ambientais devem aumentar em relação aos impostos sobre o trabalho. 

Neste contexto, estatísticas sobre proteção e despesas ambientais permitem identificar 

e medir a resposta da sociedade às preocupações ambientais e como isto é financiado 

pela UE. 

O Roteiro para uma Europa eficiente em termos de recursos (COM (2011) 571) 

é um exemplo de transformação da economia europeia numa economia sustentável até 

2050. Propõe formas de aumentar a produtividade dos recursos e dissociar o 

crescimento económico da utilização destes e do seu impacto ambiental. Ele ilustra 

como as políticas se inter-relacionam e se desenvolvem umas nas outras. 

                                                      
5 A Estratégia Europa 2020 constitui um quadro de referência para as políticas europeias e nacionais 
devidamente articuladas, no sentido de promover o crescimento económico e a criação do emprego. 
Disponível em: http://www.adcoesao.pt/en/node/687. Acesso em: 10 dez. 2020. 

https://www.adcoesao.pt/en/node/687
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O Roteiro em questão fornece uma estrutura na qual ações futuras podem ser 

projetadas e implementadas de forma coerente. Estabelecendo uma visão para as 

mudanças estruturais e tecnológicas necessárias até 2050, com objetivos a serem 

alcançados até 2020. Estes marcos ilustram o que será necessário para colocar a 

Europa no caminho de um crescimento sustentável e eficiente em termos de recursos. 

Este documento inclui a seguinte referência: até 2020, uma grande mudança da 

tributação do trabalho para a tributação ambiental, levando assim, a um aumento 

substancial na participação dos impostos ambientais nas receitas do governo, em linha 

com as melhores práticas dos países da UE. 

 

Figura 1 – Receitas fiscais ambientais por tipo e impostos ambientais 

totais como proporção do TSC e do PIB, UE-27, 2002-2018 (bilhões de 

euros em %) 

 

Fonte: Eurostar 

 

Com a tendência decrescente observada para a proporção dos impostos 

ambientais em relação às receitas fiscais totais, não se registaram grandes progressos 

na implementação do objetivo da política de eficiência dos recursos. Embora esta 

proporção equivalha para impostos sobre o trabalho e tenha começado a cair já 

durante a crise financeira (2009), segundo a Eurostat, ambas percentagens 

diminuíram na maior parte dos anos após 2011. Com a tributação do trabalho 

permanecendo bastante estável nos últimos anos e os impostos ambientais 

diminuindo significativamente desde 2016, ambos as ações retornaram em 2018 a um 

nível semelhante ao registrado em 2008. Consequentemente, a participação dos 

impostos sobre o trabalho (51,7% do total de impostos e contribuições sociais em 2018) 
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permanece mais de oito vezes superior à participação equivalente dos impostos 

ambientais. 

Além do Roteiro para uma Europa eficiente em termos de recursos (COM (2011) 

571), a UE implementa estratégias e planos para atingir os objetivos de 

desenvolvimento ambiental e sustentável. Estes incluem o Acordo Verde Europeu, que 

é uma das seis prioridades políticas da Comissão Europeia. Este acordo fornece um 

plano de ações para impulsionar o uso eficiente de recursos, mudando para uma 

economia limpa e circular e restaurando a biodiversidade, reduzindo a poluição. O 

plano descreve os investimentos necessários e as ferramentas de financiamento 

disponíveis. Ele explica ainda, como garantir uma transição justa e inclusiva. 

Dentre os investimentos destacam-se a criação de novas oportunidades 

econômicas em antigas cidades de mineração, apoiado pelo financiamento da política 

de coesão; ajuda aos cidadãos e empresas a reduzirem as emissões de CO2 e emissões 

e contas de energia mais baixas, apoiado pelo Banco Europeu de Investimentos e 

garantido pelo Banco Europeu de Fundo para Investimentos Estratégicos; 

investimento em novos aspectos ambientais e tecnologia amigável, apoiado pelo o 

programa LIFE da UE; requalificação de trabalhadores de regiões da indústria de 

carvão, apoiado pelo Fundo Social Europeu; redução das emissões do gases por carros, 

também apoiado pelo o programa LIFE da UE; apoio à habitação social, apoiado pelo 

Banco Europeu de investimento e garantido pelo Fundo Europeu para Estratégias 

Investimentos. A UE também fornecerá suporte financeiro e assistência técnica para 

ajudar as pessoas mais afetadas pela transição para a economia verde. Isso é o 

chamado de mecanismo de transição justa, que ajudará a mobilizar pelo menos 100 

bilhões de euros no período de 2021-2027 nas regiões mais afetadas. 

Inegável o papel dos impostos ambientais nestes programas, visto que uma das 

principais vantagens destes tributos é a correção das distorções dos preços no 

mercado, ao incorporarem os custos da poluição e outros custos ambientais nos 

preços.  

Outro mecanismo de efetivação do desenvolvimento sustentável é 8º Programa 

de Ação Ambiental (EAP) que orientará a política ambiental europeia até 2030. A 

proposta apoia os objetivos de ação ambiental e climática do Acordo Verde europeu. O 

8º EAP traz propostas para o envolvimento ativo de todos os intervenientes a todos os 

níveis de governo, para assegurar que as leis climáticas e ambientais da UE sejam 
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efetivamente implementadas, estando dentro destas leis, as tributárias que dizem 

respeito aos impostos ambientais. Constitui a base da UE para alcançar a Agenda 

2030 das Nações Unidas e os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Além destes programas para efetivarem o desenvolvimento sustentável, a 

Comissão Europeia adotou ainda, uma nova Estratégia de Biodiversidade da UE para 

2030 e um Plano de Ação associado. Um plano abrangente, ambicioso e de longo prazo 

para proteger a natureza e reverter a degradação dos ecossistemas. Como também, 

adotou um novo Plano de Ação para a Economia Circular, sendo este um dos principais 

blocos do Acordo Verde Europeu. A UE ainda pretende implementar um plano de ação 

de poluição zero e um plano de estratégia química, adotando uma estratégia de 

produtos químicos da UE para a sustentabilidade em direção a um ambiente livre de 

tóxicos. 

Todos os planos e suas fontes de financiamento, são de inegável e indispensável 

adoção, para o escopo sustentável que propõe a UE. De qualquer sorte, inegável 

também, o efeito prático da utilização das tarifas ambientais. Em que pese as 

vantagens de uma ampliação da utilização dos tributos ambientais, existem entraves 

econômicos e políticos, como a regra da unanimidade da União Europeia para a 

votação de medidas fiscais, assunto este não abordado no presente estudo, haja visto 

sua complexidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A economia ambiental adotada pela União Europeia engloba atividades e 

produtos que devem atender aos propósitos da ‘proteção ambiental’, prevenindo, 

reduzindo e eliminando a poluição ou qualquer outra degradação do meio ambiente; e 

da ‘gestão de recursos’, preservando e mantendo o estoque de recursos naturais, 

protegendo-os contra o esgotamento.  

Um modo de atender aos propósitos mencionados é a utilização efetiva das 

receitas fiscais ambientais, mais especificamente dos impostos ambientais. Isto 

porque a base tributária destes impostos é uma unidade física de algo que tem um 

impacto negativo específico ou potencial e comprovado no meio ambiente. Por isto, 

fala-se que os impostos ambientais, ao mesmo tempo que atuam como correção dos 

preços, cumprindo seu papel fiscal, efetivam o princípio do poluidor-pagador, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://ec.europa.eu/info/node/123797
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concretizando a percepção de que aquele que poluir ou exercer atividade potencial ou 

efetivamente poluidora estará obrigado a pagar por esta poluição. Mencionando ainda 

que, o pagamento do valor a título de impostos não assegura ao contribuinte o direito 

de poluir. 

A utilização desta espécie tributária atenta-se aos padrões de consumo de 

determinada região, verificando os potenciais impactos dos padrões de produção em 

outras partes do globo. A importância desta harmonização é a realidade refletida nos 

preços e custos reais de consumo e produção. Por isto, qualquer atividade deve incluir 

também os pagamentos pelos danos que esta cause, efetiva ou potencialmente, à saúde 

humana e ao meio ambiente. Em consequência disto, a UE tem adotado políticas 

ambientais tributárias específicas, como a Estratégia Europa 2020, que tendem a uma 

mudança de paradigmas tributários, desonerando os impostos laborais para onerar 

práticas nocivas ao meio ambiente, elevando os impostos sobre a energia, transporte, 

dentre outros, como parte de uma “ecologização” dos sistemas fiscais.  

Em que pese a tentativa europeia, estatísticas sobre proteção e despesas 

ambientais analisadas permitiram identificar e medir uma resposta fraca e ineficiente 

de utilização dos impostos ambientais como mecanismos de implementação de uma 

política cada vez mais sustentável e adequada aos ODS. Todos os planos e suas fontes 

de financiamento são de inegável e indispensável adoção, para o escopo sustentável 

que propõe a UE. De qualquer sorte, inegável o efeito prático da utilização das tarifas 

ambientais, para que se alcancem as mudanças estruturais exigidas pelo 

desenvolvimento sustentável e ODS. 

Os impostos ambientais são, como mencionado, meios para uma tutela mais 

efetiva do meio ambiente, e também cumprem um papel estimulador social, através 

da redução dos impostos laborais para a ampliação da tributação ambiental, além de 

também desencorajar os "males" como a poluição e a degradação ambiental. 

Valer-se de mecanismos fiscais ambientais é aproximar-se dos ODS, é dar 

passos certeiros rumo ao esverdeamento e ecologização da UE. Não há dúvidas quanto 

à função ambiental que os impostos mencionados ao longo deste trabalho cumprem, 

função está prevista no Roteiro para uma Europa eficiente em termos de recursos 

(COM (2011) 571), todavia restou verificada a sua pouca aplicação e aumento conforme 

pôde se extrair da análise dos dados apresentados, o que demonstra um sistema ainda 

embrionário e pouco eficiente de uma tributação ambiental. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A racionalidade tecnológica, tal como preconizada por Marcuse, produz 

mecanismos de limitação da liberdade individual dos sujeitos por meio da fabricação 

de necessidades próprias do sistema capitalista, estimulando o consumo e induzindo 

o indivíduo a fazer escolhas dentro de um leque de falsas necessidades. 

Este incentivo ao consumo é impulsionado pelo avanço tecnológico, o que pode 

se evidenciar com nitidez no contexto do agronegócio praticado no âmbito do 

Matopiba3. Neste cenário, a tecnologia tem aumentado a produção e a consequente 

devastação do cerrado, promovendo-se o consumo desnecessário de alimentos 

geneticamente modificados, a exemplo da soja.  

À medida que esta tecnologia contribui para o aumento da área desmatada, 

intensifica-se o uso de agrotóxicos nas produções, contribuindo para a contaminação 

do solo e da água do cerrado.  

A Constituição Federal assegura um meio ambiente equilibrado com o intuito 

de conferir ao ser humano uma sadia qualidade de vida, a preservação do planeta e dos 

recursos naturais disponíveis, devendo o desenvolvimento econômico se conciliar com 

a preservação ambiental por meio de um desenvolvimento sustentável. 

                                                      
1 Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela UFT/ESMAT. Especialista em Teoria da 
Decisão Judicial e Especialista em Teoria e Prática em Direito Privado, ambos pela Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense. Especialista em Direito Público pela Universidade Anhanguera. Servidor 
efetivo do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. E-mail: rbleal6@gmail.com.  
2 Doutor e Mestre em Direito pela UFBA. Professor Associado de Direito Penal da UFT. Professor 
Adjunto de Direito Penal da UNITINS. Professor do Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos 
Humanos da UFT/ESMAT. Membro do Comitê Internacional de Penalistas Francófonos e da 
Associação Internacional de Direito Penal. E-mail: tarsisbarreto@uft.edu.br.  
3 Denomina-se Matopiba o espaço geográfico compreendido pelos estados do Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia (derivando-se a expressão das iniciais dos referidos estados), com acentuada expansão do 
agronegócio em gigantesca área do cerrado brasileiro.  
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O intenso desenvolvimento agrícola e o constante uso de agrotóxicos podem 

ocasionar o crime ambiental de poluição dos recursos hídricos, ou, ainda, do próprio 

solo do cerrado.  

Face a crimes ambientais relacionados, o estudo da teoria da pena se revela 

importante para a discussão da finalidade da sanção ambiental, apta a despertar na 

sociedade a necessária consciência ambiental para a preservação dos recursos 

naturais, visto que eles não são inesgotáveis. 

Além disso, a mera finalidade retributiva de castigo pelo ilícito não é suficiente 

para garantir a preservação do meio ambiente, tornando-se necessário fortalecer o 

caráter preventivo da pena visando desestimular o cometimento da infração em 

virtude da certeza da punição.  

Neste sentido, a pena como ato comunicacional de natureza estratégica pode 

levar os atores envolvidos à garantia da preservação do bem jurídico protegido pela 

norma ambiental. 

A discussão sobre a racionalidade da sanção ambiental perpassa o seu caráter 

preventivo e educacional, porquanto desperta no indivíduo transgressor da norma, 

bem como em seus pares, a exata compreensão no que se refere à consciência 

ambiental como medida de preservação do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, em especial no que se refere à conservação das águas e do solo. 

        

2 O PENSAMENTO DE MARCUSE 

 

Herbert Marcuse, em sua obra A ideologia da sociedade industrial, 

apresenta uma teoria crítica às novas formas de dominação existentes nas sociedades 

industriais avançadas. 

Para Marcuse, a existência de um sistema capitalista de dominação tem como 

principais atores o estado do bem estar social e seus avanços tecnológicos. Estes 

orientam a ideologia de imposição de uma racionalidade institucional ou tecnológica 

como sobreposição à racionalidade individual, alienando o pensamento do homem e 

tornando-o refém da ideologia propagada pelo sistema. 

A racionalidade tecnológica se evidencia na promessa de elevar o bem estar do 

indivíduo, para isso necessitando constantemente expandir a produção, o que leva, em 

sociedades industriais, ao aumento da necessidade de funções parasitárias e alienadas. 
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Além disso, estimula a produção excedente, que, por sua vez, implicará num 

grande incentivo ao consumismo como forma de manter o sistema de dominação.  

Sobre o tema da lógica do excedente, Marcuse (2010, p. 83-84) propugna que: 

 

La creciente productividad del trabajo, um creciente produto excedente que, ya sea 

apropriado y distribuido privada o centralmente, permite un consumo cada vez 

mayor – sin olvidar la creciente diversificacion de la productividad. En tanto que 

este sistema prevalece, reduce el valor de uso de la libertad; no hay razón para 

insistir em la autodeterminación, si la vida administrada es la vida más cómoda e 

incluso la ‘‘buena vida”. 

 

A respeito do bem estar social e dos avanços tecnológicos, Gabriel (2004) 

enfatiza que: 

 

o Estado do Bem-Estar Social e seus avanços tecnológicos são os responsáveis pelo 

sistema totalitário de dominação. Prescrevem uma nova ideologia, de imposição 

de uma racionalidade institucional ou tecnológica em relação à racionalidade 

individual, submetendo o homem a uma completa alienação.  

                          [...] 

Hoje, o livro "A Ideologia da Sociedade Industrial" representa uma viva referência 

ao questionamento do sistema capitalista globalizado, uma crítica válida à 

tecnologia moderna, que define um estilo de vida ao homem, através de um falso 

modelo de liberdade de escolha, que será devidamente abordado no presente 

trabalho. 

 

Gabriel (2004) aponta a contundente crítica de Marcuse ao sistema dominante 

que conduz as vontades do ser humano, de tal forma que a sociedade unidimensional 

se “encarregaria de gerar o bem-estar geral, escravizando as pessoas no trabalho e no 

lazer, preenchendo seu tempo livre com programações dirigidas, fabricando uma 

humanidade que consome objetos inúteis e que rapidamente se tornam obsoletos”. 

O capitalismo manipula a necessidade de determinado produto e incentiva 

exaustivamente o seu consumo, tornando o ser humano refém de seus anseios e 

cerceando a liberdade individual. O sistema dominante, ao introduzir novas 

tecnologias no mercado, fabrica a necessidade desenfreada pelo consumo. 
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Em alusão à exacerbada necessidade de consumir, aponta Ivanissevich (2011) a 

narrativa de Marcuse de que as sociedades industriais criam falsas necessidades que 

obrigam as pessoas a fazerem parte do sistema de produção e de consumo.  

Nesta ótica, o indivíduo é tolhido em sua liberdade, visto não ser livre para 

escolher o sistema de vida, mas tão somente condicionado a escolher opções oferecidas 

pelo sistema capitalista. 

Dentro do sistema imposto pela classe dominante existe uma sociedade 

monitorada, negando a racionalidade tecnológica a manifestação do indivíduo e 

ocasionando uma mecanização do conformismo, conformando o indivíduo com as 

possibilidades permitidas pelo sistema.  

A opressão do sistema sobre o indivíduo, segundo Marcuse, é feita a partir da 

comunicação de massa, da cultura, da publicidade e dos modos de pensamento do ser 

humano. A guisa de exemplo, cita-se famosa marca de refrigerante que associou a 

ingestão de pipoca ao seu produto, levando o consumidor a crer que aquele alimento 

somente combinava com aquela bebida. Por sua vez, outra marca de refrigerante 

condicionava o consumo do seu produto sempre que o indivíduo se encontrasse em 

situações de calor excessivo, como no deserto, praia, ou após a prática de esportes. 

A crítica de Marcuse cinge justamente na fabricação de necessidades pelo 

sistema dominante para a venda do produto ao consumidor, induzindo um 

consumismo forçado e desnecessário que atua sobre a vontade do ser humano, 

anulando qualquer pensamento revolucionário ao impor uma espécie de unanimidade 

de pensamento.  

Segundo Ivanissevich (2011) “trata-se de uma dominação e opressão em massa. 

Isso criaria um ‘universo unidimensional’, em que ideias e comportamentos se tornam 

homogêneos e o pensamento crítico é anulado”. 

A liberdade individual é tolhida ao impor ao homem uma escolha entre falsas 

necessidades, visto que este é incapaz de se opor ao aparato tecnológico. Ivanissevich 

(2011), ao dispor sobre a falsa ideia de liberdade abordada por Marcuse, esclarece que: 

 

A livre escolha entre a larga quantidade de bens e serviços não significa liberdade 

quando estes bens e serviços mantêm o controle social sobre uma vida de esforços 

e medo, ou seja, de alienação”, afirmou Marcuse, em “O homem unidimensional”, 

de 1964. Seguindo essa linha de pensamento, Marcuse formulou uma teoria social 

crítica sobre a ideologia das sociedades tecnológicas avançadas.  
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O desejo pelo consumo manipula o indivíduo a tal ponto de ocultar-lhe a 

percepção da limitação de sua liberdade em virtude das escolhas impostas pelo 

sistema, sendo que tal realidade somente será transformada quando a massa 

explorada se rebelar por meio do que Marcuse denomina de grande recusa. 

Marcuse (2013, p. 36), em A dimensão estética, assim descreve: 

 

O capitalismo avançado constitui uma sociedade de classes como um universo 

administrado por uma classe monopolista corrupta e poderosamente armada. Em 

larga medida, esta totalidade inclui também as necessidades socialmente 

coordenadas e os interesses da classe trabalhadora.  

 

O capitalismo tem atuado fortemente na operação de um sistema que retira do 

povo a escolha de suas reais necessidades, restando a ele a falsa noção de que possui a 

liberdade para escolher o produto. Assim é que o sistema dominante fabrica a 

necessidade, manipulando o desejo da massa ao tempo em que estimula o consumismo 

exagerado para o sustento do capitalismo. 

 

3 O AGRONEGÓCIO NA ÓTICA DE MARCUSE 

 

No Brasil, em poucas décadas o trabalho manual praticado pelo homem do 

campo junto a sua família numa agricultura de subsistência deu lugar a uma 

mecanização agrícola de alta tecnologia.  

O acesso às diversas formas de energia, meios de comunicação e infraestrutura 

tem impulsionado o desenvolvimento do agronegócio no território brasileiro, mais 

especialmente no cerrado. 

Sobre o agronegócio: 

 

Com o nome de agronegócio no Brasil, esse conceito leva em conta as operações de 

fabricação e suprimentos agrícolas, de produção nas unidades agrícolas, do 

armazenamento, processamento e distribuição destes produtos e itens produzidos 

a partir deles. (BURANELLO; SOUZA; PERIN Jr., 2013) 

 

A região central do Brasil mais conhecida como Matopiba, área de cerrado que 

envolve parte dos Estados do Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, passa por uma 

crescente transformação ao longo dos últimos anos estimulada pelo agronegócio, 
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constituindo-se na última fronteira agrícola do país. A agricultura desenvolvida pelo 

Matopiba é baseada numa tecnologia moderna de alta produtividade, tendo por 

finalidade a exportação de produtos.  

Os aparatos tecnológicos das grandes propriedades rurais avançam a cada 

momento fabricando novas máquinas, aparelhos e instrumentos que supostamente 

facilitam a vida do homem do campo no desenvolvimento de suas atividades. 

Esta mecanização tecnológica introduzida pelo agronegócio brasileiro no meio 

rural tem gerado a fuga do homem do campo para a periferia das grandes cidades, eis 

que a busca pela otimização da produção fez com que as máquinas substituíssem 

gradualmente o trabalho manual. 

Além disso, a falta de agregação de valor à matéria-prima exportada agrava os 

problemas sociais, visto que a geração de empregos decorrente daquela cadeia 

produtiva, via de regra, deixa de ocorrer na região produtora e passa a ser criada no 

destino do produto que quase sempre é o exterior.  

A agricultura mecanizada que substituiu a de subsistência é explorada por 

grandes empresas que controlam o sistema dominante, possuindo o capital necessário 

para fazer e ampliar o seu investimento tecnológico, a fim de aumentar a produção e 

exportação, ao tempo em que controla o excedente e estimula o consumo por meio de 

propagandas em massa. 

A necessidade de aumento da produção para a manutenção do consumo em alta 

e a utilização de modernas máquinas introduzidas pelo avanço tecnológico 

experimentado pela atual sociedade tem impulsionado o desmatamento de imensas 

áreas do cerrado brasileiro. Tais desmatamentos e o posterior uso intensivo de 

agrotóxicos se mostram necessários na preparação do terreno para o plantio de vários 

produtos, com destaque para a soja transgênica.  

Assim, a tecnologia demonstra ser a grande parceira do homem do campo, cada 

dia necessitando manter o consumo em alta, explorar grandes áreas, aumentar a 

produção e reduzir riscos. 

Buranello, Souza e Perin Jr. (2013, p. 25) esclarecem que “o risco de produção 

deve ser reduzido por meio da tecnologia, processos e informações cada vez mais 

aperfeiçoados”.  
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Ocorre que, à medida que este aperfeiçoamento tecnológico por meio de 

potentes máquinas derruba o cerrado e alcança maiores áreas de terras, cresce também 

o uso de agrotóxicos na agricultura, colocando em risco o solo e a água da região. 

Nessa área, na maior parte da plantação se utiliza a tecnologia dos transgênicos 

para a produção de soja para exportação.  

Sobre os riscos dos alimentos transgênicos, alerta o Greenpeace (2015): 

 

Nesse cenário, os transgênicos representam um duplo risco. Primeiro por 

(2015serem resistentes a agrotóxicos, ou possuírem propriedades inseticidas, o 

uso contínuo de sementes transgênicas leva à resistência de ervas daninhas e 

insetos, o que por sua vez leva o agricultor a aumentar a dose de agrotóxicos ano a 

ano. Não por acaso o Brasil se tornou o maior consumidor mundial de agrotóxicos 

em 2008 – depois de cerca de dez anos de plantio de transgênicos – sendo mais 

da metade deles destinados à soja, primeira lavoura transgênica a ser inserida no 

País. 

 

Os transgênicos, além de causarem riscos para a agricultura, estimulam o 

denominado consumismo cíclico criticado por Marcuse. Alerta o Instituto Brasileiro 

de Defesa do Consumidor – IDEC (2019) que:  

 

as espécies transgênicas são protegidas por patentes, o que significa que o 

agricultor que decidir utilizá-las (se autorizadas no Brasil), terá de pagar royalties 

para a empresa detentora da tecnologia. A consequência mais imediata será o 

aumento da dependência do agricultor das empresas transnacionais do setor. Isto 

porque, por regra contratual, o agricultor não pode utilizar as sementes do plantio 

anterior, assim terá que comprar as sementes transgênicas a cada safra’. 

 

Por sua vez, não se sabe ao certo os malefícios que a ingestão de alimento 

geneticamente modificado pode ocasionar à saúde humana, enquadrando-se à 

hipótese ao que Marcuse entende como fabricação de consumo. 

Assim, o solo e a água do cerrado poderiam ser comprometidos, não pela 

produção de alimentos para o consumo e sustento das famílias, mas para a produção 

de soja transgênica. Neste particular, vale sempre lembrar que os recursos ambientais 

não são inesgotáveis, devendo a atividade econômica se desenvolver de forma 

equilibrada com o meio ambiente. 
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Fiorillo (2012, p. 87), ao dispor sobre o princípio do desenvolvimento 

sustentável, assim enfatiza:  

 

(...) tem por conteúdo a manutenção das bases vitais da produção e reprodução do 

homem e de suas atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória entre 

os homens e destes com o seu ambiente, para que as futuras gerações também 

tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa 

disposição. 

 

A busca e a conquista de um ‘ponto de equilíbrio’ entre o desenvolvimento social, 

o crescimento econômico e a utilização dos recursos naturais exigem um adequado 

planejamento territorial que tenha em conta os limites da sustentabilidade. 

Devemos lembrar que a ideia principal é assegurar existência digna, através de 

uma vida com qualidade. Com isso o princípio não objetiva impedir o 

desenvolvimento econômico. Sabemos que a atividade econômica, na maioria das 

vezes, representa alguma degradação ambiental. Todavia, o que se procura é 

minimizá-la (...). O correto é que as atividades sejam desenvolvidas lançando-se 

mão dos instrumentos existentes adequados para a menor degradação possível. 

(2012, p. 95). 

 

A agricultura praticada com o objetivo do lucro deve se utilizar dos recursos 

naturais de forma sustentável, de modo a garantir a perenidade dos mesmos e a 

continuação da biodiversidade para as futuras gerações.    

A preservação ambiental e o desenvolvimento econômico podem e devem 

coexistir. O desenvolvimento sustentável é o modelo ideal a ser adotado pelo 

agronegócio brasileiro, sendo que a exploração da agricultura pode ser feita em 

equilíbrio com o meio ambiente por meio do controle do desmatamento e do uso 

racional de fertilizantes para evitar a contaminação do solo e da água. 

O Matopiba é exemplo prático dos ensinamentos de Marcuse, em que o avanço 

tecnológico causa o aumento da área devastada e, consequentemente, contamina o 

solo e a água pelo uso intensivo de agrotóxicos, fabricando um consumismo 

desnecessário de transgênicos. Isso é agravado por não sabermos ao certo os malefícios 

que tais alimentos podem ocasionar ao organismo humano, repercutindo este fato em 

outras áreas do Direito, a exemplo do Direito Penal. Nesta quadra, examina-se a 

racionalidade da pena de caráter ambiental e os fins a que ela se destina.     
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4 PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS DO CERRADO 

 

Restringe-se a presente pesquisa à necessidade de preservação da água, embora 

igualmente se revele de fundamental importância a proteção do solo para o cultivo de 

alimentos, porquanto recurso natural indissociável do recurso hídrico em análise.  

A Constituição Federal assegura que todos têm direito a um meio ambiente 

equilibrado, seja ele natural ou artificial, tratando-se de bem jurídico da coletividade, 

cabendo a todos o dever de protegê-lo.  

Assim é que dispõe o art. 225 da Carta Magna: 

 

Art. 225 - Todos têm direito ao meio-ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

 

O meio ambiente equilibrado é condição indispensável para uma sadia 

qualidade de vida e para a preservação do planeta, motivo pelo qual se torna necessária 

a ampla proteção concedida pela Constituição, tendo-se dispensado a todo e qualquer 

cidadão direito subjetivo público ao meio ambiente exercido contra o Estado ou 

solidariamente contra o autor do dano. 

Neste sentido, cabe ao poder público o controle da comercialização dos 

agrotóxicos, visto que estes comprometem a saúde humana e a biodiversidade do solo 

e das águas.  

Fiorillo (2012, p. 77) delimita o objeto da tutela ambiental ao dizer que: 

 

De fato, o legislador constituinte optou por estabelecer dois objetos de tutela 

ambiental: ‘‘um imediato, que é a qualidade do meio ambiente, e outro mediato, 

que é a saúde, o bem-estar e a segurança da população, que se vêm sintetizando na 

expressão qualidade de vida. 

 

O referido autor ainda delimita quais seriam os elementos que compõem o meio 

ambiente natural objeto da tutela constitucional contemplada no art. 225, ao dispor 

taxativamente que: “o meio ambiente natural ou físico é constituído pela atmosfera, 

pelos elementos da biosfera, pelas águas (inclusive pelo mar territorial), pelo sol, pelo 

subsolo (inclusive recursos minerais), pela fauna e flora. (2012, p. 78)”. 
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O cerrado brasileiro possui um imenso potencial hídrico4, abrigando algumas 

das maiores bacias hidrográficas do Brasil, a exemplo, da bacia do Araguaia, Tocantins, 

São Francisco, Parnaíba, dentre outras.  

O desmatamento do cerrado impulsionado pelo Matopiba e o aumento do uso 

intensivo de agrotóxico na produção agrícola tem o potencial de tornar impróprio por 

contaminação do lençol freático todo este importante recurso natural. 

Fiorillo (2012, p. 308), ao argumentar sobre a poluição da água, assevera que: 

 

O conceito de poluição, previsto no art. 13, §1º, do Decreto n.º 73.030/73, 

encontra-se em conformidade com o art. 3º, III, da Política Nacional do Meio 

Ambiente, ao preceituar que a poluição da água é “qualquer alteração química, 

física ou biológica que possa importar em prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-

estar das populações, causar dano à flora e fauna, ou comprometer o seu uso para 

finalidades sociais e econômicas. 

 

A contaminação pode ocorrer por lançamento, descarga ou emissão de 

substâncias orgânicas ou inorgânicas, de forma a comprometer direta ou 

indiretamente a água. No caso dos agrotóxicos, substâncias inorgânicas, estes 

contaminam à água por meio do lençol freático, tornando-a imprópria ao consumo e 

causando danos à saúde e ao meio ambiente. 

Neste cenário, o desenvolvimento sustentável é capaz de conciliar o 

desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, de modo que a conservação de 

nossos recursos naturais passa necessariamente pelo combate às atividades 

econômicas que degradam o meio ambiente, em especial o solo e a água do cerrado. 

     

5 CRIME AMBIENTAL DE POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

 

Os infratores que praticam condutas lesivas ao meio ambiente, seja  eles pessoas 

físicas ou jurídicas, estão sujeitos à sanção penal ambiental, conforme alude o art. 225, 

§3º da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Federal n.º 9.605/98. 

                                                      
4 A água é valioso recurso ambiental, além de ser essencial como fonte da vida humana. Ela existe na 
forma líquida, sólida e de vapor, doce ou salgada. Localiza-se, em relação ao solo, no subterrâneo ou em 
sua própria superfície. 
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A sanção penal ambiental tem como fundamento constitucional o estado 

democrático de direito, a obediência aos objetivos fundamentais da Constituição, 

adequação ao direito criminal como instrumento de defesa da vida e proteção de bens 

jurídicos ambientais.  

O crime ambiental pode ser entendido como todo e qualquer dano ou perigo5 

causado aos elementos que compõem o meio ambiente, amplamente protegidos pela 

Constituição e pela própria legislação ambiental. 

A poluição da água decorrente do manejo inadequado de agrotóxicos na 

agricultura pode incidir em pelo menos 02 (duas) tipicidades, segundo a lei de crimes 

ambientais. 

Dispõe a Lei Ambiental n.º 9.605/98 que: 

 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, 

e multa. (...)§ 2º Se o crime: (...)III - causar poluição hídrica que torne necessária 

a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade; (...). V - 

ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos 

ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou 

regulamentos: Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

 

O dispositivo legal supracitado tem por objetivo tutelar o meio ambiente 

equilibrado e a saúde humana, proibindo a poluição de qualquer natureza, a exemplo 

da poluição à água, elemento vital para o ser humano. 

Segundo Fiorillo (2012, p. 787): “A ideia contida no art. 54 é exatamente 

resguardar a incolumidade físico-psíquica da pessoa humana punindo aqueles que 

causem poluição em face da saúde (...)”.  

A poluição hídrica que interrompe o abastecimento de água e causa danos ao 

meio ambiente e à coletividade tem a pena agravada, consoante dispõe o § 2º, III do 

mencionado artigo. Essa poluição pode ser entendida como o ato de lançar na água 

superficial ou subterrânea produto que altere a característica essencial do recurso 

                                                      
5 Evidencia-se, com efeito, a existência de crime de dano e de perigo na legislação criminal ambiental. 
Na primeira hipótese, há lesão a bem jurídico e, na segunda, ameaça de lesão a bem jurídico.    
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natural, tornando-a imprópria para o consumo, prejudicando o meio ambiente e a 

saúde humana. 

Tais lançamentos podem ser provocados não só pelos agrotóxicos amplamente 

utilizados na agricultura, mas também por dejetos industriais e aterros sanitários. 

O §2º, inciso V do art. 54 dispõe ainda sobre a poluição ocasionada por 

lançamento de resíduos do meio ambiente, sendo estes caracterizados como os restos 

das atividades humanas nas mais diversas modalidades, inclusive das práticas 

agrícolas que geram materiais inúteis ou descartáveis.  

Assim, o dispositivo de lei é claro ao proibir qualquer lançamento de resíduo na 

água, constituindo a conduta circunstância que agrava a pena. 

A lei ambiental ainda dispõe que: 

 

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, 

transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância 

tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo 

com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. 

 

Logo, o manejo inadequado de agrotóxicos intensamente utilizados nas 

plantações de soja transgênica, agravado pela imensa área devastada do cerrado com 

o auxílio de potentes máquinas agrícolas, ocasiona o consumismo desnecessário de 

alimentos transgênicos e a poluição do solo e da água do cerrado. 

Neste contexto, passa-se à análise da racionalidade da pena dos crimes 

ambientais, a fim de analisar as formas de contenção da atual degradação ambiental 

do cerrado brasileiro e a contaminação de nossas águas. 

 

6 TEORIAS DA PENA  

 

Ao longo do tempo o Estado passou a exercer o poder de castigar, 

monopolizando o uso da violência legítima. A necessidade de se impor sanções contra 

as transgressões à norma ocasionou o surgimento das teorias da pena, desde aquelas 

vinculadas à escola absoluta, do tipo retributivo, às denominadas relativas, de 

natureza preventiva, chegando-se à teoria mista, adotada pelo vigente Código Penal 

brasileiro. 

Greco (2012, p. 469), ao comentar sobre o conceito de pena, dispõe que: 
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A pena é a conseqüência natural imposta pelo Estado quando alguém pratica uma 

infração penal. Quando o agente comete um fato típico, ilícito e culpável, abre-se 

a possibilidade para o Estado de fazer valer o seu ius puniendi. 

 

Jesus (2008, p. 517) esclarece que a “Pena é a sanção aflitiva imposta pelo 

Estado, mediante ação penal, ao autor de uma infração (penal), como retribuição de 

seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico, e cujo fim é evitar novos 

delitos.  

A pena, quando estipulada contra o infrator, é personalíssima, regulada por lei 

formal, inderrogável e proporcional ao delito cometido. Ela teve ao longo dos anos 

diversas finalidades de acordo com a teoria regente. Neste turno, discorre Oliveira 

(2013, p. 94) sobre a evolução experimentada pela teoria da pena ao longo da história:  

 

As teorias legitimadoras da pena variavam entre o castigo, punição, expiação, 

eliminação, intimidação, educação, correção, regeneração, readaptação, proteção 

ou defesa, adaptando-se conforme as correntes filosófico-jurídicas que 

debruçaram sobre o tema, podendo ser divididas em três teorias: absolutas 

(punitur quia peccatum est), relativas (punitur ut ne peccetur) e mistas (punitur 

quia peccatum est ne peccetur).  

 

Nota-se que, conforme a teoria da pena adotada, a sua finalidade pode adquirir 

natureza de castigo e ameaça, ou, até mesmo, educacional e de ressocialização. 

Neste ponto, relata Greco (2012, p. 471), a influência preponderante de Beccaria 

por meio de sua crítica às penas severas e desproporcionais atribuídas à época:  

 

por intermédio das ideias de BECCARIA, em sua obra intitulada Dos Delitos e das 

Penas, publicada em 1764, começou-se a ecoar a voz da indignação com relação a 

como os seres humanos estavam sendo tratado pelos seus próprios semelhantes, 

sob a falsa bandeira da legalidade. 

 

Por sua vez, a doutrina clássica apresenta três teorias que explicam a finalidade 

da pena, sendo elas: absoluta, relativa e mista.  

Ao dissertar sobre a finalidade da pena segundo o pensamento absolutista, 

Oliveira (2013, p. 95) ensina que: 
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as teorias absolutas acabam por negar à pena qualquer fim, concebendo a sua 

imposição como mera retribuição, ao autor do delito, do mal por ele causado, 

sendo dita retribuição legitimada, na visão de Kant, pela necessária garantia dos 

valores éticos da sociedade.   

 

A natureza retributiva da pena tem por finalidade expor a ameaça de um mal 

contra o transgressor da norma, sendo que esta deve ser encarada como uma forma de 

garantir a conservação dos valores éticos e morais perante a sociedade.  

É a imposição de um castigo ao agressor de modo a se observar a 

proporcionalidade entre a conduta infratora e a pena estabelecida, ao tempo em que 

demonstre uma satisfação à sociedade. 

Greco (2012, p. 473), ao dispor sobre a teoria absoluta e seu caráter retributivo, 

assegura que: “A sociedade em geral, contenta-se com esta finalidade, porque tende a 

se satisfazer com essa espécie de ‘pagamento’ ou ‘compensação’”. Ela adota um 

pensamento racional que estimula o afloramento do caráter educacional da pena e atua 

de forma a punir o transgressor para prevenir futuros delitos. 

Oliveira (2013, p. 102) discorre sobre a teoria relativa da pena: 

 

as teorias relativas (também denominadas de utilitárias), definidas pelo brocardo 

latino punitur ut ne peccetur (pune-se para que não se peque), deixam de lado o 

fim da pena como retribuição, passando a enxergar a prevenção do delito como o 

fundamento da reprimenda penal.  

 

Sobre o caráter de prevenção geral da pena, aponta o mesmo autor (2013, p.  

104):   

A prevenção geral, define Aschaffenburg, atua em silêncio, produzindo os seus 

efeitos pela elevação do nível médio de moralidade, antes educando do que 

intimidando diretamente. Aqui, o valor educativo traduzido na noção de dever 

despertado na sociedade é superior ao valor da ameaça penal.  

 

Esta mesma prevenção geral idealizada pela teoria relativa é lembrada por 

Greco (2012, p. 473-474):  

 

Pela prevenção geral negativa, conhecida também pela expressão prevenção por 

intimidação, a pena aplicada ao autor da infração penal tende a refletir na 
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sociedade, evitando-se, assim, que as demais pessoas, que se encontram com os 

olhos voltados na condenação de um de seus pares reflitam antes de praticar 

qualquer infração penal. 

 

No âmbito da prevenção geral, além do magistrado, o legislador também é 

responsável pela adoção de medidas de prevenção à ocorrência do dano ou mesmo a 

própria reparação se já consolidado. 

A natureza preventiva da pena concede-lhe, além de um caráter educativo, um 

atributo intimidativo dirigido à coletividade, enquanto destinatária da norma penal, 

visando obstar que os indivíduos daquela comunidade continuem a inobservar a 

norma estabelecida.  

No Brasil, o atual Código Penal adotou a teoria mista em seu art. 59, visto que 

conjuga a necessidade de reprovação com a prevenção do crime. 

Para Oliveira (2013, p. 118-119), a teoria mista adotada pelo Código Penal 

vigente pode ser compreendida da seguinte forma: 

 

(...) as teorias mistas procuram, do contrário, correlacionar a natureza retributiva 

e a natureza preventiva da sanção penal (...). Assim, atendidos os critérios de 

proporcionalidade, justiça e culpabilidade do réu, impor-se-lhe-á uma pena cujo 

fim permita assegurar os objetivos desejados de retribuição e prevenção, inter-

relacionados na aplicação da norma punitiva, cujos limites encontram-se 

delimitados nas garantias constitucionais. Note-se, aqui, que a retribuição não é 

mais vista em seu caráter vingativo, mas como critério aferidor da 

proporcionalidade e justiça, razão pela qual se fala, nas teorias mistas ou unitárias, 

de um neoretributivismo.  

 

A teoria mista procura equacionar à natureza retributiva da pena a necessidade 

de punir para prevenir, de tal modo que a punição do indivíduo sirva de exemplo para 

os demais membros da sociedade. Assim, sinaliza a exata noção de que o Estado age 

para evitar a impunidade, de tal sorte que se se cometer algum delito sofrerá as 

consequências do ato delituoso.   

Além da mera reprovação contra a transgressão da norma e a retribuição pelo 

mal causado, a pena referente aos crimes ambientais deve ter como justificação a 

ressocialização e o caráter educacional, visto que a educação e consciência ambiental 
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são imprescindíveis para conservar os recursos naturais, considerando-se a sua 

realidade finita.  

  

7 PENA COMO ATO ESTRATÉGICO  

 

A imposição da sanção penal, seja ou não no âmbito ambiental, pressupõe a 

criação de um universo simbólico acerca de poder, autoridade, legitimidade e 

moralidade. 

Torna-se necessário incutir no discurso penal a força necessária para educar e 

prevenir a coletividade sobre o que devemos pensar acerca do bem e do mal, normal 

ou patológico, legítimo ou ilegítimo, justo ou injusto, proporcional ou 

desproporcional. Neste sentido, a pena é um instrumento de comunicação entre o 

Estado e a Sociedade.  

Oliveira (2013, p.128), ao comentar sobre as características da pena como ato 

estratégico de comunicação, dispõe que: 

 

A pena, como ato estratégico, sempre foi utilizada ao longo da historia com veículo 

transmissor de mensagens comunicacionais à coletividade, a fim de que a norma 

punitiva, além de servir de castigo, passasse a funcionar como exemplo a todos os 

indivíduos, induzindo diante deles, um consenso racionalmente motivado de 

obediência às normas. 

 

Neste sentido, eis a lição de Falcon y Tella (2008, p. 90), versando sobre a 

função comunicativa da pena:   

 

Normalmente, dentro da teoria do Direito penal e da criminologia se reconhece 

que o castigo e a sanção penal tem um sentido e são um modo de se comunicar 

com a população em geral – que são ofensores em potencial ou que constituem o 

público em sentido amplo – e não somente por meio da conduta ou da ação, mas 

também mediante símbolos, signos, declarações e mecanismos retóricos. Trata a 

continuação de abordar brevemente a função do castigo como instituição 

comunicativa e didática. 

  

A legitimidade da pena decorreria não só da autoridade do sujeito, mas do 

próprio consenso:  
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Em outras palavras, na perspectiva da ação comunicativa, a verdade sobre a pena 

deixa de estar baseada na autoridade do sujeito que a proclama, para revelar-se no 

consenso entre os seus destinatários, na dinâmica do processo comunicativo entre 

eles. (OLIVEIRA, 2013, p. 131):  

 

ao aderirem às regras estabelecidas pelo grupo social, os sujeitos, atuando de 

acordo com expectativas mútuas de comportamento diante dos seus pares, 

inserem-se no acordo racionalmente motivado que assegura a estabilidade social, 

representando este acordo o conjunto das aspirações comuns de comportamento 

presentes em um determinado momento histórico. (OLIVEIRA, 2013, p. 134). 

 

Defende-se a ideia de que a imposição da pena não seja apenas um castigo 

contra a conduta criminosa, de acordo com o seu caráter retributivo. Exige-se que a 

pena atue como meio de comunicação para induzir um consenso racionalmente 

motivado, despertando nos membros da sociedade a consciência de que a prática 

delituosa será objeto de punição. 

No direito ambiental, a pena como ato estratégico de comunicação pode 

influenciar positivamente em razão do seu caráter preventivo e educacional, 

porquanto desperta no indivíduo transgressor da norma, bem como em seus pares, a 

exata compreensão no que se refere à consciência ambiental como medida de 

preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, em especial no que se 

refere à conservação das águas e do solo do cerrado. 

 

8 RACIONALIDADE DA PENA AMBIENTAL 

 

A racionalidade construída a partir de um pensamento lógico disponibiliza de 

forma concatenada os fundamentos condutores da imposição da penalidade, de modo 

que garanta ao agressor o prévio conhecimento das razões que levaram à aplicação da 

sanção. 

Oliveira (2013, p. 93) esclarece a necessidade de justificação racional da pena: 

 

A necessidade de justificação racional da pena repousa na tentativa de legitimação, 

frente à coletividade, dos mecanismos coercitivos escolhidos pelo poder 

dominante. Com efeito, a imposição de sanções por parte do sujeito (Estado, 
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legislador, juiz etc) carece de justificação a partir do momento em que os 

destinatários sociais da norma possam questionar a racionalidade das medidas 

coercitivas, no plano da relação entre punidor e punido.  

 

Ao escolher os mecanismos de coerção contra a conduta infratora, o Estado deve 

justificar as razões da escolha daquela sanção, a fim de gerar uma satisfação ao grupo 

social, e, ao mesmo tempo, legitimar a penalidade imposta. 

Na seara ambiental, esta legitimidade que decorre da norma positiva e da 

autoridade que aplica a pena, pode ser acrescida por um consenso racional, à medida 

que a pena ambiental ultrapasse seu caráter retributivo e reforce a necessidade de uma 

atuação preventiva e educacional, de tal sorte a despertar no indivíduo uma manifesta 

consciência ambiental no que se refere à preservação dos recursos naturais, dentre eles 

o solo e a água do cerrado.   

A educação ambiental visa despertar a consciência ecológica do indivíduo, em 

que cada membro tem o dever recíproco de tutelar o meio ambiente por meio de um 

consenso racional entre os sujeitos. 

Ao descrever esta educação ambiental, Fiorillo (2012, p. 135) prescreve: 

 

Educar ambientalmente significa: a) reduzir os custos ambientais, à medida que a 

população atuará como guardiã do meio ambiente; b) efetivar o princípio da 

prevenção; c) fixar a ideia de consciência ecológica, que buscará sempre a 

utilização de tecnologias limpas; d) incentivar a realização do princípio da 

solidariedade, no exato sentido que perceberá que o meio ambiente é único, 

indivisível e de titulares indetermináveis, devendo ser justa e distributivamente 

acessível a todos; e) efetivar o princípio da participação, entre outras finalidades.  

 

Assim, a grande preocupação das teorias relativa e mista, ao abordarem o 

caráter preventivo da pena, é educar para que o dano, in casu, ambiental, não volte a 

acontecer.  

Neste ínterim, o consenso racional atuaria como mecanismo de controle no que 

se refere aos crimes cometidos contra o meio ambiente, em especial quando o bem 

jurídico tutelado pela norma ambiental é a conservação do recurso natural – água -, 

preservando sua composição em favor de um meio ambiente equilibrado e da própria 

saúde humana.   
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A racionalidade da pena ambiental imposta pelo Estado preocupa-se em 

apresentar uma justificativa plausível à sociedade, esta formada pelos destinatários da 

norma penal, no que se refere ao exercício do direito de punir o indivíduo transgressor 

da norma, conformando-se sua legitimidade não apenas na autoridade de quem a 

aplica, mas em consenso racionalmente obtido pelos sujeitos, fazendo com que os 

membros da sociedade ajam reciprocamente no controle e preservação dos recursos 

ambientais. 

 

CONCLUSÃO 

 

A racionalidade tecnológica que avança a passos largos juntamente com o 

agronegócio praticado no cerrado brasileiro amplia a área produtiva de soja 

transgênica na região do Matopiba. Ao produzir em larga escala a soja transgênica, o 

sistema dominante estimula o consumo desnecessário do alimento geneticamente 

modificado, trazendo inúmeros malefícios à saúde humana. 

Além disso, referido consumo do transgênico tem por finalidade aumentar a 

produção a cada ano, de modo a esgotar o excedente por meio de uma massificação da 

propaganda, que fabrica a necessidade do consumo para que, ciclicamente, haja o 

aumento da produção e o fortalecimento do sistema.  

A fabricação da necessidade de consumir imposta pelo capitalismo submetido à 

racionalidade tecnológica cerceia a liberdade individual do ser humano ao lhe permitir 

apenas uma escolha dentre aquelas que o sistema lhe impõe. 

Este crescente incentivo ao consumo vinculado à inovação tecnológica na 

exploração do cerrado tem ocasionado um intenso desmatamento à medida que se 

expandem as fronteiras do agronegócio. Consequentemente, maximiza-se o uso de 

agrotóxico e potencializa-se a contaminação do solo e da água pelo lençol freático 

causando crime ambiental de poluição dos recursos naturais. 

A poluição do solo e da água e o consumo do alimento transgênico ocasionam 

evidente dano à saúde humana e ao meio ambiente equilibrado, motivado por uma 

agressiva política de produção orientada tão somente pelo lucro.  

Face aos crimes ambientais decorrentes de intensa atividade agrícola, o estudo 

da teoria da pena se revela indispensável para se discutir a racionalidade da sanção 

ambiental, apta a incutir na sociedade efetiva consciência ambiental. 



 
 
 
 
1014 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

A pena como retribuição ao mal causado é insuficiente perante o direito 

ambiental, tornando-se necessário o fortalecimento do caráter preventivo e 

educacional da pena, de modo a garantir, por meio da conscientização, a preservação 

dos recursos naturais para as próximas gerações, visto que eles não são fontes 

inesgotáveis. 

A pena como ato estratégico de comunicação viabilizadora de um consenso 

racional pode contribuir com o discurso da consciência ambiental da coletividade, eis 

que comunica diretamente aos demais membros da sociedade que a violação da norma 

será objeto de punição pelo Estado, despertando um efeito preventivo no que se refere 

à degradação ambiental.  

Assim, a racionalização da pena ambiental que desperta não somente o caráter 

retributivo, mas também o preventivo e educacional, é passível de viabilizar a 

consciência ambiental como medida de preservação da saúde humana e do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O direito constitucional brasileiro não aceita mais, na atualidade, uma visão 

meramente legalista dos direitos civis e políticos. Faz-se necessário, portanto, 

visualizá-los a partir de concepções mais amplas, que contemplem os vieses 

educacional, trabalhista, econômico e social. O trabalho – principal objeto deste 

estudo –, a partir de então, passou a ser considerado como primordial instrumento de 

inclusão social. 

O Brasil, entretanto, ainda carrega profundas marcas dos tempos de escravidão, 

as quais refletem diretamente nos relacionamentos interpessoais e, especialmente, nas 

relações de trabalho. Isso se dá porque, em que pese as notáveis contribuições trazidas 

com a edição da Lei Áurea, no ano de 1888, o regime foi muito mais excluído em seu 

aspecto formal do que prático. 

Em razão disso, mesmo sendo considerada uma prática ilegal no ordenamento 

jurídico internacional, ainda hodiernamente é um infortúnio presente na realidade dos 

brasileiros, em que o trabalho em condições análogas à de escravo ocorre com 

frequência em nosso país. Esse fato exige dos Estados de Direito e de seus respectivos 

poderes, ações afirmativas em defesa do valor humano. 

Informações do Radar da Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT apontam 

que, no Brasil, entre os anos de 1995 e 2020, cerca de 55.352 (cinquenta e cinco mil, 
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Bacharel em Direito (UNIT/SE). Membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP. Integrante do 
Grupo de Estudos e Pesquisa Constituição, Democracia e Direitos Fundamentais e do Grupo de Pesquisa 
Políticas Públicas de Proteção aos Direitos Humanos - UNIT/CNPq. Advogado. E-mail: 
williamtimoteo@hotmail.com. 
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trezentos e cinquenta e dois) trabalhadores foram identificados em condições análogas 

à de escravo 

Diante disso, este capítulo pretende analisar o meio ambiente do trabalho em 

nosso país, com foco no trabalho em condições análogas à escravidão, a partir do 

entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 489. 

Com isso, propõe-se constatar que, embora o arcabouço legal careça de 

considerável atualização, principalmente diante dos novos modelos de relação de 

trabalho estabelecidos no mundo moderno, as organizações de representação social e 

o Poder Jurisdicional podem contribuir para a diminuição das desigualdades sociais, 

não permitindo que o Estado, através de medidas infralegais, promova o retrocesso de 

princípios e direitos arduamente conquistados, fundamentados e insculpidos na 

Constituição Federal de 1988. 

Por essa razão, o objetivo da presente pesquisa é, sob a ótica da ADPF nº 489, 

na qual se pretendeu a declaração de inconstitucionalidade da Portaria nº 1.129, de 13 

de outubro de 2017, do Ministério do Trabalho, analisar como o sistema jurídico 

nacional tem se portado diante de situações de violação ao marco legal de combate ao 

trabalho escravo no país, posto que ofensivas ao princípio da dignidade da pessoa 

humana e, especialmente, às normas basilares de proteção aos direitos sociais. 

O estudo foi organizado em quatro tópicos, sob os seguintes títulos: 

apresentação do caso, identificação das normas que regulamentam a matéria, solução 

dada pelo Tribunal e discussão da solução dada pelo Tribunal com base na doutrina e 

em decisões divergentes e/ou convergentes. Atrelado a isso, no decorrer de todo o 

trabalho, buscou-se retratar a afirmação dos direitos humanos, principalmente por 

meio de seu axioma histórico, que resultou na inserção do valor social do trabalho 

como fundamento do Estado Democrático de Direito. 

Em relação à metodologia utilizada para o seu desenvolvimento, convém 

registrar que o mecanismo de abordagem empregado foi o dedutivo, originando-se 

uma proposição global para alcançar uma conclusão específica. O capítulo teve cunho 

exploratório e como procedimento para a coleta de dados, realizou-se um estudo de 

caso, recorrendo à pesquisa bibliodocumental, com consultas a fontes primárias e 

secundárias. 
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A ARGUIÇÃO 

 

A presente pesquisa busca investigar o trabalho escravo no Brasil, sob o prisma 

dos Direitos Humanos, tendo como objeto de estudo a Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental nº 489, que tramitou no Supremo Tribunal Federal - STF 

durante o período de 20 de outubro de 2017 a 2 de abril de 2020. 

A ADPF, com pedido liminar, foi ajuizada pelo partido político Rede 

Sustentabilidade e teve como Relatora a Ministra Rosa Weber. O seu objetivo era a 

obtenção da declaração de inconstitucionalidade integral da Portaria nº 1.129/2017, 

editada pelo Ministério do Trabalho, por entender, nas palavras do proponente, que o 

ato normativo questionado havia sido editado “com o inconfessável propósito de 

inviabilizar uma das mais importantes políticas públicas adotadas no Brasil para 

proteção e promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais: a política de 

combate ao trabalho escravo” (BRASIL, 2017a, n.p.). Complementa, nesse sentido, que 

sob o falso pretexto de regular o seguro-desemprego para os trabalhadores submetidos 

à condição análoga à escravidão, a portaria teria ido muito além e, por isso, teria 

desfigurado o marco legal de combate ao trabalho escravo em nosso país. 

A Rede sustenta que a Portaria do Ministério do Trabalho inviabilizava o 

combate ao trabalho análogo ao escravo no Brasil, ao tempo em que também violava 

os preceitos basilares da ordem constitucional vigente. Com isso, fundamentou as suas 

alegações no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), bem como nos 

objetivos fundamentais da República, insculpidos no artigo 3º, além de direitos sociais 

e fundamentais, previstos nos artigos 5º e 6º, tais como: trabalho, liberdade, igualdade 

e não ser submetido a tratamento desumano ou degradante. 

Além disso, invocou o artigo 149 do Código Penal brasileiro, aduzindo que a 

portaria atacada representaria extremo retrocesso jurídico, social e institucional, 

especialmente no que concerne à política nacional de combate já consolidada no país, 

em seus aspectos preventivos, fiscalizatórios e punitivos. Isso porque, o nosso 

ordenamento jurídico consagra uma interpretação extensiva ao “trabalho em 

condições análogas à de escravo”, a qual se harmoniza com aquela das instâncias 

internacionais de proteção aos direitos humanos. 

Com isso, busca-se “ampliar a proteção da pessoa humana vulnerável no 

ambiente de trabalho, salvaguardando de modo mais pleno a sua dignidade” (BRASIL, 
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2017a, n.p.) e, ao praticar grave retrocesso nessa área, a portaria infringiu gravemente 

a Constituição. Nessa perspectiva, é preciso destacar ainda que: 

 

[...] apesar de legalmente abolida há quase 130 anos no país, a escravidão 

ainda é praticada entre nós, por meio de “formas contemporâneas” [...] que 

podem ou não envolver restrições à liberdade de locomoção dos 

trabalhadores [...]. Elas englobam, além do trabalho forçado, também 

aquele realizado sob condições degradantes ou jornadas exaustivas, 

atentatórias à própria humanidade do trabalhador (BRASIL, 2017a, n.p.). 

 

Aponta, outrossim, como sendo os principais vícios verificados na portaria 

contestada: a) a indevida restrição do conceito de “redução à condição análoga a 

escravo”; b) o condicionamento da inclusão de empregador na “lista suja” do trabalho 

escravo e da divulgação dessa lista a prévio ato do Ministro do Trabalho; c) a criação 

de um sem-número de entraves burocráticos e políticos para a atuação dos órgãos e 

autoridades envolvidos na fiscalização e combate às formas modernas de escravidão; 

e d) o afastamento de requisitos mínimos para a celebração de Termos de Ajustamento 

de Conduta sobre a matéria, o que tende a gerar impunidade. 

Por fim, pleiteou-se medida cautelar, sob a alegação de que, diante de um 

cenário de extrema urgência e perigo de gravíssima lesão, estariam presentes os 

requisitos ensejadores à concessão da liminar, a fim de que fosse suspensa a eficácia 

do ato impugnado, até o julgamento de mérito da ação, com a consequente declaração 

de sua inconstitucionalidade. 

Ingressaram como amicus curiae a Associação Brasileira de Incorporadoras 

Imobiliárias - ABRAINC, a Comissão Pastoral da Terra - CPT, a Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil - CNBB, a Confederação Nacional da Indústria - CNI e o Instituto 

de Advocacia Racial e Ambiental - IARA. Por hipótese de prevenção, foram apensados 

à arguição os autos da ADPF nº 491. 

Em 23 de outubro de 2017, em decisão monocrática, a Ministra Rosa Weber, 

relatora da ADPF, conheceu da arguição e, motivada pela comprovação da existência 

de lesão a preceitos fundamentais, bem como pela presença dos requisitos ensejadores, 

suspendeu, em caráter liminar, o ato normativo impugnado, até que houvesse o 

julgamento de mérito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
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Em sua decisão, justifica a ministra que a conceituação trazida pela Portaria 

perturba as ações e políticas públicas do Estado, no que concerne ao combate ao 

trabalho escravo no Brasil, nos aspectos repressivo (ao repercutir nas fiscalizações 

procedidas pelo Ministério do Trabalho), pedagógico-preventivo (ao disciplinar a 

inclusão de nomes no Cadastro de Empregadores que tenham submetido 

trabalhadores à condição análoga à de escravo) e reparativo (concessão de seguro-

desemprego ao trabalhador resgatado). 

Com isso, ficou demonstrado que as definições conceituais trazidas pelo 

Ministério do Trabalho, com caráter extremamente restritivo, não se coadunavam com 

as exigências lançadas com o advento dos instrumentos internacionais, pela 

jurisprudência dos tribunais sobre a matéria e, principalmente, com a ordem jurídica 

pátria. 

 

3 TRABALHO ESCRAVO: NORMAS REGULAMENTADORAS 

 

Além de ofensa aos princípios constitucionais que sustentam a República 

Federativa do Brasil, especialmente quanto àqueles insculpidos nos artigos 1º, 3º, 5º 

e 6º da Constituição de 1988, conforme reconhecido em sede liminar, a matéria ora 

apreciada também encontra espeque no artigo 149 do Código Penal, que tipifica como 

crime de redução à condição análoga à de escravo cada uma das condutas descritas, 

dentre as quais se pode destacar, o trabalho forçado ou a jornada exaustiva, seja por 

condições degradantes ou pela restrição, por qualquer meio, da liberdade do 

trabalhador. 

Outrossim, remontando às origens em seara internacional, tem-se como o 

primeiro instrumento a regular o tema, estabelecendo responsabilidades tangíveis 

quanto à eliminação da escravidão, a Convenção sobre a Escravatura, celebrada em 

Genebra em 1926, em meio aos auspícios da Sociedade das Nações. Em seu artigo 1º, 

define a escravidão como sendo “o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se 

exercem, total ou parcialmente, os atributos do direito de propriedade” (SOCIEDADE 

DAS NAÇÕES, 1926, p. 1). 

Entretanto, verificada a fragilidade da definição, que não seria capaz de eliminar 

a escravidão no mundo, bem como as suas práticas análogas, a conceituação foi 

ampliada, já sob o amparo da Organização das Nações Unidas - ONU, pelo Protocolo 
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de 1953. Com isso, foram incluídas também as práticas de servidão por dívidas, 

servidão, casamento forçado e trabalho infantil. No Brasil, a convenção teve a sua 

adesão autorizada pelo Decreto Legislativo nº 66, de 14 de julho de 1965. 

Por sua vez, a Convenção nº 29 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 

também aderida pelo Brasil, definiu, em seu artigo 2.1, o trabalho forçado como sendo 

“todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade 

e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade” (OIT, 1930, n.p.). Nesse 

sentido, também foi ratificada a Convenção/OIT nº 105, que trata da abolição do 

trabalho forçado e obriga os Estados-membros a adotarem medidas para a sua 

completa erradicação. 

Mais recentemente, no ano de 2015, o Brasil assinou a Declaração Sociolaboral 

do MERCOSUL, comprometendo-se a respeitar os direitos e princípios na área do 

trabalho, dos quais se traz especial destaque ao trabalho decente, à manutenção de 

serviços de inspeção, à igualdade de oportunidades e, em seu artigo 8º, à eliminação 

do trabalho forçado ou obrigatório. 

O compromisso assumido prevê, dentre outras coisas, a obrigatoriedade de o 

Estado formular e pôr em prática políticas ativas de trabalho decente e pleno emprego 

produtivo, observando-se a geração de empregos em um ambiente institucional, social 

e economicamente sustentável; o desenvolvimento de medidas de proteção social; a 

promoção do diálogo social e o respeito, a difusão e a aplicação dos princípios e direitos 

fundamentais do trabalho. 

Além disso, comprometem-se, de modo especial, a suprimir toda forma de 

trabalho forçado, obrigatório ou degradante, que utilize como meio de punição o fato 

de ter o trabalhador manifestado oposição ideológica à ordem política, social ou 

econômica; por haver o participado em atividades sindicais ou greves; e que utilize a 

coerção como medida de disciplina no trabalho ou como de discriminação racial, social, 

nacional, religiosa ou de outra natureza. 

Ademais, não se pode esquecer, obviamente, da Lei nº 3.353, de 13 de maio de 

1888 - Lei Áurea, que declara extinta a escravidão no Brasil. Tem-se ainda outros 

instrumentos com os quais o país também está comprometido, e que integram o 

patrimônio jurídico da Humanidade. São eles: (i) Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), (ii) Carta Interamericana de Garantias Sociais (1948), (iii) Carta da 

Organização dos Estados Americanos (1948), (iv) Declaração Americana de Direitos e 
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Obrigações do Homem (1948), (v) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966), (vi) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966) 

e a (vii) Convenção Americana de Direitos Humanos sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1988). 

Caminhando nessa perspectiva, observa-se que, com a evolução do direito, 

especialmente em cenário internacional, as concepções de escravidão foram evoluindo, 

a fim de atender às novas acepções do mundo contemporâneo. Diante disso, extrai-se 

que, na atualidade, o trabalho escravo apresenta-se de forma mais tênue e o 

cerceamento da liberdade não perpassa obrigatoriamente por opressões físicas, mas 

principalmente econômicas. 

Sob esse aspecto, manifestou-se a Ministra Rosa Weber, para fundamentar a 

sua decisão: 

 

O ato de privar alguém de sua liberdade e de sua dignidade, tratando-o como coisa 

e não como pessoa humana, é repudiado pela ordem constitucional, quer se faça 

mediante coação, quer pela violação intensa e persistente de seus direitos básicos, 

inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do direito ao trabalho digno, com 

impacto na capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre 

determinação, também significa “reduzir alguém a condição análoga à de escravo” 

(BRASIL, 2017a, n.p.). 

 

Com isso, ao retomar a discussão em sede constitucional, importante ressaltar 

que a Magna Carta veda expressamente, em seu artigo 5º, inciso XLVII, alínea “c”, a 

pena de trabalhos forçados, porquanto degradante e desumana.  

Nesse prisma, oportuno registrar que a Portaria do Ministério do Trabalho nº 

1.129/2017 foi infeliz ao estabelecer, sobremodo restritivos, conceitos de trabalho 

forçado, jornada exaustiva, condição degradante e condições análogas à de escravo. 

Posto isso, não se pode limitar a escravidão unicamente à violência física, eis que a sua 

manifestação também se dá, especialmente diante desse cenário laborativo 

contemporâneo, de outras diversas formas. 

Por esse motivo, justa foi a decisão exarada pela ministra relatora, 

fundamentada em todo o arcabouço legal aqui retratado, por verificar as graves 

violações à Norma Máxima do Estado e, de igual modo, que o ato normativo não se 

coaduna com à ordem jurídica internacional. 



 
 
 
 
1024 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

4 LIMINAR DO TRIBUNAL: RECEIO DE RETROCESSO JURÍDICO E 

SOCIAL 

 

Embora a discussão da ADPF em apreço não tenha chegado ao Pleno do 

Supremo Tribunal Federal, em virtude de perda superveniente do objeto, já que houve 

a revogação tácita da norma do Ministério do Trabalho, através da Portaria nº 

1.293/2017, a análise liminar da relatora Rosa Weber, composta por 20 (vinte) laudas, 

foi bem-vista em cenário nacional, nos âmbitos jurídico, político e acadêmico. Em sua 

fundamentação, a Ministra invocou normas de estirpe constitucional e 

infraconstitucional, além de dispositivos infralegais e documentos externos, dos quais 

o Brasil é signatário e que lhes impõe obrigações jurídicas. Para ela (BRASIL, 2017a, 

n.p.): 

[...] a Portaria aparentemente afasta, de forma indevida, do conjunto das condutas 

equiparadas a trabalho realizado em condição análoga à de escravo, as figuras 

jurídicas da submissão a trabalho forçado, da submissão a jornada exaustiva e da 

sujeição a condição degradante de trabalho, atenuando fortemente o alcance das 

políticas de repressão, de prevenção e de reparação às vítimas do trabalho em 

condições análogas à de escravo. 

A conceituação restritiva presente no ato normativo impugnado divorcia-se da 

compreensão contemporânea, amparada na legislação penal vigente no país, em 

instrumentos internacionais dos quais o Brasil é signatário e na jurisprudência 

desta Suprema Corte (grifos no original). 

 

Com isso, torna-se certo de que a sua compreensão sobre o tema está amparada, 

ainda, em precedente já sedimentado pelo Plenário do STF, que admite interpretação 

extensiva à concepção de reduzir alguém à condição análoga à de escravo, na qual não 

se torna obrigatória a existência de coação física da liberdade. 

Entretanto, “por evidente, não é qualquer violação dos direitos trabalhistas que 

configura trabalho escravo”, diz a ministra. Mas acrescenta, por outro lado, que “se 

atinge níveis gritantes e se submetidos os trabalhadores a trabalhos forçados, jornadas 

exaustivas ou a condições degradantes, com a privação de sua liberdade e de sua 

dignidade”, mesmo nos casos em que não se verifica o atentado expresso ao direito de 

ir e vir, estaria verificada a prática do crime de redução do trabalhador a regime 

análogo ao de escravos (BRASIL, 2017a, n.p.). 
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Avalia, ainda, que a portaria do Ministério do Trabalho estabelece 

conceituações frágeis e impõe, sem qualquer fundamento, a conexão de atos quando, 

sob os auspícios da ordem jurídica pátria, a existência isolada de apenas um deles já 

seria hábil à caracterização do ilícito. Com isso, ao conferir definição restritiva aos 

termos ali tratados, atribuindo-lhes sentido dúbio, o instrumento ministerial 

ocasionou um esvaziamento conceitual que, por si só, atenuou a execução de práticas 

repressivas, preventivas e reparativas, e afastou a aplicação de parâmetros 

internacionais e jurisprudenciais. 

Por oportuno, a decisão ressaltou que, mesmo diante de tantos avanços 

históricos, os mecanismos atualmente existentes ainda não seriam capazes de 

erradicar a prática do trabalho escravo contemporâneo, e rememora que esse motivo 

levou o país a ser condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, 

no caso Fazenda Brasil Verde, em 2016. 

Caminhando na mesma perspectiva, destaca-se que a Ministra relatora 

reconheceu em sua decisão que a manutenção dos efeitos jurídicos do ato impugnado 

ocasionaria relevante mácula à ordem constitucional estabelecida, tendo em vista que 

a existência do trabalho escravo nos dias atuais gera danos incessantes à dignidade das 

pessoas a ele submetido. Isso distancia a República da construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária. 

Observe-se, outrossim, que a Lei Máxima do Estado garante aplicação imediata 

às normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, § 1º). Extrai-se 

daí a vedação para que sejam interpretadas como meras declarações políticas ou 

programas de ação. Nesse panorama, a Ministra Rosa Weber destaca que a essas 

normas “não pode ser atribuída [...] exegese que lhes retire a densidade normativa” 

(BRASIL, 2017a, n.p.). 

Finalizou, diante disso, em sede de juízo preliminar, a evidência do risco de 

comprometer os resultados obtidos no decorrer de longos períodos de luta para que se 

alcançasse o status quo das políticas públicas de combate ao trabalho escravo. A 

decisão, ainda, reconheceu que a portaria ministerial vulnerava princípios basilares 

constitucionais e, de igual modo, suprimia proteção apropriada a direitos 

fundamentais, além de gerar desordem em relação aos compromissos internacionais 

assumidos. A sua manutenção, certamente, ocasionaria um grande retrocesso jurídico 

e social. 
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5 POSIÇÕES DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS 

 

Mesmo após quase 133 (cento e trinta e três) anos da abolição da escravatura, a 

população brasileira – especialmente negra e com baixo nível de escolaridade – ainda 

amarga momentos de dificuldade com as cicatrizes deixadas por esse período. A 

Portaria nº 1.129/2017, do Ministério do Trabalho, vem reafirmar que a República do 

Brasil, mesmo fundamentada na dignidade da pessoa humana, ainda não é capaz de 

efetivar os direitos basilares dos cidadãos. 

Foram essas as razões, dentre outras oportunamente já elencadas, que deram 

azo à decisão da Ministra Rosa Weber, para que suspendesse os efeitos integrais do ato 

ministerial em discussão, tutelando direitos flagrantemente violados. 

Muito impressiona que, mesmo após ter sido recentemente condenado pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil ainda edita instrumento que viria 

a afrouxar conquistas históricas, restringindo a atuação repressiva, mitigando o efeito 

reparativo do seguro-desemprego e submetendo a inclusão das empresas na “lista 

suja” governamental a um crivo estritamente político do gestor estatal. 

A ADPF, portanto, proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, vem cobrar do 

Poder Jurisdicional respostas para atos arbitrários, que certamente iriam promover o 

retrocesso de princípios e direitos sociais e fundamentais. Por essa razão, ao 

fundamentar a sua decisão monocrática, a relatora ratificou o entendimento já 

pacificado no Tribunal, de que a escravidão não decorre apenas de constrangimentos 

físicos. 

Nesse sentido, é o Inquérito nº 3.412 do STF4, o qual, a partir da concepção de 

escravidão moderna – que se mostra mais sutil do que aquela do século XIX –, trata 

da desnecessidade de coação direta contra a liberdade de ir e vir ou mesmo o 

cerceamento da liberdade de locomoção, para que o trabalho análogo ao escravo seja 

configurado; bastando, para isso, a submissão da vítima a trabalhos forçados, jornada 

exaustiva ou condições degradantes de trabalho. 

O entendimento nele firmado reflete o mesmo do objeto da presente pesquisa e 

foi reiterado pelo Supremo em sede de Recurso Extraordinário – nº 459.510. Na 

                                                      
4  [...] o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não 
necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o como coisa e 
não como pessoa humana, o que pode ser feito não só mediante coação, mas também pela violação 
intensa e persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno [...] (BRASIL, 2012, 
n.p.). 
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análise do caso, o órgão entendeu, dentre outras coisas, que “o bem jurídico objeto de 

tutela pelo art. 149 do Código Penal vai além da liberdade individual, já que a prática 

da conduta em questão acaba por vilipendiar outros bens jurídicos protegidos 

constitucionalmente [...]”, e ressaltou, nesse sentido, que “é dever do Estado (lato 

sensu) proteger a atividade laboral do trabalhador por meio de sua organização social 

e trabalhista, bem como zelar pelo respeito à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, 

inciso III) [...]” (BRASIL, 2015, n.p.). 

Depreende-se daí ser dever do Ente Estatal a manutenção de políticas públicas 

e sociais de prevenção e combate ao trabalho em condição análogas à de escravo. 

Observe-se, por oportuno, que tal obrigação decorre de imposição constitucional, bem 

como dos instrumentos internacionais aderidos, os quais não dão margem para uma 

atuação meramente discricionária, quando o tema é direito fundamental. 

Caminhando na perspectiva em comento, o Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) reformou decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que, nos 

autos da Ação Civil Pública nº 53100-49.2011.5.16.0021, movida pelo Ministério 

Público do Trabalho (MPT), divergiu do entendimento já firmado pelo STF e, embora 

tenha considerado a existência de trabalho em condições degradantes, não reconheceu 

a redução do trabalhador a condição análoga à de escravo, sob a justificativa de não 

haver impedimento à liberdade de locomoção. 

Verifica-se que, ao dar provimento ao recurso do MPT, o Tribunal Superior do 

Trabalho confirmou a linha que vem sendo abordada e ratificou que o trabalho em 

condições análogas à de escravo está dissociado da restrição da liberdade do 

trabalhador. Registre-se, nesse aspecto, a necessidade de interpretação do caso 

concreto, adequando-o às novas concepções de labor no mundo contemporâneo. A 

doutrina também tem caminhado nesse sentido. No mesmo viés, seguiu o Recurso 

Especial nº 1.443.133 - TO, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, bem 

como o Recurso em Habeas Corpus nº 85.875 - PI, relatado pelo Ministro Ribeiro 

Dantas, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 

A despeito disso, Camino (2003) destaca que o valor humano está explícito na 

norma constitucional e que o direito do trabalho, por sua vez, configura-se como 

mecanismo garantidor da dignidade intrínseca do trabalhador. Nesse prisma, 

corrobora a lição precisa de Sarlet (2004, p. 59): 
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[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direito e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas de uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

com os demais seres humanos. 

 

Delgado (2005), por sua vez, vem convergir com tais ensinamentos e destaca 

que o valor humano, em sua singeleza, deve ser o centro da sociedade, ficando este 

lesado nos casos de qualquer privação mínima de afirmação social. Barroso (2010, p. 

3), no mesmo caminho, destaca a importância que o instituto da dignidade da pessoa 

humana ganhou em cenário internacional, influenciando nos campos jurídico e social: 

 

A dignidade da pessoa humana tornou-se, nas últimas décadas, um dos grandes 

consensos éticos do mundo ocidental. Ela é mencionada em incontáveis 

documentos internacionais, em Constituições, leis e decisões judiciais. No plano 

abstrato, poucas ideias se equiparam a ela na capacidade de seduzir o espírito e 

ganhar adesão unânime. Tal fato, todavia, não minimiza – antes agrava – as 

dificuldades na sua utilização como um instrumento relevante na interpretação 

jurídica [...]. 

 

Com isso, resta clarividente que o ordenamento jurídico pátrio, aliado a 

disposições internacionais, prevê expressamente a manutenção da dignidade humana 

e, como consequência indissociável, a proibição da prática do trabalho escravo, ou a 

ele análogo. Diante disso, importante assinalar que a escravidão não está limitada ao 

constrangimento físico, mas especialmente sob formas camufladas, que venham a 

configurar atentado contra a dignidade, principalmente quando analisada pela ótica 

da contemporaneidade. 

Portanto, cabe ao Estado, desta forma, o desafio de introduzir os fundamentos 

da dignidade da pessoa humana como princípio norteador de suas ações, de forma a 

elevar qualidade institucional e a preocupação com o bem-estar social do cidadão. Isso 

porque, sem a solidificação dos direitos sociais, jamais se alcançará a “sociedade livre, 
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justa e solidária” perseguida pelos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil (BONAVIDES, 2008; 2000, p. 260). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, remontou-se às origens do trabalho, outrora utilizado unicamente 

como forma de penalidade, especialmente para os povos mais humildes. Na 

atualidade, entretanto, embora o país ainda carregue marcas desse período, é 

perceptível a sua importância para o contexto social, notadamente por configurar-se 

como imprescindível mecanismo de inclusão. 

Diante disso, ao longo deste capítulo, foi possível perceber a evolução da 

concepção de trabalho escravo, identificando as relevantes contribuições legislativas e 

jurisprudenciais, além das organizações sociais e dos tratados e convenções 

internacionais, que culminaram hoje no que se entende por “trabalho escravo 

contemporâneo”. Esse processo, certamente, tem auxiliado na consecução de ações 

afirmativas em defesa do valor da pessoa enquanto indivíduo humano. 

Nesse aspecto, investigou-se o trabalho escravo no Brasil, sob a ótica dos 

Direitos Humanos e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 

489, que tramitou no STF durante os anos de 2017 e 2020. Nela, a Rede 

Sustentabilidade pretendeu a obtenção da declaração de inconstitucionalidade total da 

Portaria nº 1.129/2017, editada pelo Ministério do Trabalho. 

O partido político alegou que a normativa ministerial inviabilizava a promoção 

de políticas públicas de combate ao trabalho escravo no país, com a falsa justificativa 

de que estaria regulando o recebimento do seguro-desemprego pelos trabalhadores 

submetidos a condição análoga à escravidão. 

Importante se faz destacar que, conforme confirmado em decisão monocrática 

da Ministra Rosa Weber, relatora da arguição, a portaria atacada violou o texto básico 

da Constituição Federal e divorciou-se dos compromissos assumidos em cenário 

internacional. Ainda, afetou as ações e políticas nas dimensões repressiva, pedagógico-

preventiva e reparativa. 

Através deste estudo, pôde-se constatar que a ADPF, mesmo não tendo sido 

analisada pelo Plenário da Suprema Corte brasileira, por perda superveniente do 

objeto, veio reafirmar o papel do Poder Judiciário na redução das desigualdades 
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sociais, quando não permitiu que o Estado, no uso de suas atribuições discricionárias, 

corroborasse com o retrocesso jurídico, social e institucional de conquistas tão 

importantes e ainda não inteiramente consolidadas, mormente as novas concepções 

de relação de trabalho estabelecidas na contemporaneidade. 

Verificou-se, diante disso, que o documento do Ministério do Trabalho 

apresentava graves vícios ao condicionar a inclusão do empregador na “lista suja” ao 

crivo político do gestor estatal e ao criar entraves para a execução de procedimentos 

fiscalizatórios. De igual modo, ao trazer conceituações por extremo restritivas, que não 

se harmonizam com as disposições nacionais e internacionais estabelecidas. 

Por tudo aqui já discutido, é de clareza solar que, atualmente, o trabalho escravo 

revela-se de forma mais tímida. Depreende-se daí que a restrição da liberdade não está 

necessariamente atrelada à violência física, eis que também se apresenta de várias 

outras maneiras, inclusive pelo viés econômico. Nesse prisma, torna-se inequívoco que 

a Portaria nº 1.129/2017 não poderia prosperar. 

A medida cautelar, conforme demonstrado, foi amparada em precedentes do 

próprio STF, o qual já consolidou uma compreensão extensiva às concepções antes 

atribuídas ao crime de reduzir alguém a condição análoga à de escravo, na qual não se 

faz necessária a reunião das condutas descritas no artigo 149 do Código Penal, mas 

apenas a existência isolada de qualquer uma delas para a configuração do ilícito penal. 

Em vista disso, tem-se por inequívoco que defender o trabalho digno é, por 

consequência indissociável, defender os direitos humanos. Assim, na medida em que 

a portaria restringia a atuação repressiva do Ministério do Trabalho, atribuía cunho 

político a mecanismo punitivo e mitigava o efeito reparativo, quando restringia o 

acesso ao seguro-desemprego, ela se distanciava do acervo legal de repressão ao 

trabalho escravo, ofendia os direitos fundamentais da pessoa humana e, como 

consequência, a Constituição. 

Diante de todo o delineado, é claro compreender que, mesmo havendo um 

direcionamento coletivo de esforços para a erradicação do trabalho análogo à 

escravidão, este insiste em sobreviver de forma camuflada. Por isso, combater o 

trabalho escravo não se constitui como uma faculdade do Estado, mas uma obrigação 

decorrente do texto constitucional, que prevê o dever de proteção ao trabalhador e à 

dignidade da pessoa humana. 
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Entretanto, parece faltar ao ente estatal a lucidez de que as suas ações são 

imprescindíveis para que, deveras, os velhos hábitos – com roupagem moderna – 

sejam definitivamente desenraizados do cenário nacional. Isso inclui, também, inserir 

no cotidiano da administração pública, além da aplicação do conjunto de princípios 

que a norteia, o do in dubio pro iuribus hominis. 
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 52. EXPERIÊNCIAS PIONEIRAS EM MEDIAÇÃO AMBIENTAL NO 

BRASIL 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No início de 2010, o MP/MG e o Banco Mundial firmaram um Termo de 

Cooperação Técnica, com previsão de investimentos no aperfeiçoamento institucional, 

para construir um novo modelo de gestão e resolução de conflitos ambientais. Os 

objetivos da parceria firmada no que tange à área ambiental são assim sintetizados. 

(SAMPAIO et al., 2016,p.35): 

Aprimorar as técnicas de resolução de conflitos ambientais utilizadas pelo 

MP; 

 Estudar metodologias para valorar os danos ao meio ambiente; 

 Aprimorar a atuação do MP no processo de licenciamento ambiental; e 

 Melhorar o sistema de intercâmbio de informações ambientais em Minas 

gerais. 

Resultando desta parceria, nasceu o projeto denominado “Reorganização do 

Ministério Público de Minas Gerais para atuação por bacias hidrográficas”, ganhador 

em 2010 do Prêmio Innovare, na categoria Ministério Público - Desburocratização da 

Justiça. Essa experiência é pioneira por dois motivos. O primeiro é a criação do modelo 

de atuação do órgão ministerial por bacias hidrográficas e para a proteção do meio 

ambiente natural, cultural e artificial. A referida forma de organização foi inspirada no 

artigo de Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, que defendia a premissa de 

que o meio ambiente não se organiza em comarcas tampouco em Municípios, assim a 
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organização do MP deveria estar em conformidade com as territorialidades 

ambientais2. (BENJAMIN, 1998,64). 

O segundo é a atuação preventiva, extrajudicial e resolutiva do MP na área 

ambiental. Do ponto de vista prático, essa atuação extrajudicial pode ocorrer de três 

formas. Na primeira, a pacificação do conflito pode ocorrer e se exaurir somente na via 

extrajudicial. Na segunda, a pacificação do conflito ocorre por meio dos mecanismos 

extrajudiciais, embora já tenha sido judicializado. Na terceira, a pacificação do conflito 

ocorre sem a interveniência do Judiciário, sendo requerida apenas a homologação do 

resultado na via judicial. (SAMPAIO et al., 2016,p.35). 

Dessa forma, para conferir um tratamento especializado aos conflitos 

ambientais de alta complexidade, compreendido como os empreendimentos ou 

atividades de significativo impacto ambiental, a Resolução n° 106/2012 da 

Procuradoria de Justiça instituiu, no âmbito do MP/MG, o Núcleo de Resolução dos 

Conflitos Ambientais (NUCAM). A dificuldade inicial enfrentada pelos membros do 

órgão ministerial foi a disponibilização do suporte técnico qualificado, necessário para 

subsidiar a atuação dos Promotores. Como forma de superá-la, os Coordenadores 

Regionais puderam viabilizar convênios com as Universidades e instituições de 

assessoramento técnico, bem como autorizar o adiantamento de despesas dos 

profissionais responsáveis pela elaboração dos laudos. 

As etapas detalhadas do funcionamento do Projeto estão descritas abaixo. 

(SAMPAIO et al., 2016,p.65): 

 Criação das Promotorias Regionais e Temáticas; 

 Aquisição e estruturação da sede das Promotorias Regionais; 

 Designação de Promotores de Justiça para atuar exclusivamente na área 

ambiental; 

 Designação para as Coordenadorias de assessores jurídicos e técnicos; 

 Convite ou convocação para realização de reuniões com a finalidade de definir 

as prioridades comuns de atuação; 

 Encaminhamento pelo Promotor/Coordenador de material de apoio ao 

Promotor de Justiça; 

                                                      
2 Conforme previsto no artigo 3°, IV da Lei Federal n.9.433/1997: “Constituem diretrizes gerais de ação 
para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos: [..] V- a articulação da gestão de 
recursos hídricos com a do uso do solo”. Igualmente, o artigo 20 da Lei 8.171/1991 diz que “as bacias 
hidrográficas constituem-se em unidades básicas de planejamento do uso, da conservação e da 
recuperação dos recursos naturais”. 
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Disponibilização do suporte técnico para atuação do Promotor de Justiça na 

defesa do meio ambiente; e 

Apresentação de proposta de solução extrajudicial do conflito ao suposto 

autor da infração ambiental, que é convocado para reunião na sede da Promotoria 

Regional. 

Dessa forma, a solicitação de apoio técnico e jurídico advinda de uma 

Promotoria é submetida à análise do NUCAM para verificar se o grau de complexidade 

do conflito pertence à classe 5 ou 6 do licenciamento ambiental. Uma vez aceito o 

pedido, é instaurado o procedimento administrativo, que poderá ser instruído por 

meio de procedimento próprio denominado de Procedimento de Apoio à Atividade 

Fim (PAAF) ou por meio do Inquérito Civil. Quando o pedido de apoio é instruído por 

meio do PAAF, o arquivamento é realizado pelo próprio núcleo. Se for instruído por 

inquérito civil, este retorna à Promotoria de origem para deliberação sobre o seu 

arquivamento e homologação do CNMP. 

As potencialidades da experiência pioneira desenvolvida no âmbito do NUCAM 

são assim sintetizadas por Sampaio et al. (2016,p.64): 

 A resolução extrajudicial de conflitos como novo modelo de gestão do 

Ministério Público; 

 Celeridade e menor custo se comparado à interposição judicial; 

 Atuação preventiva da responsabilidade ambiental; 

 Segurança jurídica das relações ambientais, o que leva à redução da 

judicialização; 

 Redução da burocracia para a solução de conflitos ambientais; 

 Ampliação do acesso à justiça; 

 A resolução extrajudicial dos conflitos ambientais tem boa aceitação por parte 

da sociedade civil organizada, Estado e diversos segmentos do setor produtivo; e 

 As condutas empresariais e sociais voltam-se para o desenvolvimento 

sustentável. 

Apresentadas as potencialidades, é necessário apontar os desafios a serem 

enfrentados pelo NUCAM. O primeiro desafio é a superação do perfil demandista dos 

membros do MP. O segundo é a falta de incentivo à resolução negociada no âmbito das 

instituições públicas. O terceiro é a necessidade de padronização dos procedimentos 

internos, como forma de garantir o seu funcionamento independentemente da 
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alteração da equipe do NUCAM, bem como dos Promotores de Justiça. O último é a 

igualdade de condições entre o MP e as partes envolvidas no conflito.  

Desta forma, este artigo propõe-se a apresentar o relato das experiências 

brasileiras na resolução consensual de conflitos ambientais, especialmente à resolução 

extrajudicial dos conflitos ambientais no âmbito do NUCAM, tendo como parâmetro a 

pesquisa realizada pelo Centro de Direito e Meio Ambiente (CDMA) da Fundação 

Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV/RJ). 

 

2 RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS CONFLITOS AMBIENTAIS NO 

ÂMBITO DO NUCAM 

 

Feita essa introdução sobre o funcionamento do NUCAM, optou-se por 

apresentar os principais resultados da pesquisa empírica realizada pelo centro de 

Direito e Meio Ambiente (CDMA) da FGV/RJ e o NUCAM, pelo fato de ser uma 

experiência pioneira no âmbito do órgão ministerial, pois materializa a sua atuação 

preventiva e extrajudicial, bem como para obter subsídios que auxiliem no 

esclarecimento do tema de pesquisa. Quanto às ferramentas metodológicas, a pesquisa 

se utilizou do banco de dados e da aplicação de um questionário aos Promotores de 

Justiça do MP/MG. Outro esclarecimento é que o projeto desenvolvido pelo MP/MG 

ganha contornos de técnica de negociação em matéria ambiental, porque o membro 

do Parquet atua concomitantemente como moderador de conflitos e garantidor de 

direitos. 

Inicia-se pela análise dos questionários quanto à composição institucional do 

MP/MG e a percepção de seus membros quanto à atuação extrajudicial da instituição. 

Em relação à composição de gênero da instituição, dos 431 Promotores que 

responderam a pesquisa, 71,5% são do sexo masculino, o que representa em termos 

absolutos 308 Promotores, e 28,5% são do sexo feminino. Outro dado revela que 

86,9% dos entrevistados já atuaram em promotoria com atribuição ambiental, sendo 

que mais da metade deles atuou por período inferior a cinco anos. Somente 5,1% dos 

Promotores de Justiça desempenharam atividades na área ambiental por mais de 20 

anos. 

Outro questionamento feito aos entrevistados mostrou que 60% deles já tinham 

realizado cursos sobre as técnicas extrajudiciais, o que em termos absoluto representa 
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256 Promotores de Justiça. Entre estes, 79,5% celebraram TAC e tão somente 10% 

solicitaram apoio ao Núcleo. Os dados revelam que os membros do órgão ministerial 

qualificados nessa área têm propensão a celebrar Termo de Ajustamento de Conduta, 

mas não exercem influência no pedido de apoio ao NUCAM (SAMPAIO et al., 

2016,p.66). 

Além da composição institucional, outra parte do questionário voltou-se à visão 

dos Promotores em relação à utilização da via extrajudicial na resolução de conflitos 

ambientais. A maioria deles (98,4%) respondeu que a solução extrajudicial é uma boa 

alternativa quando da instauração de um procedimento preparatório ou do inquérito 

civil, enquanto que apenas 1,6% responderam que a solução extrajudicial não é melhor 

alternativa. Outra pergunta feita aos Promotores foi sobre os motivos pelos quais eles 

consideraram ou não a solução extrajudicial a melhor alternativa. Os motivos 

indicados pelos sete Promotores de Justiça que responderam “não” para a solução 

extrajudicial de conflito são (SAMPAIO et al., 2016, grifo da autora): 

 As empresas e os órgãos do Poder Executivo são relutantes em negociar com 

o MP; 

 A propositura da ACP é mais efetiva; e 

 A legislação benéfica ao infrator estimula o descumprimento da lei.  

Quanto aos motivos apontados pelos 420 Promotores de Justiça favoráveis à 

solução extrajudicial, destacam-se. (SAMPAIO et al., 2016, grifo da autora,p.75): 

 A solução extrajudicial é mais célere e eficiente; 

 O Ministério Público deve adotar como regra uma postura resolutiva; 

 A Ação Civil Pública é menos efetiva; 

 Outros motivos: a propositura da ACP não significa a pacificação social do 

conflito e as ACPs manejadas raramente são julgadas pelo Poder Judiciário.  

Sobre as respostas dos entrevistados, é necessário tecer três observações. A 

primeira é o fato de os entrevistados terem apontado a solução extrajudicial como 

melhor alternativa não apenas sob o viés quantitativo (celeridade), mas também 

qualitativo (eficiente). A segunda é o reconhecimento pelo próprio legitimado ativo de 

que a ACP nem sempre é a melhor alternativa. Conforme explicitado no tópico 

anterior, a ACP apresenta como fator negativo a demora na sua tramitação e 

dificuldades no acompanhamento do seu cumprimento. A última observação é que 



 
 
 
 
1040 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

nenhum dos entrevistados apontou como óbice para a solução extrajudicial o fato de 

que, em matéria ambiental, os direitos são indisponíveis. 

Com a finalidade de verificar se os meios extrajudiciais estavam sendo 

utilizados pelos Promotores de Justiça para resolver os conflitos ambientais, foi 

questionado se eles haviam celebrado Acordo/TAC. A quase totalidade dos 

entrevistados respondeu que sim (83,9%) e apenas 16,1 % responderam que não havia 

utilizado Acordo/ TAC. Outro dado colhido refere-se à complexidade do conflito objeto 

do Acordo/TAC indicado por 62,7% dos entrevistados 3 . Esses dados reafirmam a 

disposição dos entrevistados em resolver os conflitos ambientais de forma 

extrajudicial, bem como identifica a complexidade como uma das características deste 

tipo de conflito. 

No início do texto, foi mencionado que os Promotores de Justiça podem solicitar 

apoio técnico e jurídico ao NUCAM no caso de conflitos ambientais de alta 

complexidade. Nesse sentido, questionou-se se eles haviam acionado ou não o Núcleo 

e os motivos para fazê-lo ou não. Dos 338 Promotores envolvidos em processos 

extrajudiciais na área ambiental, somente 8,6% deles solicitaram empréstimo de apoio 

ao NUCAM, enquanto que 91,4% dos entrevistados não haviam solicitado apoio. As 

motivações indicadas para solicitar apoio ao NUCAM na celebração de Acordo/TAC 

foram. (SAMPAIO et al., 2016,p.78): 

 Porque o NUCAM oferece mais recurso e estrutura; 

 Pelo apoio técnico; e 

 Porque quiseram prestigiar a iniciativa do Ministério Público4. 

Os motivos para não terem solicitado apoio ao NUICAM na celebração de 

Acordo/TAC estão relacionados à informação, razão pela qual se entende que esta 

experiência precisa ser mais bem divulgada interna e externamente, para permitir a 

replicação desta prática exitosa de resolução extrajudicial de conflitos ambientais. 

Além disso, há espaço para ampliar o número de atendimento feito pelo NUCAM 

diante do número inexpressivo de Promotores que fizeram solicitação de apoio técnico 

e jurídico: 

 O NUCAM não existia no momento da celebração dos Acordos/TACs; 

 Porque não conheço o NUCAM e sua atuação; 

                                                      
3 “93 Promotores de Justiça não responderam” (SAMPAIO et al., 2016, p. 141). 
4 93 Promotores de Justiça não responderam (SAMPAIO et al., 2016,p.55). Apenas 29 entrevistados 
responderam o questionamento sobre os motivos que os levaram a solicitar ou não apoio ao NUCAM. 
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 Porque não houve necessidade de apoio técnico; 

 Porque é mais eficiente a negociação na própria Promotoria; e 

 Porque a atribuição natural do Promotor de Justiça deve ser respeitada 

(SAMPAIO et al., 2016, p. 66). 

 

Outro dado levantado pela pesquisa diz respeito à percepção dos entrevistados 

acerca da adequação da estrutura do Poder Judiciário para resolver os conflitos 

ambientais de forma célere e adequada. Nesse item, a quase totalidade dos 

entrevistados avaliou a estrutura estatal negativamente. Da mesma forma, 99,1% deles 

apontaram que é necessário o aprimoramento dos instrumentos do MP na resolução 

dos conflitos ambientais (SAMPAIO et al., 2016). 

Explanados os principais dados referentes às entrevistas, nas páginas que 

seguem, serão apresentadas as informações extraídas do banco de dados construídos 

pelo CDMA, para conhecer os resultados obtidos pelo NUCAM. Dos 65 procedimentos 

instaurados no Núcleo período de 2012 a 2015, foram analisados 54 deles devido ao 

prazo de execução do projeto que deveria ser finalizado em dezembro de 2014. 

Os primeiros dados colhidos referem-se à natureza das atividades envolvidas 

nos procedimentos instaurados no NUCAM, com base na Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE), bem como à Classe do empreendimento dos 

procedimentos instaurados no NUCAM. Em relação ao primeiro item, metade delas 

está inserida na categoria “Indústria Extrativa”, devido ao fato de a economia do 

Estado de MG ter como base a mineração, seguido da categoria “construção” e 

“eletricidade”. Quanto ao segundo item, os procedimentos foram classificados de 

acordo as classes previstas na Deliberação Normativa COPAM n.74 de 2004. Mais da 

metade deles foi enquadrado como atividade de alto impacto ambiental (classe 5 ou 

6), portanto, suscetível de ser analisado pelo NUCAM. 

Outro item refere-se aos agentes envolvidos nos procedimentos em 

trânsito/transitados no NUCAM. Diversamente do resultado apresentado 

anteriormente sobre as ACPs, o principal agente envolvido nos procedimentos 

analisados são as empresas, representando 74% da amostra. Em seguida, com 22%, 

aparece a categoria órgãos ou instituições do governo, como chefe do executivo, 

secretarias e órgãos ambientais, devido à omissão na fiscalização e a irregularidades 

nas licenças ambientais de empreendimentos. De forma menos expressiva, os 
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procedimentos tiveram como agente envolvido pessoas físicas e sociedade civil (1,9% 

cada). Esses dados são explicitados no gráfico5 (SAMPAIO et al., 2016,p.65): 

 

Gráfico 01 – Agentes envolvidos nos Procedimentos instaurados no 

NUCAM 

 

 

Fonte: Sampaio et al. (2016, p.165). 

 

Quanto à análise técnica nos procedimentos instaurados no NUCAM, em 81,5 

% deles foi identificada a necessidade de realização de análise técnica. O Instituto 

Prístino realizou esse exame da maioria dos procedimentos, seguido da Central de 

Apoio Técnico (CEAT) e Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente (AMDA). 

Somente em 18,5% da amostra, o apoio técnico foi considerado desnecessário 

(SAMPAIO et al., 2016). Nesse ponto, é preciso tecer dois comentários. Embora o MP 

possua um corpo técnico próprio responsável por prestar apoio aos seus membros 

(CEAT), o número elevado de solicitações induz à instituição a fazer parecerias com 

outros órgãos e instituições. Além disso, o apoio técnico auxilia na constatação da 

                                                      
5Como exemplo da ocorrência de procedimentos envolvendo pessoas físicas e sociedade civil cita-se: a) 
o desmatamento irregular em área localizada no bioma da Mata Atlântica, com a finalidade de permitir 
a atividade de silvicultura em propriedade particular; b) utilização de parque público ecológico para a 
realização de cultos religiosos. 
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ocorrência ou ausência dos danos ambientais bem como fornece subsídios essenciais 

para a resolução deste tipo de conflito marcado pela complexidade. 

Foi realizada também uma investigação acerca da judicialização dos 

procedimentos em trâmite ou já tramitado no NUCAM. O termo judicialização referiu-

se à ocorrência do ajuizamento das ACPs, anterior e posteriormente à instauração do 

procedimento no Núcleo. Em 74% ou 40 procedimentos, não houve ocorrência de ACP, 

indicando que a judicialização do conflito se restringiu a um número inexpressivo dos 

procedimentos (26% ou 14 amostras). O gráfico ilustra estes dados (SAMPAIO et al., 

2016,p.85): 

 

Gráfico 02 – Procedimentos instaurado no NUCAM segundo a ocorrência 

de Ação Civil Pública 

 

 

Fonte: Sampaio et al. (2016, p.173). 

 

Quanto a procedimentos no Núcleo que possuíam ACP em curso, foram 

pesquisados os meios de resolução utilizados, a partir de dois grupos: ACP ajuizada 

antes da entrada no núcleo; e ACP ajuizada posteriormente a entrada no núcleo. No 

primeiro grupo, a resolução através de meios extrajudiciais de conflito não foi possível 

apenas em dois dos nove procedimentos analisados. Diferentemente, na maior parte 

dos procedimentos judicializados posteriormente à instauração no Núcleo, não houve 
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possibilidade de acordo. Em apenas um dos cinco procedimentos, o acordo encontra-

se em fase de elaboração. Tais dados sugerem que o ajuizamento de ACP posterior à 

tramitação no Núcleo ocorre em razão do esgotamento de outras possibilidades de 

resolução através da via extrajudicial (SAMPAIO et al., 2016,p.89). 

Prosseguindo a análise, a pesquisa buscou identificar os principais meios de 

resolução dos 19 procedimentos já encerrados. De acordo com Sampaio et al. (2016), 

esses meios não podem ser classificados como instrumentos, mas, sim, expressão do 

perfil resolutivo do MP na medida que associou várias ferramentas para atingir um 

resultado célere e satisfatório para as partes. A resolução de mais da metade dos 

procedimentos ocorreu no âmbito do procedimento do licenciamento ambiental por 

meio da análise técnica ou recomendação. A solução pela via extrajudicial não foi 

possível em 26% dos casos. 

Sob o viés prático, a análise técnica auxiliou o Núcleo a identificar as 

irregularidades no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental. Após a 

conclusão desta, o NUCAM elaborava uma recomendação ao órgão ambiental estadual 

para apontar as modificações a serem realizadas no âmbito do procedimento de 

licenciamento ambiental, pondo fim ao procedimento em andamento no Núcleo 

(SAMPAIO, et.al, 2016,p.90). 

Outro item analisado refere-se à média da duração de tramitação dos 19 

procedimentos encerrados no NUCAM. O tempo máximo para a resolução do conflito 

foi de 19 meses e o mínimo apenas um mês. A média de duração da tramitação no 

NUCAM é de apenas 9,6 meses, o que demonstra a celeridade da via extrajudicial se 

comparada à via judicial. Como forma de detalhar essas informações, identificou-se a 

média temporal de tramitação dos procedimentos iniciados no Núcleo por meio de 

resolução aplicado. A demonstração de ausência de dano ambiental foi o meio de 

resolução mais demorado com a média de duração de 16 meses, mesmo assim bem 

inferior ao tempo médio da duração de tramitação da ACP ambiental, que é de 49,9 

meses. A tabela abaixo ilustra os dados: 
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Tabela 01 – Média temporal de tramitação dos procedimentos instaurado 

no NUCAM por meio de resolução aplicado (2014) 

 

Meio de resolução Quantidade de 

procedimentos 

Média de duração da 

resolução (meses) 

Celebração de Acordo Judicial 1 11 

Celebração de TAC 2 5 

Ausência de dano ambiental 1 16 

Licenciamento ambiental 10 9 

Não foi possível a resolução pela 

via extrajudicial 

5 11 

Total   19 100% 

Fonte: Sampaio et al. (2016, p.182) 

 

A partir dos dados apresentados sobre o NUCAM, é possível apontar as 

seguintes conclusões parciais: 

Uma das vantagens da mediação é a celeridade, já que a média de duração de 

tramitação dos procedimentos pela via extrajudicial é baixa quando comparada com a 

tramitação dos processos judiciais; 

A reorganização do MP por bacias hidrográficas e por temática proporciona 

uma visão integral dos conflitos ambientais; 

A complexidade dos conflitos ambientais exige uma análise técnica e legal. 

Nesse sentido, o Ministério Público precisa melhorar a estrutura do CEAT e continuar 

firmando as parcerias com outras instituições e universidades para prestar esse serviço 

com qualidade; 

 A maioria dos procedimentos foi resolvida por meio de acordo ou 

recomendação para a inclusão de modificações no âmbito do procedimento de 

licenciamento ambiental e não por meio do TAC; 

 Embora os principais agentes envolvidos nos procedimentos sejam as 

empresas, foi identificado um número significativo de casos que envolviam órgãos e 

instituições públicas; 

O projeto desburocratiza a justiça ambiental; 

 Há uma tendência de os Promotores entrevistados em utilizar a via 

extrajudicial para a resolução dos conflitos ambientais;  
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 É necessário investir não apenas em capacitação técnica dos membros e 

servidores do MP, mas também incluir, nos projetos pedagógicos dos cursos de direito, 

a mediação, a conciliações e os demais meios consensuais, como disciplinas a serem 

cursadas6; 

Assim, essas informações confirmam a atuação resolutiva e preventiva do 

NUCAM, que, por meio dos mecanismos extrajudiciais, resolve os conflitos ambientais 

com celeridade e qualidade, pois as soluções são tecnicamente mais adequadas. Assim, 

o órgão ministerial não apenas contribui para reduzir a judicialização, mas também 

entrega à sociedade um resultado concreto no que tange à proteção do meio ambiente. 

Esta forma de atuação do MP deveria ser estendida aos conflitos já judicializados, com 

a finalidade de evitar a demora na tramitação da de uma demanda judicial. Por fim, o 

projeto poderia melhor explorar a participação das outras partes na construção da 

solução para o conflito, que, por tratar-se de negociação, concentra nas mãos do MP a 

força para negociar, e não nas partes, como ocorre na mediação. 

Exposto o projeto pioneiro desenvolvido pelo Ministério Público de Minas 

Gerais, o próximo tópico irá apresentar outras experiências de resolução negociada no 

Brasil. 

 

3 OUTRAS EXPERIÊNCIAS NACIONAIS DE RESOLUÇÃO NEGOCIADA 

DOS CONFLITOS AMBIENTAIS 

 

Embora a discussão sobre a mediação de conflitos ambientais esteja em um 

estágio inicial no Brasil, convém destacar cinco iniciativas nesta área. A primeira trata 

da ACP n° 023.07.141098-0, da Unidade da Fazenda Pública de Florianópolis, Estado 

de Santa Catarina. A segunda refere-se à realização de audiência de mediação no 

âmbito da Ação Civil Pública (ACO) 2536. A terceira iniciativa consiste na criação da 

Câmara de Mediação de Conflitos Socioambientais pela UNISANTOS em parceira com 

o Tribunal de Justiça do São Paulo. A instalação da Câmara de Mediação de Conflitos 

Socioambientais na Comarca de Novo Lima/MG é a penúltima experiência a ser 

relatada. 

 

                                                      
6 Neste sentido, ver Assagra (2014). 
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a)Ação Civil Pública n° 023.07.141098-0, da Unidade da Fazenda Pública 

de Florianópolis, Estado de Santa Catarina 

 

Trata-se de um julgamento histórico do Direito Ambiental, visto que pela 

primeira vez o conflito analisado foi resolvido por meio de acordo celebrado entre as 

partes e não por sentença ou acórdão. Em 12 de outubro de 2007, uma fêmea de 

tubarão-martelo foi capturada e morta por um pescador, que a vendeu por cerca de R$ 

350,00 (Trezentos se cinquenta reias). Essa cena teve repercussão na mídia, 

especialmente porque mostrou o pescador chutando ao mar os setes filhotes da baleia 

(LEITE; FERREIRA, 2010,p.55). 

Devido ao fato descrito acima, o Promotor de Justiça Rui Arno Ritcher propôs 

ACP, requerendo a condenação do pescador por danos morais ao meio ambiente, uma 

vez que o animal foi morto de forma cruel e diante da presença de moradores e turistas. 

O juiz recebeu a petição inicial e determinou a citação do réu para que apresentasse a 

contestação. Logo após a apresentação da manifestação acerca da defesa, o MP 

requereu audiência conciliatória. No acordo, homologado pelo juiz, foi estabelecido 

que o pescador devesse pagar a importância de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta 

reais) divididas em sete parcelas, valor este revertido para o Fundo e Reconstituição 

dos Bens Lesados do Estado de Santa Catarina. O pescador também teve que prestar 

serviços no Projeto Tamar, pelo prazo de 90 dias, sendo oito horas semanais (LEITE; 

FERREIRA, 2010,p.66). 

Por último, o acordo alcançado pelas partes teve um caráter pedagógico, no 

sentido de mostrar aos pescadores e à população que proteção do meio ambiente não 

é apenas do Estado, mas também da sociedade. Este caráter pedagógico foi 

materializado na prestação de serviços ao Projeto Tamar e à obrigação de pagar o valor 

igual ao preço pelo qual o peixe foi vendido. 

 

b) Ação civil pública n° 2536/RJ 

 

A ACP n°2536 interposta pelo Ministério Público Federal em face da União, 

Agência Nacional de Águas (ANA), do Instituto Brasileiro do Meio ambiente dos 

recursos naturais renováveis (IBAMA) e dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro teve como finalidade encontrar uma solução técnica para o problema da 
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falta de água na região Sudeste. Uma das medidas técnicas em discussão era a 

transposição das águas do Rio Paraíba do Sul para ampliar a capacidade do Sistema 

Cantareira de São Paulo. O MPF defendeu à época a realização de estudos adicionais 

para identificar os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes desta 

medida. 

A referida ACP foi proposta originariamente na seção judiciária de Campos dos 

Goytacazes (RJ). Mas, diante do reconhecimento da existência de conflito federativo, 

essa foi remetida ao STF. O Ministro Relator Luiz Fux reconheceu os esforços 

envidados pelas partes para encontrar uma solução técnica para o problema de 

desabastecimento de água na Região Sudeste, motivo que o levou a sugerir um diálogo 

propositivo entre os Estados acima citados e o MPF (mediação) (BARROS, ESPÍNOLA, 

2016,p.35). 

Para tanto, ele solicitou que as partes avaliassem no âmbito de sua atuação, os 

limites e as possibilidades de se obter um acordo que pudesse ser homologado na data 

da audiência de mediação, como forma de assegurar o seu êxito7. Outra sugestão do 

Ministro relator foi direcionada à Presidência do STF no sentido de que fosse avaliada 

a viabilidade de criação, na estrutura da Corte, de um órgão que proporcionasse um 

espaço de diálogo entre as partes, em especial, nos conflitos de maior complexidade. 

Desta forma, o caso relatado indica não apenas que a ACP pode servir como canal de 

acesso à mediação e ao diálogo, mas também que o Judiciário está procurando adotar 

práticas adequadas para cada tipo de conflito8. 

 

c) Câmara de mediação de conflitos socioambientais, urbanísticos e 

empresariais da Universidade Católica de Santos 

 

A Câmara de Mediação de conflitos socioambientais, urbanísticos e 

empresariais foi criada em 15 de março de 2017, fruto de uma parceria entre o Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo e a Universidade Católica de Santos (UNISANTOS). 

A mediação é realizada por mediadores experientes e com conhecimentos na área do 

conflito, indicados pelas partes ou integrantes de seu quadro. Nesse sentido, a Câmara 

                                                      
7 Embora o diálogo fosse conduzido pelo STF, o Ministro Relator usou a expressão “mediação”. 
8 O acordo foi homologado parcialmente em 2016. 
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oferece palestras, cursos de formação e de capacitação para promover a atualização 

permanente do seu quadro de mediadores (JORNAL A TRIBUNA, 2017,55). 

Trata-se da primeira Câmara extrajudicial de prevenção e resolução de conflito 

na área socioambiental, em especial aqueles decorrentes das invasões em áreas de 

proteção ambiental localizadas no litoral do Município de Santos. A parceria entre o 

TJ/SP de SP e a universidade é o retrato de um Poder Judiciário que está se inovando 

e apresentando soluções à morosidade do processo judicial e à cultura do litígio. 

 

d) Núcleo de Mediação da Agência Reguladora de Águas, Energia, 

Saneamento Básico do Distrito Federal 

 

A Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal – 

ADASA/DF, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente – SEDUMA, teve sua competência ampliada pela Lei nº 4.285/2008, vindo 

a ser denominada de Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico. 

Além de promover a gestão dos recursos hídricos e garantir a qualidade dos serviços 

públicos de energia e saneamento básico, é tarefa agência administrar os conflitos 

entre os prestadores dos serviços e também entre esses e os seus usuários9. 

Nesta perspectiva, a Lei de criação da Agência oferece ao usuário a possibilidade 

de utilização de mecanismos consensuais para a solução de conflitos com os recursos 

hídricos, o que está em conformidade com a Política Nacional de Recursos Hídricos 

que prevê, no artigo 32 da Lei n° 9.433/1997, a mediação como ferramenta para lidar 

com os conflitos10.Assim, foi criado o Núcleo de Mediação da Agência para ajudar as 

partes a resolver o conflito de forma consensual (SOARES, 2010,89). 

Quanto à forma de acesso ao Núcleo, todo usuário de recursos hídricos que 

enfrentar um conflito poderá fazer um requerimento destinado ao comitê da bacia, 

ente encarregado de resolver o conflito em primeira instância. Se não resolvido ou na 

hipótese do comitê da bacia optar pela mediação, encaminha-se o requerimento de 

solicitação ao Núcleo de Mediação, que irá conduzir o processo de diálogo entre as 

partes envolvidas. A iniciativa da Agência está alinhada à política de gestão de recursos 

hídricos e coerente com o minissistema formado pela Resolução n° 125/2010, do 

                                                      
9 Neste sentido ver o artigo 7°, inciso XV da Lei n. nº 4.285/2008. 
10 Artigo 32, inciso II, da Lei n° 9.433/1997: “arbitrar administrativamente os conflitos com os recursos 
hídricos”. 
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Conselho Nacional de Justiça, que instituiu uma Política Pública para o tratamento 

dos conflitos, o Código de Processo Civil e a Lei de Mediação11. 

 

e) A experiência da Câmara de Mediação de Conflitos Socioambientais de 

Nova Lima  

 

A professora Fernanda Aparecida Mendes e Silva Garcia Assumpção, 

coordenadora do Centro de Estudos de Direito Minerário e Ambiental (CEDIMA), 

desenvolveu um método de mediação de conflitos socioambientais de natureza difusa. 

Assim, em 10 de fevereiro de 2012, a Faculdade Milton Campos, por meio da 

instituição mantenedora (CEFOS), firmou um convênio com o MPMG para instalar a 

Câmara de Mediação de Conflitos Socioambientais na Comarca de Nova Lima. Essa 

Câmara observa as seguintes premissas12 (LANCHOTTI, 2014,s/p): 

 

A mediação confere celeridade à resolução do conflito; 

O Ministério Público atua com o perfil resolutivo e não apenas demandista; 

Ampliação da participação da sociedade civil na tomada de decisão; 

 Comprometimento das partes com as obrigações pactuadas; 

 A mediação pode ser utilizada na prevenção e resolução de conflitos; 

 

A função de mediadora é exercida pela professora acima mencionada, bem 

como todas as sessões são acompanhadas pela Promotora de Justiça da Comarca de 

Nova Lima que atua na área ambiental. A metodologia utilizada no procedimento de 

mediação segue os seguintes passos. (ASSUMPÇÃO; LANCHOTTI, 2014,p.45): 

I Seleção do caso a ser submetido à mediação, com a finalidade de verificar se 

existe um conflito de natureza socioambiental; 

II O caso selecionado é encaminhado à Câmara de Mediação, cuja sede é a 

Faculdade de Direito de Milton Campos. A mediadora realiza um estudo acerca do 

conflito a ser mediado; 

                                                      
11 A expressão microssistema é usada por Grinover et al. (2017. 
12 A Câmara foi instalada antes da Lei de Mediação. 
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III A mediadora esclarece às partes o conceito de mediação, o seu procedimento 

e a razão pela qual o conflito foi selecionado para ser resolvido por meio da mediação. 

É apresentado também o estudo do conflito; 

IV O procedimento de mediação é definido pela mediadora em parceria com as 

partes e o representante do MP. Nessa etapa, é possível a realização das sessões 

individuais, bem como a comediação; 

V As partes são estimuladas a perceberem o cerne do conflito, os pontos 

convergentes e divergentes, para facilitar a comunicação e, consequentemente, a 

construção do consenso; e 

VI A última etapa é a redação de um termo de mediação positiva ou negativa. 

Nesse último caso, o procedimento investigatório será encaminhado à Promotoria 

Ambiental para a realização de novas diligências, propositura da ACP ou 

arquivamento, se for o caso. 

Entres as vantagens do projeto, citam-se. (ASSUMPÇÃO; LANCHOTTI, 

2014,p.98): 

Baixo custo, pois utilizada a estrutura já existente na 1° Promotoria de Justiça 

e também os recursos humanos disponibilizados pela Faculdade de Direito Milton 

Campos; 

As partes são comprometidas com as obrigações pactuadas, pois são fruto do 

diálogo entre a sociedade civil, entidades governamentais, representantes de 

empresas, mediadores e Ministério Público; 

A participação do Ministério Público assegura a proteção o bem jurídico; 

Celeridade; e 

Evita a judicialização dos conflitos. Das 156 sessões de mediação realizadas, 

apenas 50 tiveram prosseguimento na 1° Promotoria de Justiça. 

O projeto da Câmara de Mediação foi ganhador do Prêmio Innovare (2015) 

devido ao seu caráter inovador. Primeiro, porque utiliza a mediação para resolver 

conflitos ambientais de natureza difusa. Segundo, porque é uma mediação 

extrajudicial, o que evita na maioria das vezes a judicialização do conflito. Terceiro, a 

solução do conflito está nas mãos das partes, e não juiz, o que confere maior 

legitimidade à decisão que, por sua vez, é cumprida. Quarto, os riscos dos efeitos dos 

danos se prolongarem no tempo são diminuídos frente à celeridade do procedimento 

de mediação. De acordo com Assumpção e Lanchotti (2014,p.65), o que se pretende 
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com o projeto é encontrar uma solução adequada e efetiva à prevenção e/ou 

recuperação do bem ambiental lesado, com base na natureza do dano, na realidade 

fática do local e as partes envolvidas. As iniciativas apresentadas consolidam o cidadão 

como protagonista na resolução de conflitos na área ambiental, conforme determina a 

Constituição e o princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro13. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das experiências pioneiras em resolução negociada de conflitos ambientais 

foi aquela desenvolvida pelo MP/MG. A partir da aplicação do questionário aos 

Promotores do Estado, constatou-se que a maioria deles considera a solução 

extrajudicial a melhor alternativa porque esta é a via mais rápida e eficiente do que a 

judicial. Dos que responderam “não” para a solução extrajudicial, o principal motivo 

apontado foi a resistência dos órgãos do Poder Executivo em negociar com o órgão 

ministerial.  

Quanto à análise sobre os procedimentos instaurados no NUCAM, constatou-

se que, na maioria deles, foi necessária a realização de estudos/laudos técnicos, para 

fornecer informações essenciais para a resolução do conflito. Embora a instituição 

conte com um Centro de Apoio Técnico (CEAT), foi necessário acionar outros órgãos 

ou instituições para empréstimo de apoio técnico devido à alta demanda direcionada 

ao centro.  

A leitura dos procedimentos também demonstrou a atuação resolutiva do 

NUCAM a partir de ferramentas diversas que permitiram uma solução mais célere, 

menos burocrática e mais satisfatória para as partes. Uma delas é a utilização da 

análise técnica para identificar as irregularidades no âmbito do procedimento de 

licenciamento ambiental, bem como a recomendação direcionada ao órgão ambiental 

estadual para apontar as modificações necessárias, as quais permitiram evitar a 

                                                      
13 “A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, 
de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às 
informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive 
informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a 
oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a 
conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será 
proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere 
à compensação e reparação de danos”.( ONU, 1992, s/p). 
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ocorrência de danos ambientais. Em outras palavras, o TAC e o Acordo Judicial não 

foram os únicos instrumentos utilizados para resolver os conflitos ambientais  

Os dados revelaram que as ACPs somente foram propostas quando esgotadas 

as ferramentas de resolução extrajudicial do conflito. Por fim, a variável do tempo 

confirmou a celeridade da resolução dos procedimentos no NUCAM, visto que a média 

temporal de tramitação é de apenas 9,6 meses e o máximo menos de 2 anos. 
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 53. A GARANTIA AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL 

E A POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA A 

COVID-19: LIMITES E POSSIBILIDADES NO ÂMBITO LABORAL 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424699.1055-1072  

 
 Suzéte da Silva Reis1 

Nathalia Konzen da Silva2 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia do coronavírus afetou drasticamente a vida das pessoas em 

praticamente todas as nações mundiais, impactando a saúde, a economia e o trabalho. 

O difícil equilíbrio entre preservar a saúde e garantir o funcionamento da economia 

exigiu esforços dos governos, das empresas e da sociedade. E, passado um ano de 

pandemia, ainda não se tem a certeza de que as ações e as medidas adotadas tenham 

sido suficientes.  

No ambiente laboral, novas questões surgem. É dever do empregador assegurar 

que o meio ambiente de trabalho seja saudável, devendo agir com o intuito de garantir 

que as condições de trabalho sejam adequadas e que garantam a saúde e a integridade 

física dos trabalhadores. O distanciamento, o uso de máscaras, a higienização e até 

mesmo reorganização do sistema produtivo são algumas das medidas adotadas por 

empresas com o intuito de prevenir a contaminação dos empregados. 

No entanto, tais medidas não têm sido suficientes e a vacina contra a COVID-19 

apresenta-se como a medida preventiva mais eficaz no combate à pandemia. No 

entanto, o número limitado de doses de vacina, fez com que, num primeiro momento, 

fossem estabelecidos grupos prioritários. Conforme o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacina contra a COVID-19, há uma lista de grupos de pessoas 

que poderão tomar as doses da campanha nacional de vacinação contra o coronavírus. 

Após a imunização  do  grupo  prioritário,  as  demais  pessoas  terão  acesso  à  vacina,  

                                                      
1 Doutora em Direito (Direitos Sociais e Políticas Públicas) pela Universidade de Santa Cruz do Sul. 

Mestre em Direito, com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pela 
UNISC. Professora do Programa de Pós-Graduação – Mestrado – em Direito e do Curso de Graduação 
em Direito da UNISC. Coordenadora do Grupo de Pesquisas “Relações de trabalho na 
contemporaneidade”. Endereço eletrônico: sreis@unisc.br. 

2 Acadêmica do Curso de Direito da UNISC/SCS/RS. Pesquisadora do Grupo de Pesquisas “Relações de 
trabalho na contemporaneidade”. Endereço eletrônico:  nathaliaks@mx2.unisc.br 
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incluindo-se aí uma parcela muito significativa dos trabalhadores. 

E a questão que surge é: poderá o empregador exigir que seus empregados se 

vacinem? O trabalhador que não se vacinar, sem uma justificativa médica, poderá ser 

demitido? O empregador poderá ser responsabilizado por não exigir a vacinação dos 

empregados?  

As normativas constitucionais e infraconstitucionais asseguram que o exercício 

das atividades laborais ocorra em um ambiente saudável e que as condições dignas de 

trabalho sejam observadas. E é a partir dessa perspectiva que o presente artigo 

pretende centrar-se, analisando como o empregador pode garantir um ambiente de 

trabalho seguro diante da expansão do coronavírus e, se, para alcançar tal fim, poderá 

exigir a vacinação contra a COVID-19  de seus empregados.  

 

2 O DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

SAUDÁVEL 

 

A Constituição Federal de 1988 consolidou o Estado Democrático de Direito e 

demarcou o compromisso com o catálogo de direitos fundamentais. Os direitos sociais, 

dentre os quais se inclui o direito ao trabalho na subdivisão de direitos fundamentais 

sociais de natureza econômica, encontram amparo constitucional no artigo 6º e 

buscam assegurar a satisfação mínima das necessidades básicas da pessoa e a proteger 

a dignidade da pessoa humana.  

Os direitos fundamentais são aqueles “reconhecidos como tal pelas autoridades, 

as quais se atribui o poder político de editar normas, tanto no interior do Estado 

quanto no plano internacional” (COMPARATO, 2001, p. 56). Pode-se resumir dizendo 

que os direitos fundamentais são os direitos humanos reconhecidos e positivos em 

determinado Estado, tais direitos não podem ser abolidos ou ter seu núcleo essencial 

modificado por mera convenção do legislador, razão pela qual deve se ter uma análise 

cuidadosa sobre eles.  

O direito ao meio ambiente equilibrado não pode ser compreendido apenas na 

literalidade do descrito no artigo 225 da CF/88 quando trata dos elementos naturais. 

Ao se falar em meio ambiente deve se ter uma visão mais abrangente que incluem, 

também, elementos ambientais humanos, ou seja, frutos das ações do homem. O 

adequado ambiente de trabalho está intimamente ligado a qualidade de vida, logo, é 
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impossível falar em ambientes sem considerar sua importância. O meio ambiente de 

trabalho não resta limitado a um local específico, mas sim, é composto por todos os 

elementos que constituem as condições necessárias para que possa o trabalhador 

desempenhar suas atividades, sejam eles físicos ou psíquicos (MELO, 2020, p. 8).  

A qualidade de vida, segundo Oliveira (1996, p. 104), depende da convivência 

“em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Uma das unidades principais 

desse conjunto é o meio ambiente do trabalho, onde o homem passa a maior parte do 

seu dia útil”. Nessa perspectiva, o meio ambiente do trabalho é condição essencial à 

qualidade de vida e a dignidade humana. 

E a dignidade humana contém, em seu conceito, a ideia de qualidade do meio 

ambiente em que a vida humana está inserida: 

 

não se pode conceber a vida – com dignidade e saúde – sem um ambiente natural 

saudável e equilibrado […] O ambiente está presente nas questões mais vitais e 

elementares da condição humana, além de ser essencial à sobrevivência do ser 

humano como espécie natural […] A vida situada em um quadro ambiental 

degradado compromete o livre desenvolvimento da personalidade humana, 

especialmente no que diz respeito à integridade psicofísica do ser humano […]. 

(SARLET; FENSTERSEIFER, 2012, p. 41). 

 

A Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente), em seu art. 3º, inciso I, define que meio ambiente é o “conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. A partir da análise da 

importância do ambiente de trabalho para a saúde e garantia da dignidade da pessoa 

humana do empregado percebe-se que é impossível desvincular a proteção trazida na 

legislação supradita do próprio ambiente de trabalho, sendo necessária realização de 

uma interpretação ampla mesmo que não haja menção expressa na legislação. Ademais, 

o reconhecimento do meio ambiente do trabalho como parte do meio ambiente, 

também foi elencado pela Lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, trata também da saúde 

do trabalhador no ambiente de trabalho.  

O artigo 200, inciso VIII, inserido no capítulo da Seguridade Social da CF/88 

dispõe que ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, colaborar 



 
 
 
 
1058 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. A direção do Sistema 

Único de Saúde (SUS) possui competência para executar as políticas públicas a 

respeito da saúde dos empregados na esfera trabalhista, consoante disposto no artigo 

16, inciso V, que prevê a participação na definição das normas, critérios e padrões para 

o controle das condições e dos ambientes de trabalho, além de coordenar a política de 

saúde do trabalhador. É de responsabilidade do Sistema Único de Saúde, por exemplo, 

executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, muito presente na realidade 

vivenciada com a instaurada pandemia do COVID-19.  

O “caput” do artigo 225 da CF/88, inserido no capítulo que trata sobre o meio 

ambiente, dispõe sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, referindo, expressamente, 

em sua parte final que se faz necessária intervenção do Poder Público e da coletividade 

para defesa e preservação do meio ambiente. Na leitura do referido dispositivo 

constitucional deve estar incluído o ser humano na sua qualidade de trabalhador, 

porque no exercício desta condição submete diariamente “sua saúde e energia vitais a 

um ambiente que, embora artificialmente construído, deve também proporcionar-lhe 

sadia qualidade de vida, por meio de controle de agentes degradadores que possam 

afetar sua saúde em todos os seus múltiplos aspectos” (PADILHA, 2010, p. 375).  

Ainda, a CF/88 é clara, em seu artigo 6º, quando consagrou os direitos sociais 

e, entre eles, o direito ao trabalho, a segurança e a saúde, e no artigo 7º, inciso XXII, 

em referir que deve o trabalhador ser protegido através da execução de normas que lhe 

assegurem saúde, higiene e segurança no ambiente de trabalho. Logo, deve haver a 

redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio destas normas, a fim de assegurar 

ambiência adequada e não prejudicial. Esta interpretação pró-operário pode se dar, 

também, da análise dos artigos 189 a 194 da Consolidação das Leis do Trabalho que 

assegura um pagamento de adicional para as atividades insalubres e perigosas, 

justamente, como meio de compensar o risco a saúde do trabalhador exposto ao 

ambiente não adequado.  

Os direitos sociais estão ligados ao complexo de relação sociais do homem, 

como já referido, englobando ações econômicas, sociais e culturais do indivíduo. Esta 

gama de direitos é concedida ao homem através do Estado, pois, são desenvolvidas 

para a realização da pessoa em todas suas capacidades. Para mais, os direitos sociais 

trazem ao homem a segurança de que sua proteção se estende além das barreiras do 
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Estado, é compromisso de toda sociedade, incluindo as empresas (MORAES, 2018, p. 

9). 

Esse conjunto de direitos protegidos pela Constituição Federal perpassam ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, pois, deve ser recordado que no centro do 

direito tem-se o homem, sendo todo ordenamento feito por este e tendo em si mesmo 

o destinatário final. A dignidade possui um valor inestimável, uma vez que é composta 

por uma gama de direitos de existência pertinentes a todos seres humanos 

independentemente de haver consciência dessa dignidade ou não. Esta cadeia de 

direitos, não autoriza que se faça valoração sobre sua importância, todos levam a um 

denominador comum: a preservação dos direitos individuais de existência, logo, 

possui igual relevância (ANDRADE, 2003, p. 1-3).  

O mercado de trabalho, já se desenhava para um caminho de conexão online 

afastando-se os ambientes presenciais, contudo, o advento da pandemia intensificou 

essas alterações, a implementação de trabalho remoto, por exemplo, se mostrou 

essencial para que as empresas pudessem se manter ativas durante o isolamento social 

(CARVALINI, 2020). Porém, tem-se uma parcela específica de empresas que não 

possui formas de transformar suas atividades presenciais em tele presenciais, 

encontrando barreiras ao desenvolvimento dos seus trabalhos e a necessidade de um 

grupo de empregados saudáveis convivendo em um ambiente adequado.  

A pandemia causada pelo SARS- CoV-2, popularmente conhecido como 

COVID-19 ou Coronavírus, gerou uma crise social, humanitária e econômica. As 

discussões sobre saúde e proteção se tornaram essenciais, mas, para além disso, é 

preciso ter presente o fato de que, a luz do tratamento trazido pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana, mediocrizar a propagação desse vírus, considerado letal, 

afronta o princípio supramencionado elencado na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH).  

Conforme dados recentes da Organização Pan-Americana da Saúde e da 

Organização Mundial de Saúde, em outubro de 2020, foram contabilizados mais de 1 

milhão de mortes pelo Coronavírus. Há uma catástrofe mundial causada por este vírus. 

Dessa maneira, é de necessidade imperiosa que medidas de cuidados e precauções 

sejam tomadas. 

 

A partir do momento em que se reconhecia nacionalmente o fenômeno da 

transmissão comunitária, a dispersão do coronavírus adquiriu outro patamar, 
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tornando-se uma questão efetivamente ambiental, na medida em que a circulação 

do microorganismo nos espaços naturais e artificiais que abrigam a população em 

geral passou a consubstanciar risco biológico sistêmico e agravado. No estágio de 

transmissão comunitária, qualquer indivíduo está sujeito, em maior ou menor 

grau, a adquirir a COVID-19 nos lugares em que frequenta; e, mais, a transportar 

o agente transmissor para outros espaços, de modo que o vírus passou a ser um 

vetor biológico de base antrópica (porque disseminado pelo ser humano) passível 

de interferir negativamente na qualidade de vida da coletividade e de seus 

integrantes (FELICIANO; EBERT, 2020). 

 

O direito a saúde é implementado através da promoção de políticas públicas e 

elaboração de leis que visem proteger os cidadãos e reduzir o número de doenças 

através de acesso igualitário a esses serviços conexos a essa prática, incluindo a 

conscientização a respeito dos cuidados com a propagação de doenças e a vacinação. 

No Brasil, o acesso a saúde é gratuito através do Sistema Único de Saúde (SUS) 

garantindo uma universalidade de acesso, sendo serviço público essencial e não 

atividade econômica de acesso privado (MORAES, 2018, p. 215). O Ministério da 

Saúde incorporou uma estrutura de Vigilância Epidemiológica junto a Vigilância em 

Saúde Ambiental visando analisar eventuais crises instauradas que acarretam 

mudanças e interferem no ambiente adequado a pessoa humana, objetivando elencar 

medidas de prevenção e controle de fatores gravosos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, 

p. 23).  

Por mais que o dever essencial de promoção a saúde pertença ao Estado, não 

pode ser excluída a importância de haver atividades de cunho social e individual 

objetivando a garantia e proteção da saúde das pessoas. No âmbito das empresas, essa 

proteção está amplamente elencada na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que 

traz uma série de obrigatoriedades a serem cumpridas.  

Com a pandemia, muito tem-se discutido sobre o direito de ir e vir e como as 

restrições impostas pelo Estado, a exemplo do lockdown com objetivo de controlar o 

avanço das contaminações, encontra-se em contrariedade a este direito. Contudo, 

garantias individuais não podem ser utilizadas como justificativas em detrimento aos 

direitos fundamentais da coletividade. Implementar restrições excepcionais, a direitos 

individuais para fins de garantir o bem da coletividade é tarefa do Estado em situações 

de necessidade extrema e deve ser respeitado pelas pessoas. Exemplo disso é a vigência 
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da Lei n. 13.979/20 que demonstra a necessidade de haver um regramento excepcional 

na decorrência do enfrentamento de um estado de emergência (SOARES, 2020).  

 

A la transgreción de un derecho ajeno, particularmente a la lesión corporal o de la 

salud de otro (mediante acto positivo) se equipara la no evitación de un 

daño cuando se da o existe un deber jurídico de evitar su causación (…). El daño 

producido ha de imputarse objectivamente al obligado, como ´consecuencia´ de 

su inactividad, siempre que hubiese podido evitarse si él hubiese actuado conforme 

a su deber. No existe un deber general a preservar a otros ante daños posibles, ya 

que un deber tan amplio no podría prácticamente cumplirse; sería ilimitado. (…) 

En cambio, sí existe un deber de evitar un riesgo allí donde alguien está obligado 

por la ley (p. ej., al cuidado de ciertas personas) o por medio de contrato a la 

protección y vigilancia de otro (como, p. ej, el profesor de natación, el enfermero, 

la directora de un colegio de párvulos) (LARENZ, 1959, p. 591) 

 

Quando se encontram barreiras ao direito individual nos direitos coletivos, 

como amplamente já referido, o direito coletivo deve se sobrepor. Em Mato Grosso, 

um juiz teve de prolatar decisão no sentido de compulsoriamente obrigar pessoa com 

sintomas de COVID-19 a permanecer em isolamento por 14 dias, a pedido do 

Ministério Público na Ação 100487-32.20208.11.0078. A necessidade dessa 

intervenção se deu, pois, o infectado alegava que seu direito individual a liberdade se 

sobrepunha a necessidade de proteção da coletividade (BRASIL, 2020, 

https://www.conjur.com.br/dl/decisao-sape.pdf).  

Trazendo a análise do caso em tela para o âmbito do direito do trabalho, como 

um empregador conseguiria controlar dezenas de empregados que podem estar 

infectados? A quebra de confiança na relação de trabalho começa com a negatória de 

vacinação, pois, percebe-se um descaso com a saúde dos demais funcionários.  

 

3 DA POSSIBILIDADE OU NÃO DE EXIGÊNCIA DE VACINAÇÃO CONTRA 

COVID-19 NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

A preocupação com a saúde dos trabalhadores não diz respeito apenas às 

empresas, mas repercute no Estado e na sociedade. A Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador do Ministério da Saúde tem como propósito buscar reduzir o número de 
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acidentes e doenças relacionadas ao trabalho> Para que possa se atingir esse ideal tem-

se a execução de medidas de promoção, reabilitação e vigilância na área da saúde junto 

as empresas, consoante ao que dispõe o artigo 2º da Portaria nº 1.823/2012 do 

Ministério da Saúde “[...] desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, 

com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores 

e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos 

processos produtivos”.  

A importância de manter-se um ambiente adequado à saúde do trabalhador vai 

além do risco de contaminação por doenças ou acidentes que as atividades 

ocupacionais podem acarretar. Trata-se de uma preocupação mais ampla. Nesse 

sentido, a pandemia desencadeou uma série de questões importantes, tanto no que diz 

respeito à implementação de práticas e métodos de prevenção, quanto à mobilização e 

conscientização dos empregados.  

Nesse sentido 

 

[...] depreende-se que as medidas a serem implementadas pelos empregadores 

para o resguardo do meio ambiente laboral não se limitam àquelas previstas nos 

inúmeros normativos que surgiram desde a declaração da pandemia mundial, mas 

sobretudo abrangem atuações concretas que se demonstrem efetivas para esse 

momento de crise LANNER, 2020, p. 64).  

 

Para uma melhor compreensão sobre a temática objeto dessa análise, é preciso 

recordar o conceito de doença ocupacional e suas implicações à saúde e ao meio 

ambiente do trabalho. Doença ocupacional é a enfermidade produzida ou 

desencadeada em decorrência do exercício do trabalho. A Lei de Benefícios da 

Previdência Social dispõe sobre as doenças e os casos que podem ser considerados 

como acidente do trabalho, demonstrando relação de situações que permitem o 

estabelecimento, por presunção legal, de nexo técnico entre a doença/agravo à saúde 

e a atividade laboral (CAPITANIM, 2020, http://www.dmtemdebate. com.br/a-

contaminacao-por-coronavirus-no-trabalho-efeitos-juridicos/).  

Em 2020, o Ministério da Saúde atualizou a lista de doenças ocupacionais, 

incluindo a contaminação por COVID-19 como sendo uma de suas hipóteses, conforme 

disposto na Portaria 2.309/20. Essa nova possibilidade implica que o empregado 

afastado por mais de 15 dias em decorrência da contaminação pelo coronavírus passa 
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a ter direito à estabilidade no emprego pelo período de um ano. Além disso, assegura 

o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo tempo que 

perdurar o afastamento. Por fim, pode também haver a responsabilização da empresa 

na esfera cível decorrente da contaminação do empregado pelo coronavírus, pois o 

dever de cuidado para com a saúde do empregado pertence ao empregador. 

Todavia, tais garantias e responsabilização persiste desde que comprovado o 

nexo causal da contaminação com o desempenho das atividades laborais (ANGELO, 

2020, https://www.conjur.com.br/2020-set-01/portaria-atua liza-lista-doencas-

ocupacionais-inclui-covid-19), pois num cenário de transmissão comunitária, o 

trabalhador pode ser infectado em qualquer local fora do ambiente de trabalho. 

A Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 2º, caput, determina que a 

assunção de eventuais riscos do negócio é do empregador. Quando se trata de doenças 

que podem vir a interferir na saúde do empregado, não é possível, unicamente, 

atribuir-lhe a característica de risco do negócio. O empregador tem conhecimento do 

rol elencado pelo Ministério da Saúde e tem o dever de proteção, adotando as medidas 

necessárias com o intuito que as mesmas não venham a ocorrer em seu ambiente de 

trabalho. 

Desse modo, é preciso cautela ao tratar da questão. Em regra, a doença 

ocupacional implica no dever de reparação, em razão da responsabilização do 

empregador que deixou de adotar as medidas necessárias de prevenção. A 

responsabilização do empregador, quando comprovado o nexo de causalidade, ocorre 

porque o desenvolvimento dessas doenças decorre de práticas ilícitas (SILVA; DIAS, 

p. 39).  

A interpretação do conceito de meio ambiente do trabalho emanado pelo texto 

constitucional e dos dispositivos legais que garantem a sua higidez visando a proteção 

da vida, da saúde e da segurança dos empregados, permite analisar a possível 

contaminação pelo coronavírus no ambiente de trabalho, em cenário de transmissão 

comunitária, que configura um grande risco a desestabilizar o equilíbrio das condições 

de trabalho e a qualidade de vida dos trabalhadores. Por conseguinte, caracterizando 

típica hipótese de poluição labor-ambiental, consoante art. 200, VIII, da Constituição 

Federal combinado com a Lei 6.983/1981 e seu artigo 3º, III, “a” e “b”, se for 

efetivamente consumada a contaminação interna.   
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Consoante disposto na Lei nº 6.938/81, o poluidor é caracterizado em seu artigo 

3º, IV, objetivamente, como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 

ambiental”. Isso justifica, portanto, que a circulação do COVID-19 no meio ambiente 

artificialmente organizado, em condições de transmissão comunitária, há risco 

proibido ou “intolerável”, que pode colocar o empregador na situação de poluidor, para 

os fins do referido art. 3º, IV (ainda que indiretamente, à maneira das entidades 

financiadoras, licenciadoras ou “oportunizadoras” em geral), mesmo que não tenha 

culpa da contaminação que exista no local de trabalho. Por este motivo que os 

tomadores de serviços em geral são obrigados, consoante disposto nos artigos 7º, XXII 

e 225, caput, da Constituição Federal e dos artigos 16 a 18 da Convenção nº 155 da OIT, 

a organizar programas e medidas de prevenção no combate ao COVID-19 no ambiente 

de trabalho. (FELICIANO; EBERT, 2020). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) também destaca a importância 

das medidas que possuem como finalidade a prevenção do COVID-19 no ambiente de 

trabalho. O diretor da OIT, Guy Ryder, alertou sobre os grandes riscos que o 

Coronavírus pode alavancar no local de trabalho. 

 

A segurança e a saúde de toda a nossa força de trabalho são de extrema 

importância hoje. Diante de um surto de doença infecciosa, a forma como 

protegemos nossos trabalhadores determinará claramente o grau de segurança em 

nossas comunidades e a resiliência de nossas empresas à medida que essa 

pandemia evolui. [...] Somente aplicando medidas de segurança e saúde no 

trabalho podemos garantir a vida dos trabalhadores, de suas famílias e das 

comunidades como um todo, e garantir a continuidade do trabalho e a 

sobrevivência na esfera econômica (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2020). 

 

As medidas alcançam a todos os empregados, todavia, a OIT dá ênfase à questão 

das necessidades de trabalhadoras, trabalhadores e empresas mais vulneráveis, 

principalmente os que estão na economia informal, bem como a situação de migrantes. 

As medidas também servem para atividades de treinamento e educação sobre práticas 

de trabalho seguras e saudáveis, o fornecimento gratuito de equipamentos de proteção 

individual (EPIs), caso seja necessário, o acesso a serviços públicos de saúde e o 
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fornecimento de meios de subsistência alternativos. (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2020). 

 

Mapear perigos e avaliar riscos de contágio em relação a todas as operações de 

trabalho e continuar avaliando-os após o retorno ao trabalho. 

Adotar medidas de controle de risco adaptadas a cada setor e as especificidades de 

cada local de trabalho e força de trabalho. Estes podem incluir: 

Reduzir interações físicas entre trabalhadoras e trabalhadores, contratados, 

clientes e visitantes e respeitar o distanciamento físico quando ocorrerem 

interações; 

Melhorar a ventilação no local de trabalho; 

Limpar regularmente as superfícies, garantindo que os locais de trabalho estejam 

limpos e higienizados, e fornecer instalações adequadas para lavagem das mãos e 

para higienização.  

Fornecer equipamento de proteção individual (EPIs) para as trabalhadoras e os 

trabalhadores onde for necessário e sem qualquer custo. 

Estabelecer protocolos relacionados ao isolamento de pessoas que possam ter sido 

infectadas e rastrear outras pessoas com as quais elas possam ter estado em 

contato; 

Fornecer apoio à saúde mental das trabalhadoras e dos trabalhadores. 

Fornecer treinamento, educação e material informativo sobre segurança e saúde 

no trabalho, incluindo práticas de higiene adequadas e a implementação de 

controles no local de trabalho (incluindo equipamentos de proteção individual) 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2020). 

 

No mesmo sentido, Oliveira (1996) defende a importância das atividades 

preventivas e que as mesmas, especialmente as atividades de aconselhamento aos 

empregados e aos empregadores, sejam incluídas nos serviços de saúde no trabalho. 

Para o autor, a obtenção da boa saúde física e mental no ambiente de trabalho depende 

dessas ações. 

De acordo com o Conselho Nacional da Saúde, em consonância com as 

diretrizes da Organização Mundial de Saúde, a vacinação “além de ser a melhor 

evidência para que seja conferida a proteção necessária com possibilidades de alcançar 

a endemicidade ou a interrupção da circulação do SARS-coV-2 no território nacional” 

(CONSELHO NACIONAL DA SAÚDE, 2020) é um direito de qualquer indivíduo. 
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Nesse sentido, através da Recomendação nº. 073, de dezembro de 2020, recomenda 

ao Ministério da Saúde a ampliação do Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra a COVID-19 e enfatiza que o objetivo principal da vacinação é a 

redução da morbidade e mortalidade pela doença. 

Assim, diante do cenário e da segunda onda do coronavírus, intensificou-se o 

debate acerca da vacinação, inclusive o debate acerca da obrigatoriedade da vacinação 

e da autonomia de Estados e Municípios para realizar campanhas locais de 

imunização. Em dezembro de 2020 o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n. 6586 e n. 6587, que tratavam de 

vacinação contra a COVID-19, e do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 

1267879, que discutia o direito à recusa à imunização por convicções filosóficas ou 

religiosas, decidiu que o Estado pode determinar que as pessoas se submetam, 

compulsoriamente, à vacinação (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2020, 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457462&ori=1). 

Não se trata, porém, de autorizar a vacinação forçada, mas da possibilidade de 

imposição de medidas restritivas previstas em lei, como multa, impedimento de 

frequência a determinados locais, realização de matrícula em escolas, dentre outras. 

Além da possibilidade de Estados e Municípios adquirirem vacinas e realizarem 

campanhas de vacinação, outro debate se instalou a respeito da possibilidade de 

compra de vacinas por empresas. Em março de 2021 foi aprovado pela Câmara dos 

Deputados o Projeto de Lei nº. 534/21 que permite a compra de vacinas pela iniciativa 

privada, agora, já sendo transformado na Lei 14.125/2021. O projeto prevê que, 

enquanto não tiverem sido vacinados todas as pessoas que adentram o Plano Nacional 

de Vacinação como prioritários (idosos e profissionais de Saúde etc.) as vacinas 

compradas pelas empresas serão destinadas em sua totalidade ao Estado. Depois de 

imunizado o grupo prioritário, as empresas terão de doar 50% de suas vacinas 

compradas ao Estado, podendo destinar o restante para imunizar seus funcionários 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2021). 

A autorização de compra de vacinas pela iniciativa privada traz uma nova 

esperança de que os fluxos de vacinação se intensifiquem e tenha-se acesso a 

imunização mais rápida aos trabalhadores ativos. Em contraponto ao otimismo e a 

esperança com a chegada da vacina e a expectativa de que toda a população tenha 
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acesso a vacinação de forma mais rápida, tem-se de enfrentar nas empresas o desafio 

da imunização e a possibilidade de recusa por parte dos empregados em ser imunizado.   

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que a vacinação, em respeito ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, não pode ser forçada. Porém, em respeito 

ao princípio da fraternidade e ao interesse da coletividade, há obrigatoriedade de 

vacinação contra a COVID-19, a compulsoriedade será determinada por meio indireto. 

Ou seja, quem negar a imunização pode ser impedido de frequentar determinados 

locais, receber benefícios, assumir cargos etc. a decisão vem em resposta a duas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 6586 e 6587) que tratavam do tema 

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2020).  

O Ministério Público do Trabalho desenvolveu um guia técnico destinado aos 

procuradores e procuradoras da instituição para orientar nas ações que se vinculem 

com as vacinações da COVID-19 no âmbito das empresas privadas. Segundo o órgão 

“é direito-dever de empregadores e empregados em atenção ao Plano Nacional de 

Vacinação, considerando-se os aspectos epidemiológicos que exigem a vacinação em 

massa para contenção e controle da pandemia”. O guia traz a obrigatoriedade de 

vacinação, incentivando que seja realizada através da promoção de políticas de 

conscientização no âmbito das empresas (MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, 

2021, p. 54).  

Se persistir a recusa por parte do empregado, deve este ser encaminhado a 

auxílio psicológico-médico que irá lhe explicar da necessidade de vacinação para o bem 

da saúde do ambiente de trabalho e promover uma série de avaliações. Por fim, se 

concluir o laudo médico que, mesmo em perfeito estado de suas faculdades mentais e 

sem quaisquer outras doenças que lhe impeçam a imunização o empregado se recusa, 

cabe a demissão por justa causa por parte do empregador (MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO TRABALHO, 2021, p. 63).  

Há quem defenda que, obrigar um empregado a tomar vacina, em contrapartida 

ao entendimento do Ministério Público do Trabalho e suas orientações, pode gerar 

uma insegurança jurídica. Alega-se que se está criando mais uma possibilidade de o 

empregador demitir por justa causa, não se encaixando em nenhuma das hipóteses 

elencadas no artigo 482 da CLT, tratando-se, portanto, de ato discriminatório 

(CONJUR, 2021).  
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Contudo, deve ser citado o artigo 482, alínea “m” da CLT, pois, da recusa, o 

empregado falta com seu dever de portar-se de modo que evite insalubridade no 

ambiente de trabalho. Também, a alínea “h” deste mesmo artigo poderia ser suscitada, 

uma vez que, o empregado passa a agir com insubordinação em relação a comando do 

empregador (SOARES FILHO, 2021, https://www.conjur.com.br/2021-fev-16/jose-

soares-filho-recusa-tomar-vacina-empregado). A empresa possui dever de promover, 

além de fornecimento de EPI’s para um ambiente de trabalho adequado, a 

conscientização de seus empregados sobre a importância dos cuidados e de como a 

vacinação é mais que um ato de imposição do empregador, mas, um ato de empatia 

para com o próximo. 

Em que pese a temática ser recente e ainda carecer de maiores reflexões, a 

problemática está posta. O que fazer diante da recusa de um trabalhador ou 

trabalhadora em ser imunizado ou imunizada contra a COVID-19? A demissão por 

justa causa parece uma medida extrema.  

Todavia, há que se sopesar o dever do empregador em promover o meio 

ambiente saudável e a sua responsabilização caso seja estabelecido o nexo causal entre 

a contaminação pelo coronavírus e o ambiente laboral e o direito individual em receber 

ou não o tratamento preventivo, que é a vacina. De longe a temática é pacífica e ainda 

comporta reflexões aprofundadas e um diálogo com as autoridades sanitárias a 

respeito de possíveis consequências, por exemplo, para as trabalhadoras que se 

vacinarem e, em seguida, engravidarem.  

As escolhas individuais não podem se sobrepor aos direitos coletivos e, muitas 

vezes, as opções legítimas das pessoas atentam contra a sua própria vida e integridade 

física. Nesse sentido, a temática, além de não ser pacífica, comporta o aprofundamento 

da discussão. No momento atual, indicar que o empregador pode exigir o comprovante 

de vacinação ou ofertar e exigir a vacinação por parte dos seus empregados ou 

concordar que o empregado pode fazer livremente sua opção, é temerário. 

 

CONCLUSÃO 

 

O meio ambiente do trabalho não pode ser concebido como isolado do meio 

ambiente e da proteção constitucional que lhe é conferida. O meio ambiente do 

trabalho  é parte do meio ambiente e é o local onde os trabalhadores passam a maior 
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parte do seu tempo útil. Na condição de direito fundamental, essencial a qualidade de 

vida e a dignidade humana, deve ser tratado como tal. 

No cenário atual de pandemia ocasionada pela COVID-19, que é uma doença 

causada pelo coronavírus – denominado SARS-CoV-2, o debate sobre o ambiente do 

trabalho ganhou destaque. Durante o ano de 2020, o primeiro ano da pandemia, o 

debate recaiu sobre as medidas protetivas a serem adotadas no ambiente laboral: 

distanciamento social, utilização de álcool em gel, máscaras de proteção, higienização 

de equipamentos e locais, dentre outros, que eram as medidas possível de serem 

adotadas. 

Em 2021 com o avanço do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina 

contra a COVID-19 e a autorização para que Estados e Municípios desenvolvam 

campanhas e para que empresas adquiram vacinas, o debate foi ampliado e uma 

questão importante veio à tona: pode o empregador exigir que seus empregados se 

vacinem? 

Sabe-se que o empregador tem o dever de cumprir e de fazer cumprir as normas 

relativas à segurança e a medicina do trabalho. Sabe-se também que se o empregado 

for infectado no ambiente de trabalho pode-se presumir o nexo de causalidade entre a 

patologia adquirida e a atividade laborativa. Por outro lado, cabe ao empregado 

respeitar essas normas, em nome do seu direito individual, mas também dos interesses 

e da proteção do coletivo. 

 A obrigatoriedade de vacinação é tema ainda recente e comporta o 

aprofundamento das reflexões. Entretanto, tem-se que é dever do empregador, diante 

dos riscos de introdução e proliferação do novo coronavírus no local de trabalho, 

elaborar planos de ação e adotar medidas individuais e coletivas a fim de eliminar, ou 

pelo menos, minimizar as possibilidades de contágio. Dentre essas medidas, está a 

exigência de vacinação.  

De outro lado, tem-se o direito individual do empregado em optar por se 

imunizar ou não. Excetuando-se as questões médicas que inviabilizam a vacinação, 

não pode o empregado negar-se a receber a vacina, pois sua negativa pode 

comprometer todo o plano de prevenção elaborado pelo empregador, colocando em 

risco não somente a sua saúde e integridade, como também a dos demais. 
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Todavia, no estágio atual, não é possível afirmar de forma categórica e 

imperativa que o empregador pode exigir de todos os empregados e empregadas a 

vacinação, sob pena de extinção do contrato de trabalho, inclusive por justa causa.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao atender a chamada para a publicação de estudos nesta coletânea, que é 

destinada à exposição e análise das conquistas e desafios do tratamento destinado 

pelas Constituições dos países da América Latina ao Meio Ambiente e às questões que 

lhe são afetas, optamos por trazer ao debate o conteúdo acrescido pela Emenda 

Constitucional n. 96 de 2007 ao virtuoso artigo 225 da Constituição Brasileira, o qual 

dispõe sobre a utilização de animais em práticas desportivas consideradas 

‘manifestações culturais’ (aqui, propositadamente colocada entre aspas). 

A escolha do tema é tomada como uma forma de desabafo e de expressão da 

perplexidade e indignação sobre a maneira como o assunto é tratado, apresentado 

encoberto por uma falácia de promoção das ‘manifestações culturais’, dourando uma 

pílula amarga e intragável para aqueles que acreditam e têm esperança de 

testemunharem uma verdadeira evolução da tutela jurídica dos animais.  

A Emenda Constitucional veio com uma missão bastante evidente, qual seja, a 

de por uma pá de cal sobre as aspirações de acabar com a prática da vaquejada, um 

conhecido ‘esporte’ (novamente propositadamente entre aspas), no qual a diversão é 

alcançada às custas do sofrimento impingido em animais e que nada tem de cultura de 

um ambiente social marcado pela civilidade. 
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Assim, este breve ensaio é colocado como um lamento ao retrocesso 

constitucional brasileiro na defesa do meio ambiente no que diz respeito ao tratamento 

destinado aos animais. 

 

1 A PRÁTICA DA VAQUEJADA NO BRASIL: CRUELDADE POR ESPORTE  

 

A vaquejada3 é uma prática infelizmente comum em alguns estados brasileiros 

(em especial na região nordeste, sendo mais comum na Bahia, Alagoas, Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Ceará). Consistente num esporte em que um boi é colocado numa 

arena e perseguido por dois cavaleiros, denominados vaqueiros ou peões de vaquejada, 

que montados em seus cavalos buscam dominá-lo. Para tanto dirigem seus esforços 

para emparelhar o animal e conduzi-lo a um determinado local pré-determinado onde 

ocorre o espetáculo de derrubá-lo puxando pela cauda. A dupla de cavaleiros pontua 

na jogada se o boi, ao ser derrubado, permanecer, mesmo que por alguns instantes, 

com as quatro patas direcionadas para cima. Neste instante, o arbitro anuncia valeu 

boi, e a dupla de jogadores recebe a pontuação correspondente. Se na queda o boi não 

caiu ao chão com as patas para cima, o arbitro anuncia zero, ou seja, nesta jogada não 

houve pontuação.  

Existem diversas variações de regramento deste esporte, de acordo com a região 

onde é realizado, mas, em geral, cada dupla de jogadores tem a oportunidade de 

realizar cinco jogadas, com animais distintos em cada rodada. A primeira jogada vale 

8 pontos, a segunda 9, a terceira 10, a quarta 11 e a quinta 12, de forma que a dupla de 

esportistas pode alcançar a pontuação de 50. 

Considerando o peso comum de um boi e a sua resistência, não há dificuldade 

em constatar a força que deve ser exercida pelos jogadores sobre o animal para que ele 

seja jogado de costas ao chão, nem a violência e a crueldade que é dirigida com esta 

experiência traumática. Luis Roberto Barroso, ao analisar esta prática durante seu 

                                                      
3 Conforme Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer, “a vaquejada consiste, em linhas gerais, em uma 
competição em que uma dupla de vaqueiros, montados em cavalos distintos, busca derrubar um touro, 
puxando-o pelo rabo, de forma a dominar o animal em uma área demarcada.” (SARLET; 
FENSTERSEIFER, 2020, p. 153); já para Alexandre Sikinowski Saltz, “o dever de favorecer o ambiente 
é “indisputável”. Por isso importa indagar quais sacrifícios se pode impor à coletividade para a 
implementação e efetivação da tutela. Obtempera que o “conflito entre interesses individual e coletivo 
resolve-se em favor deste último”, posição que o Supremo vem adotando. Controversa é a situação 
quando o direito ao meio ambiente equilibrado entra em rota de colisão com outros direitos coletivos, 
como seria o caso do exercício dos direitos culturais.” (SALTZ, 2017, p. 122).  
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voto no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.983/CE, em outubro 

de 2016, evidenciou o caráter traumático para o animal, argumentando:  

 

No caso da vaquejada, a gravidade da ação contra o animal está tanto na tração e 

torção bruscas da cauda do boi, como também na queda dele. A força aplicada à 

cauda em sentido contrário à fuga, somada ao peso do animal, evidencia a 

gravidade da ação praticada contra o boi. Uma vez que a sua cauda não é mero 

adereço, mas sim a continuação de sua coluna vertebral, possuindo terminações 

nervosas, não é difícil concluir que o animal sinta dores. Também devido a seu 

elevado peso e à grande velocidade com que é tombado, é muito provável que os 

bois envolvidos sofram lesões ao serem levados ao chão. Além disso, não se trata 

de qualquer queda. Para que os vaqueiros pontuem, ou, para utilizar o jargão, para 

“valer o boi”, devem tombar o animal de modo que ele exponha suas quatros patas. 

Evidentemente, para que isso seja possível, além de ser necessário imprimir maior 

força na tração e na torção de sua cauda, o animal deve cair lateralmente ou 

completamente voltado para o chão da pista de competição, o que, muito 

provavelmente, lhe causa traumas internos (BARROSO, 2016). 

 

Segundo Luís da Câmara Cascudo (1976), a prática da vaquejada teve sua 

origem na Espanha. No nosso país, ingressou nos séculos XVII e XVIII, servindo como 

técnica utilizada para atender à realidade da época, quando as fazendas nem sempre 

eram individualizadas por cercas, de forma a propiciar que o gado de fazendas distintas 

viesse a se confundir.  O gado de várias fazendas era criado solto e misturado em pastos 

comuns e, nos meses de junho, os vaqueiros dessas fazendas se reuniam e 

embrenhavam-se nos matos para juntar o gado e conduzir os animais a um único e 

grande pasto. Então, neste momento, aos vaqueiros era atribuída a tarefa de apartar 

os bovinos pertencentes a fazendeiros distintos, o que ficou conhecido como 

apartação4.  

Há relatos na literatura desta prática. José de Alencar, em passagem da obra “O 

Nosso Cancioneiro” (1994), fez referência à prática dos vaqueiros:  

 

                                                      
4 José Fernandes Bezerra referenda a referência histórica da vaquejada em solo brasileiro, informando 
que “os campos de criar não eram cercados. O gado, criado em vastos campos abertos, distanciava-se 
em busca de alimentação mais abundante nos fundos dos pastos. Para juntar o gado disperso pelas 
serras, caatingas e tabuleiros, foi que surgiu a apartação" (BEZERRA, 1978, p. 7). 
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Segue o vaqueiro sem toscanejar; e após ele rompe os mais densos bamburrais. 

Onde não parece que possa penetrar sua corça, passa com rapidez do raio, o 

sertanejo a cavalo; e não descansa enquanto não derruba a rês pela cauda. 

 

Euclydes da Cunha (1905, p. 126), na obra “Os Sertões (Campanha de 

Canudos)”, também tece referência a esta prática:  

 

O touro largado ou o garrote vadio em geral refoge à revista. Afunda na caatinga. 

Segue-o o vaqueiro. Cose-lhe no rastro. Vai com ele às últimas bibocas. Não o larga; 

até que surja o ensejo para um ato decisivo: alcançar repentinamente o fugitivo de 

arranco; cair logo para o lado da sela, suspenso num estribo e uma das mãos presa 

as crinas do cavalo; agarrar com a outra a cauda do boi em disparada e com um 

repelão fortíssimo, de banda, derribá-lo pesadamente em terra.    

 

Por volta da metade do século passado esta prática alcançou novo perfil, 

passando a ser espetacularizada em festividades do interior nordestino, encenadas em 

arena sob a forma de competição entre vaqueiros. 

A prática da vaquejada foi levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal por 

meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.983/CE, proposta pela 

Procuradoria-Geral da República para questionar a constitucionalidade da Lei n. 

15.299/2013, do Estado de Ceará, estabelecendo os parâmetros para a realização da 

vaquejada neste estado5. No julgamento, relatado pelo ministro Marco Aurélio Mello, 

foi reconhecida a inconstitucionalidade na legislação estadual cearense em análise, por 

                                                      
5  Lei estadual n. 15.299/2013: “o Governador do Estado do Ceará. Faço saber que a Assembleia 
Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. Fica regulamentada a vaquejada como 
atividade desportiva e cultural no Estado do Ceará. Art. 2º. Para efeitos desta Lei, considera-se 
vaquejada todo evento de natureza competitiva, no qual uma dupla de vaqueiro a cavalo persegue 
animal bovino, objetivando dominá-lo. § 1º Os competidores são julgados na competição pela destreza 
e perícia, denominados vaqueiros ou peões de vaquejada, no dominar animal. § 2º A competição dever 
ser realizada em espaço físico apropriado, com dimensões e formato que propiciem segurança aos 
vaqueiros, animais e ao público em geral. § 3º A pista onde ocorre a competição deve, obrigatoriamente, 
permanecer isolada por alambrado, não farpado, contendo placas de aviso e sinalização informando os 
locais apropriados para acomodação do público. Art. 3º. A vaquejada poderá ser organizada nas 
modalidades amadora e profissional, mediante inscrição dos vaqueiros em torneio patrocinado por 
entidade pública ou privada. Art. 4º. Fica obrigado aos organizadores da vaquejada adotar medidas de 
proteção à saúde e à integridade física do público, dos vaqueiros e dos animais. § 1º O transporte, o 
trato, o manejo e a montaria do animal utilizado na vaquejada devem ser feitos de forma adequada para 
não prejudicar a saúde do mesmo. § 2º Na vaquejada profissional, fica obrigatória a presença de uma 
equipe de paramédicos de plantão no local durante a realização das provas. § 3º O vaqueiro que, por 
motivo injustificado, se exceder no trato com o animal, ferindo-o ou maltratando-o de forma 
intencional, deverá ser excluído da prova. Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário” (CEARÁ, 2015). 
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entender que ela discrepa do enunciado consagrado no art. 225 da Constituição 

Federal, o qual veda a prática que leve os animais a serem submetidos a atos de 

crueldade6. 

No voto, o ministro relator, em afiadas palavras, argumentou:  

 

Tendo em vista a forma como desenvolvida, a intolerável crueldade com os bovinos 

mostra-se inerente à vaquejada. A atividade de perseguir animal que está em 

movimento, em alta velocidade, puxá-lo pelo rabo e derrubá-lo, sem os quais não 

mereceria o rótulo de vaquejada, configura maus-tratos. Inexiste a mínima 

possibilidade de o boi não sofrer violência física e mental quando submetido a esse 

tratamento (STF, 2016).  

 

E, para não deixar dúvidas, arrematou:  

 

A par de questões morais relacionadas ao entretenimento às custas do sofrimento 

dos animais, bem mais sérias se comparadas às que envolvem experiências 

científicas e médicas, a crueldade intrínseca à vaquejada não permite a prevalência 

do valor cultural como resultado desejado pelo sistema de direitos fundamentais 

da Carta de 1988 (STF, 2016). 

 

Anteriormente o Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado em caso 

semelhante ao julgar o Recurso Extraordinário n. 153.531 referente à farra do boi, 

comum no Estado de Santa Catarina, quando, apesar do reconhecimento da 

festividade como prática cultural imemorial, também se prestigiou o texto do art. 225 

da Constituição Federal e os princípios dele decorrentes, rechaçando-a7.  

                                                      
6 O acórdão recebeu a seguinte ementa: “Processo objetivo – Ação Direta de Inconstitucionalidade – 
Atuação do Advogado-Geral da União. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do 
Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação 
direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir 
pela pecha de inconstitucionalidade. Vaquejada – Manifestação cultural – Animais – Crueldade 
manifesta – Preservação da fauna e da flora – Inconstitucionalidade. A obrigação de o Estado garantir 
a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, 
não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda 
prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada 
vaquejada”. (STF, 2016). 
7  A ementa atribuída ao acórdão foi a seguinte: “Costume - Manifestação cultural - Estímulo - 
Razoabilidade - Preservação da fauna e da flora - Animais - Crueldade. A obrigação de o Estado garantir 
a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, 
não prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que veda 
prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento discrepante da norma 
constitucional denominado “farra do boi”. (STF, 1997). 
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Acreditamos que o caminho trilhado pela Corte Maior não poderia ser outro, 

num sistema jurídico que tem suas bases constitucionais fundadas na narrativa de 

promoção de uma sociedade justa e civilizada. 

 

2 A EVOLUÇÃO MUNDIAL NO SENTIDO DE CONSTRUÇÃO DE UM 

DIREITO PROTETIVO DOS ANIMAIS  

 

O cenário jurídico mundial tem experimentado considerável transformação 

(evolução) no tratamento dedicado aos animais não humanos. Diversos países 

passaram a contar com regras expressas atribuindo a estes a condição de seres 

sencientes, ou seja, seres dotados de sensibilidade, criando um novo capítulo no status 

jurídicos dos animais não humanos, retirando-os da condição de mera coisa/ res, 

como foram retratados até então nas legislações nacionais.  

O destaque no assunto é atribuído à França, que em 2015 promoveu alteração 

em seu tradicional Código Civil (de 1804) reconhecendo esta nova condição jurídica 

aos animais não humanos. Na ocasião, foi inserido no Code o artigo 515-14, dispondo 

que “les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui 

les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens" (“Os animais são seres 

sencientes. Sob a reserva das leis que os protegem, os animais estão submetidos ao 

regime dos bens”). 

O sistema jurídico português também passou por esta transformação ao 

aprovar, em 2017, o Estatuto Jurídico dos Animais, Lei n. 8/2017, reconhecendo em 

seu artigo 1º a sua natureza de seres vivos dotados de sensibilidade e expressamente 

alterando importantes textos normativos deste pais (Código Civil, Código de Processo 

Civil e Código Penal). 

Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer (2020) informam sobre alteração 

semelhante no Código Civil da Bélgica e explicam que, na Alemanha, o BGB já 

diferencia animais e coisas desde 1990 (“parágrafo 90.a – Animais – animais não são 

coisas. Eles são protegidos por leis especiais”), o que foi reforçado pela inclusão da 

proteção dos animais no art. 20.a na Lei Fundamental de Bonn, em 2002. 

No Brasil, a tutela dos animais é apontada de forma expressa na Constituição 

Federal, quando, em seu art. 225, § 1º, VII, após consignar que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida - impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
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defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações -, determina que incumbe 

ao Poder Público, para assegurar a efetividade desse direito, proteger a fauna e a flora, 

vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 

provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.   

No Senado Federal tramita o Projeto de Lei n. 27/2018, que visa a estabelecer 

regime jurídico especial para os animais não humanos. O texto proposto objetiva: (i) a 

firmação dos direitos dos animais não humanos e sua proteção, (ii) a construção de 

uma sociedade mais consciente e solidária, e (iii) o reconhecimento de que os animais 

não humanos possuem natureza biológica e emocional e são seres sencientes, passíveis 

de sofrimento. Em seu art. 3º a proposta legislativa consigna que “os animais não 

humanos possuem natureza jurídica sui generis e são sujeitos de direitos 

despersonificados, dos quais devem gozar e obter tutela jurisdicional em caso de 

violação, vedado o seu tratamento como coisa”8. 

 

3 A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 96 E O RETROCESSO NA EVOLUÇÃO 

DO DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO 

 

A evolução do tratamento jurídico destinado aos animais, somando-se à tomada 

de consciência social da importância desse tema, com o surgimento de entidades e 

movimentos organizados que levantaram a bandeira da proibição de tratamento cruéis 

                                                      
8 Fernando Speck de Souza e Rafael Speck de Souza, ao analisarem o tema em 2018, observaram que na 
época tramitam, no Brasil, as seguintes propostas legislativas tendentes à modificação do status jurídico 
dos animais, inclusive com efeitos diretos sobre o Código Civil. “o primeiro projeto de lei é o de 
215/2007, de iniciativa do deputado Ricardo Tripoli, que visa à criação de um Código Federal de Bem-
Estar Animal. Há, ainda, o Projeto de Lei 3.676/2012, de autoria do deputado Eliseu Padilha, que 
propõe a criação de um Estatuto dos Animais, cujo artigo 2º tem a seguinte redação: “Os animais são 
seres sencientes, sujeitos de direitos naturais e nascem iguais perante a vida”. Merece destaque, por 
sua vez, o Projeto de Lei 6.799/2013, de iniciativa do deputado federal Ricardo Izar. O artigo 3º da 
proposta dispõe que “[o]s animais domésticos e silvestres possuem natureza jurídica sui generis, sendo 
sujeitos de direitos despersonificados, dos quais podem gozar e obter a tutela jurisdicional em caso de 
violação, sendo vedado o seu tratamento como coisa”. Ou seja, objetiva-se conferir aos animais não 
humanos o tratamento de seres sencientes, como ocorreu na Cidade do México. Posteriormente, foi 
formulado o Projeto de Lei 7.991/2014, de autoria do deputado Eliseu Padilha, cujo objetivo é 
acrescentar o artigo 2º-A ao Código Civil, com o seguinte teor: “Art. 2º-A. Os animais gozam de 
personalidade jurídica sui generis que os tornam sujeitos de direitos fundamentais em 
reconhecimento a sua condição de seres sencientes. Parágrafo único: São considerados direitos 
fundamentais a alimentação, a integridade física, a liberdade, dentre outros necessários à 
sobrevivência digna do animal”. Ainda, no ano de 2015, o senador Antônio Anastasia formulou o 
Projeto de Lei do Senado 351/2015, por meio do qual propôs que os animais não fossem mais 
classificados como coisas, mas enquadrados na categoria de bens móveis, ressalvado o disposto na 
legislação especial. Finalmente, vale citar o Projeto de Lei 650/2015, de autoria da senadora Gleisi 
Hoffmann, que propôs a criação de um Código de Proteção e Defesa do Bem-Estar dos Animais”. 
(SOUZA; SOUZA, 2018). 
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aos animais, trouxe a pauta o debate sobre a prática da vaquejada. A isso somou-se o 

referido julgamento sobre a constitucionalidade de legislação do Estado do Ceará 

regulando esta prática pelo Supremo Tribunal Federal, rechaçando-a e considerando 

a sua regulamentação pela Unidade Federativa como violadora do Texto 

Constitucional, em 2016. 

Motivada pelo referido julgamento, e certamente com o objetivo de retirar a 

efetividade da decisão proferia pela Corte Suprema, em 2017 veio à lume a Emenda 

Constitucional n. 96, que acrescentou um novo parágrafo ao art. 225 da Constituição 

Federal, no qual estão esculpidos os pilares do Sistema Constitucional Ambiental 

Brasileiro, e que muito orgulho proporciona aos juristas de nosso país. A referida 

Emenda (BRASIL, 2017), portando, agregou a este dispositivo o § 7º, contendo a 

seguinte redação:  

 

Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se 

consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam 

manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, 

registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural 

brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar 

dos animais envolvidos9. 

                                                      
9 A referida Emenda Constitucional na sua origem resultou da Proposta de Emenda à Constituição n. 
50/2016, apresentada, apresentada logo após o julgamento pelo STF da ADI 4983, alicerçada sob a 
seguinte justificativa: “A Constituição Federal de 1988 assegurou a todos o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e o pleno exercício dos direitos culturais. Assim, ao mesmo tempo em que 
protege as manifestações culturais populares (art. 215, caput e § 1º), a Carta Magna protege os 
animais contra a crueldade (art. 225, § 1º, VII). Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) foi 
novamente instado a se manifestar acerca do conflito entre essas normas constitucionais 
consagradoras de direitos fundamentais. Ainda em tramitação no STF, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.983 foi proposta pelo Procurador-Geral da República, em maio de 
2013, contra a Lei nº 15.299, de 8 de janeiro de 2013, do Estado do Ceará, que regulamenta a 
vaquejada como prática desportiva e cultural. Em julgamento realizado em 6 de outubro de 2016, o 
Tribunal considerou procedente o pedido formulado na inicial e, ao declarar a inconstitucionalidade 
da lei impugnada, asseverou que é permitida a regulamentação de manifestações culturais que 
envolvam animais, desde que ela seja capaz de evitar a crueldade sem a descaracterização da própria 
prática. Em que pese não ter sido sequer publicado o acórdão, a notícia da decisão tomada pela 
Suprema Corte suscitou intensa polêmica entre os apoiadores da prática e os defensores dos direitos 
animais, e chegou mesmo a ensejar o anúncio da formação de uma Frente Parlamentar em Defesa da 
Vaquejada. Dessarte, a fim de encerrar a controvérsia que ainda cerca a questão, propõe-se a presente 
sugestão de emenda ao texto constitucional, por intermédio da qual se busca consignar na Lei Maior, 
com clareza, a permissão para que as práticas culturais de natureza imaterial que integram o 
patrimônio cultural brasileiro e comprovadamente não submetam os animais à crueldade possam se 
realizar sem óbices. A vaquejada, assim como outras manifestações culturais populares, passa a 
constituir patrimônio cultural brasileiro e merecer proteção especial do Estado quando registrada em 
um dos quatro livros discriminados no Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que instituiu o 
Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial. Nessa hipótese, acaso regulamentada de forma a 
garantir a integridade física e mental dos animais envolvidos sem descaracterizar a própria prática, 
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Na leitura do texto inserido no art. 225 da Constituição Federal, de plano se 

constata nitidamente a sua colisão com o estabelecido no inciso VII deste dispositivo, 

que prega “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais a crueldade”, criando o que foi chamado por Ingo Wolfgang 

Sarlet e Tiago Fensterseifer de “fratura incontornável no programa normativo de 

proteção ecológica traçado pela nossa Constituição”, fragilizando o regime jurídico-

constitucional ecológico no âmbito da tutela dos animais não humanos10. 

O paradigma colocado pelo Texto Constitucional na vedação da submissão de 

animais a crueldades é um marco civilizatório que não admite retrocessos, sob pena se 

pôr em risco todo um projeto de evolução social – e jurídica – de implementação de 

um Estado Socioambiental de Direito, no qual a tutela mínima de vedação de 

submissão de animal a situações que lhe causem sofrimento, à custa de mero 

divertimento humano e social, deve ser colocada como barreira intransponível11. Nas 

palavras de Fabrício Meira Macêdo (2015), a sociedade que se compraz com 

espetáculos de crueldade contra seres vivos revela profunda deficiência ética e 

desconhecimento sobre o papel do homem, assim como dos demais seres vivos, na 

natureza. 

Consideramos que a efetiva preservação e tutela do meio ambiente deve ser 

alocada como um Direito Fundamental de terceira dimensão12, e como tal implica na 

                                                      
a vaquejada atenderá aos mandamentos exarados pelo Tribunal Constitucional por ocasião do 
julgamento da ADI 4983. Na certeza de que esta proposta dissipará quaisquer dúvidas ainda 
existentes acerca do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, rogamos o apoio de 
nossos Pares para sua aprovação”. 
10 Os autores reforçam a afirmação aduzindo: “para utilizar uma expressão popularizada na prática 
legislativa brasileira, o parágrafo poderia ser compreendido como uma espécie de ‘emenda jabuti’, 
por estar ‘fora do lugar’ e dada a sua total dissonância com o conteúdo protetivo inerente ao regime 
constitucional ecológico traçado no artigo 225”. Os autores advertem, ainda, que ‘não há dúvidas em 
relação ao fato de que inúmeras outras matérias irão tentar ‘pegar carona’ por essa brecha normativa 
aberta pelo poder de reforma constitucional, como, por exemplo, atesta o Projeto de lei n. 6.268/2016, 
em trâmite no Congresso Nacional, que pretende regulamentar a caça ‘desportiva’ de animais 
silvestres, entre outros”. (SARLET; FENSTERSEIFER, 2020). 
11 A Ministra Rosa Weber, ao expor suas razões de voto no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.983/CE, j. em 06.10.2016, consignou que: “a Constituição, no seu artigo 
225, § 1º, VII, acompanha o nível de esclarecimento alcançado pela humanidade no sentido de 
superação da limitação antropocêntrica que coloca o homem no centro de tudo e todo o resto como 
instrumento a seu serviço, em prol do reconhecimento de que os animais possuem uma dignidade 
própria que deve ser respeitada. O bem protegido pelo inciso VII do § 1º do artigo 225 da Constituição, 
enfatizo, possui matriz biocêntrica, dado que a Constituição confere valor intrínseco às formas de vida 
não humanas e o modo escolhido pela Carta da República para a preservação da fauna e do bem-
estar do animal foi a proibição expressa de conduta cruel, atentatória à integridade dos animais. 
12 Em sentido contrário Augusto Antônio Fontanive Leal defende que: “a proteção dos animais contra 
a crueldade prevista no artigo 225, § 1º, inciso VII, não é norma de direito fundamental e não assegura 
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imposição ao Estado de se posicionar nesta direção, em todos seus âmbitos de atuação, 

ou seja, nas esferas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Ao Executivo se 

impõe a implementação de políticas públicas voltadas à preservação ambiental como 

direito de todos, inclusive das gerações futuras. Não é diferente o que se espera da 

atuação dos Poderes Legislativos e Judiciários nas suas respectivas esferas de 

atribuições constitucionais. Em síntese, a valorização e preservação do meio ambiente 

é direito-dever social, o que inclui a vedação de práticas de crueldade com animais não-

humanos, mesmo que a custa do abandono (e vedação) de práticas culturais que foram 

cultuadas no passado, mas que não mais se mostram condizentes com o patamar 

civilizatório atual.  

Assim, defendemos a existência de um princípio constitucional de vedação à 

crueldade contra animais, que assume a posição de um dos pilares do Estado Socio-

Ambiental de Direito, na condição, portanto, de cláusula pétrea, impondo qualquer 

prática em retrocesso ambiental assunto.  

Nesta direção, Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros, Jayme Weingartner Neto 

e Selma Rodrigues Petterle (2016), após afirmarem que, com a Constituição Federal 

de 1988 o direito à proteção ambiental passou a ser considerado um direito 

fundamental, destacam que  

 

As transformações introduzidas pela Constituição de 88 não estão adstritas aos 

aspectos jurídicos somente. As transformações ocorrem em três dimensões: em 

uma dimensão ética, em uma dimensão biológica e em uma dimensão econômica 

(curiosamente, os três pilares do desenvolvimento sustentável). Nessa esteira, o 

direito dos animais surge como uma alternativa de dilatação dos fundamentos 

éticos a fim de abranger os demais animais (para além dos humanos), 

reconhecendo um direito inerente a todo o reino animal (ou, ao menos, aos 

animais sencientes) (MEDEIROS; WEINGARTNER NETO; PETTERLE, 2016, p. 

72). 

 

O esforço do legislador ao consignar que não se consideram cruéis as práticas 

desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, é 

                                                      
direito aos animais. Referida norma prevê um dever de assegurar o bem-estar dos animais, com 
natureza autônoma por exigir o cumprimento de uma obrigação sem haver, de outro lado, um direito 
assegurado” (LEAL, Augusto Antônio Fontanive. O caso da vaquejada (ADI 4.983/CE) e a Emenda 
Constitucional 96/2017 no contexto dos diálogos institucionais. Revista de Direito Ambiental, v. 98, p. 
309-331, abr.-jun. de 2020, RTonline) 
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artificial e em total descompasso com situações concretas experimentadas no 

ambiente social, mormente no caso das vaquejadas, em que o sofrimento impingido 

ao animal é manifesto. Cabe trazer à colação, aqui, as palavras de Ingo Wolfgang Sarlet 

e Tiago Fensterseifer (2020) ao afirmarem que o poder reformador constitucional 

inovou ao criar um conceito eminentemente normativo de crueldade, com se pudesse 

uma prática que implica em crueldade de fato (pela natureza e consequências em 

termos de sofrimento infligido aos animais) deixasse de o ser por força de decreto 

formativo, o que é inconcebível, pois  

 

Se determinada prática, por sua natureza e incidência no ‘mundo dos fatos’, 

implica sofrimento animal, por mais emprenhado que o legislador esteja em 

afirmar o contrário por meio da legislação (constitucional ou infraconstitucional), 

ela é cruel e, portanto, vedada pela norma constitucional originária (SARLET; 

FENSTERSEIFER, 2020).  

 

Na mesma linha, Kleber Cavalcante Stéfano (2018, p. 252) argumenta:  

 

Os maus-tratos a que necessariamente são acometidos os bovinos em razão da 

vaquejada traduzem flagrante violação do direito fundamental ao meio ambiente, 

afetando o valor da dignidade da pessoa humana, das gerações presentes e futuras, 

dentro de uma concepção que empodera os preceitos da ética ecológica e 

preservacionista. 

 

É inadmissível a existência de legislação meramente plástica e artificial, em 

total desconexão com a realidade e com as experiências sociais. A racionalidade é um 

elemento essencial à legitimação de qualquer norma, o que se acentua ainda mais 

quando se coloca elevada à condição de integrante do texto constitucional. Não pode o 

legislador se colocar – por ingenuidade ou intencionalmente – em total descompasso 

com a realidade social e afirmar algo que contraria as mais elementares constatações 

que alguém obtém de certa situação social. Há uma série de práticas desportivas que 

utilizam animais, difundidas como manifestações culturais (vaquejada, farra do boi, 

rinha de galos, etc.) que indiscutivelmente implicam em proporcionar crueldade aos 

animais que nelas são utilizados, e não será a pena do legislador que mudará esta 

percepção. 
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O rechaço ao texto esculpido na Constituição Federal pela Emenda n. 96/2017 

deu ensejo ao ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5728/DF, de 

autoria do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, visando a alcançar a 

declaração de inconstitucionalidade da referida Emenda. A Procuradoria-Geral da 

República, no parecer lançado nos autos deste processo, reforçou a afirmação de 

inconstitucionalidade da referida Emenda Constitucional, sustentando haver 

incoerência entre esta e as normas constitucionais de proteção ambiental, enfatizando 

os ditames de proteção da fauna e da vedação de práticas que venham a implicar em 

submissão de animais a atos de crueldade. 

Seja sob o ângulo que for, não conseguimos vislumbrar qualquer 

compatibilidade da Emenda Constitucional n. 96/2017 com os ditames esculpidos no 

texto original da Constituição Federal relativos à proteção do meio ambiente, tutela da 

fauna e vedação de submissão de animais a crueldades13.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Chegando ao final deste sucinto ensaio resta claro o ponto de vista defendido 

pelos autores. 

 O alcance do tão almejado Estado Ambiental de Direito é fruto de toda uma 

trajetória histórica, construída por meio de avanços civilizatórios, que permitiram a 

                                                      
13  Assumindo uma posição defensora de um diálogo institucional Augusto Antônio Fontanive Leal 
argumenta: “em relação à ED 96/2017, quando considerada a proibição de práticas cruéis contra 
animais já prevista na Constituição e a ressalva, no texto constitucional incluído pela própria emeda, 
sobe a imprescindibilidade de lei específica que garanta o bem-estar animal, não subsistiria 
inconstitucionalidade e, por consequência, contrariedade ao que restou decidido pelo STF na ADI da 
vaquejada. Nem mesmo se poderia alegar inconstitucionalidade quanto ao início do texto incluído 
pela emenda que define não serem cruéis as práticas culturais que utilizam animais, porque esta 
disposição normativa define que nem toda manifestação cultural que utilize animais seja cruel a 
priori, devendo a regularidade da prática, nesses casos, passar por regulamentação específica que 
garanta o bem-estar dos animais envolvidos. Caso não esteja assegurado o bem-estar animal, a 
prática será inconstitucional, ante a vedação de práticas cruéis prevista na Lei Maior” (LEAL, Augusto 
Antônio Fontanive. O caso da vaquejada (ADI 4.983/CE) e a Emenda Constitucional 96/2017 no 
contexto dos diálogos institucionais. Revista de Direito Ambiental, v. 98, p. 309-331, abr.-jun. de 2020, 
RTonline). Num tom mais conciliador Melina Girardi Fachin e Flávia Piovesan, ao analisarem a decisão 
do STF que declarou inconstitucional alei cearense nº 15.299/2013, defendem “a abertura do diálogo 
entre as culturas, com respeito à diversidade e com base no reconhecimento do outro, como ser pleno 
de dignidade e direitos, é condição para a celebração de uma cultura dos direitos humanos, inspirada 
em um universalismo de confluência, marcado pelo potencial emancipatório e transformador do 
diálogo. Assumidas essas perspectivas poder-se-ia – ao revés de banir a prática da vaquejada – 
assumir seu caráter complexo e dinâmico para, em verdadeiro diálogo, buscar o ponto de chegada 
que medeie os interesses postos, a fim de manter a prática dentro do marco da proteção do direito 
humano ao meio ambiente”. (FACHIN; PIOVESAN, 2017, p. 352). Ainda, na defesa do diálogo entre os 
Poderes do Estado no debate sobre a vaquejada:  LEAL; MORAES, 2018, pp. 63-81. 
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sedimentação de uma consciência da importância da promoção e preservação do meio 

ambiente como patrimônio de todos e de caráter intergeracional. E isso, no Brasil, 

acabou por ser elevado à condição de norma constitucional. 

A proteção dos animais não humanos, mormente frente a submissão a 

tratamentos cruéis, integra a estrutura constitucional de Direito Ambiental como um 

dos seus postulados de base, até pelo próprio caráter civilizatório que lhe serve de 

alicerce, e como tal deve ser promovido por todos, ou seja, pelo Estados por meio de 

suas entidades e agentes e também pelos particulares. 

A tutela ambiental não admite retrocessos e precisa evoluir num constante 

crescimento em direção à sua plena realização, portanto, é fundamental que a 

sociedade e o Direito se mantenham vigilantes para evitar que se venha a experimentar 

qualquer retrocesso nessa trajetória. Para tanto temos que permanecer em constante 

vigilância e sempre abertos a repensar práticas antigas – mesmo que culturalmente 

imemoriais – que de alguma forma coloquem em risco o grau de avanço até agora 

alcançado. 

É fundamental que se tenha um olhar crítico e de reprovação em relação a 

eventuais práticas esportivas que se utilizem de animais para mero divertimento 

humano com submissão do animal a situações de crueldade, como se verifica na 

vaquejada, farra do boi, rinha de galo, etc.  E cabe lembrar que não precisamos que um 

legislador nos evidencie quando a crueldade com animais se faz presente, pois o grau 

civilizatório que alcançamos e o discernimento que a natureza nos presenteou já é 

suficiente para que tenhamos tal compreensão. 
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55. PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS E 

NEOCONSTITUCIONALISMO TRANSFORMADOR: AVALIAÇÃO DA 

AFINIDADE E A POSIÇÃO DO BRASIL 
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Talissa Truccolo Reato1 

1 INTRODUÇÃO  

 

 A humanidade se apropria e, consequentemente, degrada o meio ambiente. Os 

reflexos desta destruição estão cada vez mais salientes, de modo que nos últimos anos 

houveram vários debates em torno da preservação ambiental em âmbito global. Entre 

as propostas que advieram está o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), um 

instrumento econômico que foi baseado no mercado financeiro para a conservação da 

Natureza. 

 No início do ano de 2021 o Brasil, que tem sua Carta Constitucional firmada no 

início do movimento chamado Constitucionalismo Latino-americano, de modo que 

desde já se adianta que não pertence ao Neoconstitucionalismo Transformador, 

promulgou uma Lei, a Lei 14.119 de 13 de janeiro de 2021, a qual, entre outras tarefas, 

instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. 

 Isto contextualizado, esta pesquisa objetiva avaliar o alinhamento entre 

Pagamento por Serviços Ambientais e a conexão com a Natureza (que é suscitada pelo 

Neoconstitucionalismo Transformador), além de averiguar como o Brasil se encaixa 

nesta relação. Portanto, questiona-se em que medida o Pagamento por Serviços 

Ambientais possui afinidade com a identidade de proteção da Mãe Terra despertada 

pelo Neoconstitucionalismo Transformar e de qual maneira o Brasil está posicionado 

nesta situação. 

O que justifica esta investigação é o fato de que é preciso debater se o Pagamento 

por Serviços Ambientais, dentro do que o Constitucionalismo Latino-americano e, 

especialmente, dentro do que o Neoconstitucionalismo Transformador propõe na 

                                                      
1 Doutoranda em Direito do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul. 
(Caxias do Sul, RS, Brasil). Bolsista CAPES. Mestra em Direito pela Universidade de Passo Fundo (Passo 
Fundo, RS, Brasil). Graduada em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões – Campus de Erechim (Erechim, RS, Brasil). <talissareato@hotmail.com> 

https://doi.org/10.36592/9786587424699.1089-1107
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relação com a Natureza, está alinhado com o verdadeiro comprometimento com a 

conservação ambiental ou se é a pretensão mercantilista que se sobrepõe. Em outros 

termos, é importante, considerando o frescor da Lei 14.119 de 2021, examinar se o PSA 

protege o meio ambiente ou se é uma forma de mercantilizar a Natureza. 

A metodologia foi desenvolvida mediante leitura pelo método hipotético-

dedutivo. Esta pesquisa é exploratória e bibliográfica e está estruturada em três 

fragmentos, sendo que cada parte representa um dos objetivos específicos. No início 

se verifica o Pagamento por Serviços Ambientais, após se examina o 

Neoconstitucionalismo Transformador e, por fim, realiza-se a averiguação da Lei 

14.119/2021 para fins de comentar o PSA no contexto brasileiro. 

Ao final, é possível dizer que se infere que a afinidade entre o Pagamento por 

Serviços Ambientais e o Neoconstitucionalismo Transformador está em um objetivo 

comum, que é a conservação do meio ambiente, porém, o PSA está fortemente 

relacionado com o mercado, diferentemente do Neoconstitucionalismo 

Transformador, no qual a proteção da Natureza está conectada com uma cosmovisão 

alternativa e com os Direitos da Natureza.  

 

2 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS: CONCEITO E 

APLICAÇÕES NA AMÉRICA LATINA 

 

O pagamento por serviços ambientais emerge em um contexto em que a 

humanidade, em geral, já devastou muito o meio ambiente e minimamente está 

começando a perceber que o ritmo de degradação é insustentável, porém ainda 

prioriza os interesses econômicos, mesmo quando se trata da preservação da Natureza, 

o que gera uma situação paradoxal e torna o zelo com o ambiente um tanto quanto 

sinuoso. 

A ação humana, a qual se apropria da Natureza, é combinada com um descaso 

com a necessidade de conservação do equilíbrio ecológico, uma vez que as bases legais 

em prol dos cuidados com o meio ambiente muitas vezes são desconhecidas ou são 

ignoradas por causa da conveniência econômica. Esta conjuntura cria um contexto 

propício à amplitude das visões de conservação da Natureza, visando manter os 

serviços ambientais (FOLETO; LEITE, 2013, p. 06-07). 
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A ampliação do consumo tem causado maior demanda por matéria-prima e por 

energia, o que acarreta mais resíduos e, por conseguinte, maior degradação dos 

recursos da Natureza. Esta exploração equivocada da Natureza auferiu espaço nos 

meios de comunicação e na própria comunidade, sendo nos dias de hoje mais debatido 

e divulgado, proporcionando a elaboração de deliberações com sugestões para 

minimizar os problemas ambientais (FOLETO; LEITE, 2013, p. 06-07). 

Entre estas discussões adveio a proposta do Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA) prestados pela Natureza, por meio da transferência de recursos, 

sejam eles monetários ou não, para as pessoas que colaboram com a manutenção dos 

ecossistemas naturais em consonância com as atividades econômicas que acontecem 

em suas propriedades. Em outros termos, trata-se de um instrumento econômico que 

incentiva tomar em conta o serviço ambiental nas decisões sobre planejamento de uso 

e ocupação da terra, dos recursos hídricos e da vegetação, de maneira que a 

conservação ambiental se torna opção econômica (FOLETO; LEITE, 2013, p. 06-07). 

De acordo com Alexandre Altmann (2012), em termos históricos, os serviços 

ambientais foram notados pelas sociedades como algo que a Natureza provê de forma 

gratuita para o ser humano. Ocorre que com a exploração ecossistêmica excessiva em 

busca de espaço físicos e de recursos ambientais, passou-se a observar a escassez de 

determinados serviços ambientais que antes eram prestados livremente pela Natureza. 

Como resposta para a escassez de serviços, assim como diante da constatação de que 

os instrumentos controladores eram insuficientes para garantir o provimento dos 

recursos naturais, gradativamente foram adotadas experiências de remuneração pela 

manutenção dos referidos serviços. 

Neste sentido, elucida-se que as teorias econômicas de Arthur Pigou e de Ronald 

Coase2 , respectivamente nos anos de 1920 e 1960, sinalizavam que os incentivos 

econômicos seriam capazes de alinhar as metas dos provedores e dos beneficiários dos 

recursos naturais, sobretudo destacando a manutenção deles a longo prazo. Depois 

desta constatação, vários economistas e cientistas passaram a “debater o fato de que 

as externalidades associadas ao uso dos recursos naturais para gerar bens e serviços 

                                                      
2 Para mais informações sobre esta teoria, sugere-se consultar: REATO, Talissa Truccolo; CABEDA, 
Taísa. A relação entre o imposto de Pigou e o Teorema de Coase em uma análise econômica 
do processo civil brasileiro. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.12, n.1, 1º quadrimestre de 2017. Disponível 
em: www.univali.br/direitoepolitica. 
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para a sociedade não são consideradas no mercado nem nas políticas do modelo 

econômico vigente” (ALARCON; FANTINI, 2012, p. 14-15). 

Isto significa que até os anos de 1980 a maior parte dos instrumentos de 

conservação se baseava em mecanismos de comando e controle ou taxas ambientais a 

partir do princípio do poluidor-pagador. Por causa do agravamento da perda da 

biodiversidade e com o surgimento da economia ambiental e ecológica advieram 

estratégias renovadas para compensar provedores de serviços relacionados aos 

ecossistemas como uma alternativa ao modelo que predominava até então. Logo, o 

Pagamento por Serviços Ambientais é uma estratégia relativamente nova de 

conservação ambiental, a qual se alicerça no protetor-recebedor, visando compensar 

provedores de serviços pelas externalidades positivas geradas com a manutenção 

ambiental (ALARCON; FANTINI, 2012, p. 14-15). 

Cumpre lembrar que há discordâncias quanto ao termo “Pagamento”, sendo em 

muitos casos preferível falar em “Conservação”, uma vez que não é regra que a relação 

estabelecida com o provedor dos serviços ambientais seja necessariamente financeira, 

pois há casos em que ocorre transferência de tecnologia, fornecimento de insumos, 

capacitação e outras estratégias (ALARCON; FANTINI, 2012, p. 14-15). Contudo, como 

se poderá observar a seguir, a própria legislação brasileira utiliza o termo 

“Pagamento”, de modo que manter-se-á esta terminologia ao longo da pesquisa. 

Progredindo na construção conceitual, o Pagamento por Serviços Ambientais 

pode ser considerado “contrato entre provedores e beneficiários, através do qual esses 

remuneram àqueles pela garantia do fluxo contínuo de determinado serviço 

ambiental, com intervenção do Estado para operacionalizar o sistema e garantir o 

cumprimento dos contratos” (ALTMANN, 2012). 

De acordo com Sven Wunder (2005, p. 01-03), os Pagamentos por Serviços 

Ambientais tiveram avaliações teóricas prósperas, uma vez que apresentam diversas 

vantagens em relação as abordagens tradicionais de conservação, além de ser uma 

conduta altamente promissora que pode beneficiar quem compra e quem vende, além 

de melhorar a base de recursos. Para Wunder, o Pagamento por Serviços Ambiental é 

uma transação voluntária onde um serviço ambiental bem definido está sendo 

“adquirido” por um comprador de serviço ambiental e fornecido por um provedor, 

evidente que se, e somente se, o provedor do serviço ambiental garantir a provisão do 

serviço ambiental. 
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Isto posto, é importante destacar que o Pagamento por Serviços Ambientais não 

deixa de ser uma espécie de instrumento econômico que utiliza a lógica do mercado, 

de modo que, como anteriormente mencionado, por ser um instrumento econômico, 

um dos objetivos do PSA é a correção de falhas do mercado por meio da incorporação 

das externalidades (RIBEIRO, 2019, p. 245). 

Outrossim, o Pagamento por Serviços Ambientais visa corrigir falhas de 

mercado com a internalização de externalidades positivas. Tomando em conta o valor 

do serviços ambientais para a economia, este Pagamento “compensa o custo de 

oportunidade do uso do solo por meio da remuneração daqueles que contribuem para 

a preservação dos ecossistemas” (ALTMANN, 2012). 

Em outros termos, o PSA consiste na compensação de agentes que possuem 

algum ativo ambiental pela sua preservação. É, portanto, um mecanismo alicerçado no 

mercado direcionado para ações conservacionistas. Este Pagamento é diferenciado por 

se tratar de um instrumento econômico, de mercado, que visa internalizar os cursos 

ambientais nas atividades econômicas como meio de influenciar os agentes 

responsáveis pelos danos a mudarem o padrão de uso dos recursos ecológicos, 

diferentemente dos tradicionais mecanismos estatais com caráter punitivo, os quais 

exigem um amplo dispêndio financeiro para fiscalizar a mudança comportamental de 

quem degrada (ONISHI; VAZOLLER; REYDON, 2013, p. 09-10). 

Expostas estas concisas noções sobre o Pagamento por Serviços Ambientais, 

destaca-se que este instrumento “tem sido cada vez mais popular em toda a América 

Latina” (PAGIOLA; GLEHN; TAFFARELLO, 2013, p. 17). Verifica-se que apesar de 

não utilizarem o termo PSA, os primeiros programas formais iniciaram na Colômbia 

(no vale do Rio Cauca) em meados de 1990, porém, o Pagamento por Serviços 

Ambientais foi com veemência disseminado quando a Costa Rica instituiu um 

Programa de PSA em 1997, pois este exemplo levou outros Estados e atores envolvidos 

com a gestão de recursos naturais a considerarem o PSA, sobretudo no que diz respeito 

aos recursos hídricos e, mais recentemente, aos programas de carbono (PAGIOLA; 

GLEHN; TAFFARELLO, 2013, p. 20-21). 

O projeto de PSA da Costa Rica foi institucionalizado por causa das amplitude 

das taxas de desmatamento no país, especialmente nos anos de 1950 e 1960. 

Destacam-se três legislações promulgadas para a conservação florestal, entre elas a Lei 

n. 7.575 de 1996, a qual estabeleceu um programa nacional de PSA, cujo financiamento 
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se dá por meio do imposto sobre o consumo de combustíveis fósseis, taxas de cobrança 

da água e venda de créditos de carbono no mercado voluntário. As atividades 

financiadas pelo PSA são reflorestamento, proteção florestal, além de sistemas 

agroflorestais. Além da Costa Rica, México, Nicarágua, Honduras, Colômbia, Peru, 

Bolívia e Equador também estão implementando programas parecidos (ALARCON; 

FANTINI, 2012, p. 15-17). 

Isto reforça que o PSA é um promissor meio de gestão ambiental, posto que tem 

uma flexibilidade na sua aplicação que é diferenciada, possuindo grande capacidade 

de resolução de problemas locais e regionais. Neste viés, as condutas de preservação 

são incentivadas ao mesmo tempo em que a degradação e a poluição são 

desestimuladas. No que tange ao Brasil, estes fomentos positivos promovem uma nova 

fase no direito ambiental, que antes era mais voltado para a repressão do danos 

(ALTMANN, 2012). Destarte, ressalta-se que no Brasil existem vários programas de 

Pagamento por Serviços Ambientais normatizados por leis específicas, bem como há 

projetos desenvolvidos por instituições privadas (ALARCON; FANTINI, 2012, p. 15-

17). 

Além dos países latino-americanos, outros Estados como Austrália, Estados 

Unidos e França adotam o PSA com projetos dotados de diversas metodologias. Vale 

lembrar que o valor dado aos serviços ambientais e as necessidades de sua aplicação é 

algo relativamente novo no mundo (FOLETO; LEITE, 2013, p. 11). Isto posto, ao 

mesmo tempo em que emergiu os PSA como uma alternativa para frear a degradação 

ambiental se servindo da economia, igualmente se instaurou um movimento 

constitucional na América Latina que promove uma visão holística da Natureza, a qual 

se passa a analisar. 

 

3 NEOCONSTITUCIONALISMO TRANSFORMADOR 

 

Está-se ciente de que a conjunção da crescente internacionalização e 

interdependência dos mercados com a formação de áreas de livre comércio e da novel 

revolução tecnológica hoje caracterizam a globalização da economia, alcançando todos 

os setores da ordem social (PIRES; REIS, 1999, p. 01). Neste mundo globalizado, não 

há como negar que as grandes empresas, as corporações e conglomerados 

transnacionais elaboram as políticas de produção e de comércio, planejando e 
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controlando estratégias de acumulação, além de induzirem decisões dos governos 

estatais em todo o mundo, para que atuem de acordo com os seus interesses (GARCIA, 

2005, p. 03-04). 

As relações sociais neste universo capitalista originam tendências de 

comportamento com o meio ambiente bastante particulares. Verifica-se que a 

produção ilimitada é a tendência exclusiva mais geral. O crescimento ilimitado da 

produção causa uma devastação ilimitada e, é possível dizer, uma sobrecapacidade de 

carga na Terra. Esta tendência (de produção ilimitada) é resultado da organização 

econômica que circunda o lucro e não a satisfação das necessidades. Assim, é fulcral 

entender a crise ambiental a partir da compreensão da dinâmica econômica da 

sociedade capitalista. Portanto, é notório que são as relações sociais que determinam 

as relações ecológicas (FOLADORI, 1999, p. 35-36). 

Referida crise é muito mais intensa e tem um nível de capilaridade muito maior 

que as demais outrora enfrentadas. Logo, há uma emergência nas questões ambientais 

por causa dos impactos ambientais crescentes ocasionados pelo modo de produção 

dominante. Além disso, o desequilíbrio vivenciado afeta os grupos sociais de forma 

desigual por refletir as contradições clássicas do capitalismo, acentuado a gravidade 

do cenário em colapso (QUINTANA; HACON, 2011, p. 427). 

O entendimento de que é necessário ajustar os caminhos para evitar a 

destruição total da Natureza permite inferir que, ao mesmo tempo em que vigora um 

projeto que fortalece as estratégias de expansão dos ganhos econômicos, também se 

fortalece a busca da singularidade e a “valorização da diferença e da individualidade 

com a redescoberta da socialização da produção e da vida em comunidade, de formas 

alternativas de sobrevivência, de diferentes organizações da sociedade civil” (BONETI, 

2012, p. 27). 

Neste sentido, próximo da contramão da atual exploração econômica, isto é, em 

meio ao capitalismo globalizado neoliberal, mas em meio à constatação de que os 

danos ao meio ambiente não são mais suportáveis e que já é insustentável a forma 

agressiva com que parte da humanidade trata a Natureza, emergiu na América Latina 

um constitucionalismo diferenciado da imposição da hegemonia europeia, mas ainda 

com muitas cicatrizes da colonização. 

Fato é que na história da América Latina poucas vezes o constitucionalismo 

tradicional, representado por Cartas liberais, individualistas, formalistas e 
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excludentes, conseguiu expressar de forma autêntica as necessidades de alguns 

segmentos sociais, como as nações indígenas, as populações afrodescendentes, as 

massas de camponeses, os movimentos urbanos, etc. Nesta ausência também não 

foram consagrados alguns temas, como meio ambiente e biodiversidade, sobretudo no 

que diz respeito às políticas de conservação e proteção de bens naturais comuns 

(WOLKMER, 2014, p. 71). 

Ocorre que no século XXI, países da América Latina, especialmente Brasil, 

Colômbia, Bolívia, Equador e Venezuela se tornaram expoentes de uma inovadora 

percepção acerca do Direito Constitucional. Um dos principais aspectos desta 

mudança é o protagonismo popular antes e depois do procedimento constituinte, o 

que diferença este constitucionalismo do mais tradicional, no qual o poder constituído 

estava consideravelmente distante da participação dos cidadãos (OLIVEIRA; 

LANGOSLI, 2015, p. 101-102). 

De acordo com Saulo Tarso Rodrigues e Núria Martín Belloso (2014, p. 40), 

pensar sobre o Constitucionalismo da América Latina, não é somente refletir acerca de 

um processo jurídico 

 

de comparações legislativas e constitucionais, mas sim em um processo profundo 

de ruptura epistemológica com os principais alicerces da modernidade ocidental, 

no qual se inserem a democracia representativa, o constitucionalismo, o conceito 

de direitos fundamentais, a ideia de sociedade civil e representatividade entre 

outros. Portanto, o “novo” do novo constitucionalismo latino americano não é o 

novo do movimento constitucional da América latina como se sua matriz fosse 

apenas uma discussão no âmbito constitucional de países latino-americanos. Isso 

seria uma forma totalmente simplista deste movimento emancipatório. Do 

contrário, tal paradigma apresenta-se como novo em seu movimento pós-colonial, 

de ruptura com conceitos e preceitos hegemônicos que foram alicerçados no 

pensamento das sociedades modernas, baseando-se sempre (na medida em que se 

insere em um movimento sub-paradigmático e pós-colonialista) na ética do outro. 

 

Sendo assim, pode-se dizer que o Constitucionalismo Latino-americano é 

caracterizado pela preocupação basilar da legitimidade popular, por uma construção 

democrática e também participativa, sobretudo a partir do envolvimento e do 

comprometimento com “as demandas sociais que impulsionaram os novos textos 

constitucionais e o redimensionamento jurídico em favor das populações 
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historicamente relegadas nas necessidades fundamentais” (OLIVEIRA; LANGOSKI, 

2015, p. 108). 

Outrossim, importa declarar que estas novas Cartas Políticas portam uma 

cosmovisão alternativa, a qual deriva “da valorização do mundo indígena e da 

refundação das instituições políticas, que reconhecem as necessidades históricas de 

culturas originárias encobertas e de identidades radicalmente negadas ante sua 

própria história” (WOLKMER, 2014, p. 72). 

Este constitucionalismo da América Latina alcança os mais vulneráveis, prioriza 

a proteção da Natureza, o respeito pela vida e pela dignidade da pessoa humana 

(TOLENTINO, 2015, p. 317). Sabe-se que o desenvolvimento econômico, o qual 

acarretou em mais consumo, ensejou a crise ambiental atual (aquecimento global, 

extinção de espécies, efeito estufa, degelo de calotas polares, etc.), sendo árduo 

mensurar todas as consequências. Destarte, a importância do constitucionalismo da 

América Latina pode ser verificado no fato de que os conhecimentos da comunidade 

tradicional (como as indígenas) favorecem a preservação e a consciência da 

importância do meio ambiente, posto que o uso racional da Natureza pode contribuir 

de forma significativa para a reversão da degradação (TOLENTINO, 2015, p. 331-332). 

Para fins de exemplificar, os Direitos da Natureza presentes na Constituição da 

Bolívia e do Equador podem ser um instrumento que possibilita o equilíbrio do meio 

ambiente, pois ao entender a humanidade como parte da Mãe Terra, está-se 

apreendendo que a Pachamama tem direito à vida, sendo a Terra um sistema vivo, no 

qual as pessoas são tão somente um dos seus elementos. Sendo assim, este 

constitucionalismo, nascido dos debates entre os atores sociais, garante a proteção da 

Natureza, bem como fortalece os saberes ancestrais. Portanto, garantir a harmonia é 

fulcral para a sobrevivência das espécies, inclusive humana (TOLENTINO, 2015, p. 

331-332). 

Sendo assim, o constitucionalismo pluralista dos países andinos, ou seja, do 

Equador e da Bolívia, representam o elo que aproxima, interage e garante a 

sustentabilidade a partir da noção de Bem Viver ou de Viver Bem “que permite o 

equilíbrio do meio ambiente com as comunidades humanas em nova cosmovisão 

integradora e pluralista, interconectando o multicultural, social, político, econômico e 

jurídico” (WOLKMER, 2014, p. 78). 
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Destarte, este momento do constitucionalismo que aflorou no mundo andino 

propõe uma porta para a mudança: o constitucionalismo transformador. Nas Cartas 

do Equador e da Bolívia se esboçam alguns elementos que podem iluminar a 

construção de outro paradigma. O constitucionalismo transformador não é um modelo 

elaborado e nem tem todas as respostas, mas reconhece os princípios que ajudam a 

construir uma nova maneira de caminhar e ajuda na busca de soluções duradouras 

para problemas históricos (SANTAMARÍA, 2011, p. 237). 

Este constitucionalismo ou neoconstitucionalismo transformador é um 

caminho (dentro da globalização capitalista) que, segundo Ramiro Ávila Santamaría 

(2011, p. 261), será possível recorrer para que haja, em tempo, mais compromisso, 

diálogo intercultural e uma verdadeira participação. Logo, as possibilidades de 

inovação e de adaptação oferecidas por estas ideias são grandes. O 

neoconstitucionalismo transformador visa mudar a realidade, que é de exclusão, de 

marginalidade e discriminação, bem como intenta e a transformação de um sistema de 

vida colonizada em uma emancipação da maioria da população para que possa exercer 

seus direitos devidamente (SANTAMARÍA, 2012, p. 05). 

Observa-se que o neoconstitucionalismo transformador é um relevante avanço 

que nem todos os países da América Latina atingiram, mas que é uma pretensão 

alcançável. Como diz Santamaría (2012, p. 01-02), o neoconstitucionalismo é uma 

corrente de pensamento ainda em construção. Esta edificação acontece enquanto 

também ocorrem pressões das grandes empresas multinacionais por maiores lucros, 

enquanto o consumo é ampliado, enquanto a destruição da Natureza prossegue. 

Posto isto, passa-se para o próximo momento da pesquisa, o qual analisa o 

Brasil, que não experimenta o neoconstitucionalismo transformador porque a 

Constituição está inserida na etapa inicial do constitucionalismo latino-americano. 

Neste ponto é importante ter claro, desde já, que a cosmovisão das populações 

originárias não está no texto constitucional brasileiro e que a ordem jurídica do país 

recentemente regulamentou o Pagamento por Serviços Ambientais, o que permite 

inferir previamente que uma das vertentes de proteção da Natureza no país tende a ser 

motivada por retribuições econômicas. 
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4 A LEI 14.119 DE 13 DE JANEIRO DE 2021 DO BRASIL E A POSIÇÃO DO 

PAÍS NO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO 

 

 Fato é que prospera o número de esquemas de Pagamento por Serviços 

Ambientais no Brasil, tanto nos estados-membros quanto nos municípios, com a 

criação de programas locais. Destarte, no transcorrer do tempo, uma considerável 

variedade de mecanismos inovadores voltados para a promoção da conservação 

ambiental está sendo desenvolvida no Brasil. Desta maneira, os esforços iniciais 

estavam concentrados em normas que exigem a conservação de áreas ambientalmente 

sensíveis e áreas protegidas. Adicionalmente, nas últimas décadas, pode-se dizer que 

as iniciativas estão sendo complementadas por instrumentos de mercado. Sendo 

assim, o Pagamento por Serviços Ambientais no Brasil iniciou no país em 2006 

(PAGIOLA; GLEHN; TAFFARELLO, 2013, p. 17-22). 

Antes de prosseguir com os exemplos de PSA no Brasil, é importante ressaltar 

que com a firmação do PSA diversas modalidades foram se instaurando, especialmente 

em virtude das percepções que os proponentes possuem na forma de fornecer os 

serviços ambientais. De tal modo, é possível classificar as modalidades em quatro 

tipos: PSA do tipo restrição de uso, ou seja, o pagamento é destinado a compensar um 

agricultou por ele renunciar o uso de uma área (em geral, coberta por vegetação 

nativa); PSA do tipo restauração, quando o pagamento tem a pretensão de dar uma 

contribuição aos custos de recomposição da vegetação de áreas que foram desmatadas; 

PSA do tipo valorização de práticas tradicionais, isto é, quando o pagamento visa 

recompensar práticas de gestão ambiental ou agroextrativistas de baixo impacto que 

são de domínio das populações locais e; PSA do tipo transição, que é a procura por 

incentivar a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e a diversificação de produtos 

(ELOY; COUDEL; TONI, 2013, p. 29). 

Isto explicitado, para fins de ilustrar a existência da prática do Pagamento por 

Serviços Ambientais no Brasil, refere-se como primeiro exemplo o Programa 

Conservador das Águas. O município de Extrema, localizado no estado-membro de 

Minas Gerais, foi o pioneiro nesta implementação de PSA relacionado com a 

conservação dos recursos hídricos, sobretudo porque a ampla quantidade das águas 

que saem de Extrema constituem um dos principais mananciais de abastecimento do 

Sistema Cantareira, construído com o objetivo de abastecimento da região 
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metropolitana de São Paulo e outros municípios que pertencem à bacia do rio 

Piracicaba (entre Minas Gerais e São Paulo). Assim, entre as ações do projeto está a 

utilização de recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente para realizar o 

pagamento de incentivos para os produtores rurais que estiverem dispostos a 

adequarem ambientalmente as suas propriedades (FOLETO; LEITE, 2013, p. 12). 

Outro PSA que merece ênfase é o Projeto ProdutorES de Água, este projeto 

pertence à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) do 

Estado do Espírito Santo, executado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (IEMA). Esta iniciativa é precursora na proposição do mecanismo 

de PSA em relação à produção de água. Deste modo, o proprietário que aderir ao 

projeto recebe um incentivo financeiro por ajudar na preservação e conservação de 

pontuadas áreas que estão dentro das suas terras a fim de ampliar o armazenamento 

de água na bacia hidrográfica. Sendo assim, tratam-se de áreas estratégicas, como o 

entorno de estradas, rios e córregos, visando combater a erosão e o assoreamento dos 

corpos de água e auxiliando na infiltração de água no solo (FOLETO; LEITE, 2013, p. 

13). 

O terceiro exemplo de PSA aqui destacado é o projeto Proambiente. A 

necessidade do desenvolvimento de um modelo diferenciado de produção 

agropecuária para ser praticado pelos produtores familiares da Amazônia foi 

registrada em 2000, nas conclusões de um estudo acerca dos impactos da aplicação do 

Fundo Constitucional do Norte (FNO) no Pará, após dez anos de financiamento para 

pequenos proprietários. Mencionado estudo constatou que o financiamento 

fomentava um padrão de agricultura incompatível com as características dos 

ecossistemas da Amazônia e da agricultura familiar, de modo que se por um lado o 

crédito contribua à ampliação da ocupação e oferta de alimentos, por outro incentivava 

o desmatamento e a perda de recursos naturais. Portanto, adveio a demanda por um 

novo modelo de crédito rural, capaz de incorporar a preocupação com a conservação 

da Natureza, porém sem afastar a viabilidade econômica de produção. Assim nasceu o 

Proambiente (OLIVEIRA; ALTAFIN, 2008, p. 08). 

No Proambiente, segundo Luis Rodrigues de Oliveira e Iara Guimarães Altafin 

(2008, p. 10-11), os serviços ambientais são entendidos 

 

como produtos adicionais do processo produtivo da agricultura familiar. As 

técnicas de cultivo e de manejo dos recursos naturais disponíveis, empregadas na 
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unidade de produção, são vistas como determinantes para que esta venha a ser 

considerada produtora de serviços ambientais ou não. Se o agricultor deixa de usar 

o fogo no preparo de áreas para o plantio, técnica considerada de baixo custo, 

configura-se que ele reduz o risco de incêndio acidental de florestas e evita a 

emissão de gases de efeito estufa. Se o agricultor preserva os limites de Áreas de 

Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal, contribui para a manutenção 

das funções hidrológica e para a proteção da biodiversidade, conforme prevê o 

projeto. 

 

Expostos alguns exemplos de PSA no Brasil projetados sem a existência de uma 

norma que regulamentasse, no dia 13 de janeiro de 2021 foi promulgada a Lei n. 14.119, 

que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA). Na 

prática, a ação confere força de lei “ao programa Floresta+, criado pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) em 2020 alterando as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 

1991, 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para 

adequá-las à nova política” (FGM, 2021). 

A PNPSA é o desenvolvimento mais recente da série de ações que o Ministério 

do Meio Ambiente está praticando a fim de criar um mercado de serviços ambientais 

no Brasil, no qual os pagadores remuneram quem presta serviços de conservação de 

floresta nativa (vigilância, monitoramento, combate a incêndios florestais, proteção de 

nascentes, etc.). A Lei n. 14.119 de 2021 estabelece modalidades de PSA como 

pagamento direto (monetário ou não), prestação de melhorias sociais para 

comunidade urbanas ou rurais, compensação vinculada a certificação de redução de 

emissões por desmatamento e degradação, títulos verdes, comodato e cota de reserva 

ambiental (CRA) (FGM, 2021). 

A Lei da Política Nacional em comento expõe uma lista de ações a serem 

promovidas pela PNPSA como a conservação e a recuperação da vegetação nativa, da 

vida silvestre e do ambiente natural em áreas rurais, a conservação de remanescentes 

vegetais nas áreas urbanas, a melhoria da qualidade e da qualidade das águas, 

recuperação da cobertura vegetal nativa das áreas degradadas, etc. Outrossim, podem 

ser objeto dos referidos serviços as áreas cobertas com vegetação nativa, unidades de 

conservação de proteção integral, reservas extrativistas, terras indígenas, paisagens de 

beleza cênica, etc. (FGM, 2021). 
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Ademais, destaca-se a possibilidade de realização do PSA com uso de recursos 

públicos para as Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e outras sob a 

limitação administrativa nos termos da legislação ambiental. Vale ressaltar que vários 

artigos foram vetados, como os que retratavam benefícios fiscais que poderiam ser 

estabelecidos em relação a alguns fatores, como incentivos tributários destinados para 

a promoção de mudanças nos padrões de produção e gestão dos recursos naturais para 

incorporar a sustentabilidade ambiental, créditos com juros diferenciados destinados 

à produção de mudas de espécies nativas, etc. Entretanto, apesar dos vetos, a criação 

desta lei no cenário federal cobre uma lacuna que havia sobre este instrumento em 

âmbito nacional, de modo que cabe atualmente uma aproximação com as políticas 

estaduais e municipais já existentes antes da Lei n. 14.119 de 2021 vigorar (CARRERA, 

2021). 

Isto determinado, percebe-se que há um empenho em firmar o PSA por meio de 

uma Política Nacional no Brasil, a novel legislação sela qualquer dúvida a respeito 

desta pretensão. Como se sabe, a lei em comento se alinha com a Constituição Federal, 

caso contrário poderia ser apontada como inconstitucional. Por sua vez, a Constituição 

Federal de 1988, como outrora reportado, não pertence ao movimento do 

neoconstitucionalismo transformador, mas é moldada no ventre no movimento 

constitucional da América Latina na sua fase inaugural. 

Isto significa que na classificação de Raquel Yrigoyen Fajardo (2011, p. 141) a 

Carta vigente no Brasil pertence ao ciclo do constitucionalismo multicultural, que vai 

de 1982 até o ano de 1988. Trata-se, segundo a autora, do primeiro ciclo de reformas 

constitucionais, marcado pelo surgimento do multiculturalismo e também por novas 

demandas indígenas. Nesta fase, as Constituições introduzem o conceito de 

diversidade cultural, reconhecem uma configuração multicultural e multilíngue da 

sociedade, assim como o direito (individual e coletivo) a uma identidade cultural e 

alguns direito indígenas específicos. 

Isto significa que o constitucionalismo brasileiro não alcançou os avanços 

apresentados por outras Constituições, como a do Equador e da Bolívia, que expressam 

a questão dos Direitos da Natureza, por exemplo, de modo que foi edificada em um 

momento inaugural, ou seja, mais remoto do constitucionalismo latino-americano. 

Esta colocação não afasta as possibilidades do Brasil expandir o horizonte da Carta 

Política abarcando novos elementos, sobretudo porque este é um país com diversas 
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populações originárias que podem ensinar muito, especialmente sobre como se 

relacionar com o meio ambiente. Isto significa que sim, o Brasil tem capacidade para 

progredir aproveitando os movimentos sociais adjacentes na América Latina. 

Até então, urge desfrutar da combinação dos artigos 170 e 225 da Constituição 

Federal, os quais são basilares, em que pese tenham ocorrido absurdos na proteção 

ambiental no país, basta observar os incêndios florestais na Amazônia, sobretudo no 

ano de 2019, e os desastres ocorridos com o rompimento das barragens de minério de 

ferro em Mariana-MG em 2015 e em Brumadinho-MG em 2019. Estes exemplos de 

devastação ambiental estão relacionados com os excessos da humanidade provocados 

pela ânsia de expansão econômica. 

Neste raciocínio, pode-se refletir sobre o Pagamento por Serviços Ambientais 

no sentido de que a preservação do meio ambiente não basta por si só, ou seja, pelos 

benefícios para a vida das espécies. Portanto, questiona-se: a conservação ambiental 

precisa de uma retribuição, ainda que não exatamente em dinheiro, para ocorrer? Não 

se está refutando o mérito do PSA, mas se está questionando a influência da economia 

capitalista e da força do mercado, já que proteger o meio ambiente se torna mais 

atrativo se há uma recompensa por tal atitude, a qual deveria ser inata e voluntária. 

A criação da Lei 14.119 de 2021 é importante, já que a prática do PSA não é 

novidade no país e nem na América Latina, como observado. Porém, para que o Brasil 

caminhe rumo ao neoconstitucionalismo transformador, muitas atitudes precisam ser 

repensadas e muito precisa ser aprendido com a relação entre os povos originários e a 

Mãe Terra. Destarte, o PSA permite, neste sentido, refletir se é de fato uma forma de 

proteger o meio ambiente ou é mais uma forma de mercantilizar a Natureza. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Pagamento por Serviços Ambientais existe com o bom propósito de conservar 

o meio ambiente no cenário de destruição da Natureza que se instaurou em todo o 

planeta, sobretudo por causa dos excessos provocados pelo consumo exacerbado das 

riquezas naturais. Entretanto, não se pode negar que a proteção conferida pelo PSA 

tem um cunho extremamente econômico, isto é, o PSA como proposta de salvaguarda 

ambiental é um instrumento econômico pautado em um amplo envolvimento com o 

mercado e está relacionado com a perspectiva do protetor-recebedor. 
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 No que tange à intenção de proteger a Natureza, pode-se dizer que o Pagamento 

por Serviços Ambientais está alinhado com o Neoconstitucionalismo Transformador, 

contudo, o Pagamento por Serviços Ambientais dispõe demasiadamente do caráter 

econômico, ou seja, é relacionado com o mercado, de modo que aparentemente as 

pessoas tendem a proteger o meio ambiente se receberem algum proveito de caráter 

econômico como contrapartida. 

Este entendimento é desarmônico com as características de proteção ambiental 

que são apresentadas pelo Neoconstitucionalismo Transformador (como a exaltação 

da Pachamama na condição de integração de todas as formas de vida, como a 

internalização constitucional de uma relação de equilíbrio entre homem e Natureza 

difundida pelas comunidades tradicionais, etc.), que pretende ampliar a consciência 

da importância do meio ambiente, posto que usar de forma racional a Natureza auxilia 

na reversão da sua destruição, atitude que deveria ser altruísta e livre de qualquer 

motivação econômica (em um mundo ideal). 

 Assim, notadamente o PSA esclarece que as pessoas tendem a estar mais 

preocupadas com o proveito econômico que recebem do que com a proteção gratuita 

do meio ambiente. Evidente que se sabe que a experiência social está amplamente 

vinculada com as questões econômicas, de modo que o Neoconstitucionalismo 

Transformador oportuniza repensar sobre a forma de viver, isto é, refletir sobre a 

possibilidade de consumir menos, de ter uma conexão mais verdadeira com a Mãe 

Terra, aprendendo com os povos originários que nem tudo deveria ser sobre ter ou não 

ter dinheiro. 

 Porém, não se pode negar que o PSA é importante na América Latina e possui 

uma influência interessante no Brasil, tanto é que recentemente foi regulamentado 

pela Lei 14.119 de 2021, em especial porque atua antes da ocorrência do dano em um 

país que é ambientalmente privilegiado e, ao mesmo tempo, tem ocorrências de uma 

exploração muito intensa da Natureza, de modo que o que deveria ser somente uma 

dádiva implica em muitos problemas. 

 Por fim, infere-se que muito precisa ser refletido no momento em que o ser 

humano está mais propenso a proteger o meio ambiente se for recompensado para 

conservar a Terra das degradações que a própria humanidade causa, do que 

salvaguardar a Natureza puramente para que se obtenha a almejada sustentabilidade. 

Além disso, considera-se que em um cenário em que os ideais do 
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Neoconstitucionalismo Transformador fossem aplicados no Brasil (e em toda América 

Latina), por exemplo, é possível que o recurso do PSA nem precisasse ser praticado. 
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 56. A PANDEMIA DA DESIGUALDADE: REFLEXOS DA PANDEMIA 

DO NOVO CORONAVÍRUS NA SOCIEDADE LATINO-AMERICANA 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424699.1109-1128  

 

Thiago dos Santos da Silva1 

INTRODUÇÃO 

 

Desde 11 de março de 2020, o mundo convive com os efeitos da declaração, pela 

Organização Mundial da Saúde, de pandemia sanitárias, causa pelo surto global do 

Sars-CoV-2, o Novo Coronavírus. 

A COVID-19, doença causada pela infecção de tal vírus, dizimou milhões de 

vidas durante o ano de 2020 e segue fazendo vítimas em 2021. Porém, dadas às 

conjunturas locais de cada região do planeta, o número de vítimas e os efeitos da 

pandemia são sentidos de forma distinta. 

O presente artigo versa, justamente, sobre como a pandemia do novo 

coronavírus escancarou a desigualdade presente na América Latina e como a sociedade 

latino-americana normalizava essa desigualdade. 

O problema que norteia o artigo é questionar sobre como a pandemia da 

desigualdade latino-americana é mais severamente afetada pela pandemia sanitária 

do novo coronavírus, no intuito de compreender como, e se, é possível superar essa 

crise que assola a região. 

Essa pesquisa se justifica pelo alto grau de letalidade que a COVID-19 

apresentou na América Latina, na comparação com outros espaços do planeta, 

principalmente entre estratos da população que são mais vulneráveis. Essa letalidade, 

aliás, diz respeito à vida e saúde dos indivíduos, mas, também, às condições de 

empregabilidade e subsistência, sendo que pessoas mais pobres e com menor 

escolaridade são mais afetadas pela crise. 

Para tanto, o artigo foi dividido em três capítulos, onde cada uma cumpre um 

objetivo específico. No primeiro capítulo, são trazidos dados publicados pela CEPAL, 

referentes aos níveis de desenvolvimento social e econômico da América Latina antes 

da Pandemia, entre os anos de 2000 e 2019, demonstrando que já havia um processo 

                                                      
1 Doutor em Direito (UCS). Professor do curso de graduação em Direito da Unijuí. Advogado. E-mail: 
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de recrudescimento da qualidade de vida da população local, com aumento da 

desigualdade e dos níveis de pobreza e extrema pobreza. 

O segundo capítulo traz os indicadores locais sobre pobreza, extrema pobreza, 

trabalho, renda e condições sociais após o advento da pandemia do novo coronavírus, 

demonstrando que a taxa de letalidade da doença é muito maior entre as pessoas mais 

pobres, com menor escolaridade e entre as populações pretas e indígenas. 

Por último, o segundo capítulo se debruça no objetivo de propor uma reflexão 

sobre qual a possibilidade de superação dessa crise, que é mais do que sanitária, mas, 

também, existencial e de sociabilidade, indicando o papel do Estado, agora reforçado, 

no processo de suplantar essa perturbação que a pandemia trouxe. 

 

1 A AMÉRICA LATINA ANTES DA PANDEMIA (2000-2019): DO OLIMPO 

AO TÁRTARO, SEM ESCALA 

 

 A América Latina não pode ser vista como um espaço uníssono, sequer a 

América do Sul, Central ou o Caribe são espaços passíveis de uma mirada unitária. Isso 

porque, a própria ideia de diferença é intrínseca ao continente latino-americano. 

 Essa diferença orgânica, todavia, não pode ser vista como sinônimo de 

desigualdade, tampouco como entrave às políticas de suplantação dessa desigualdade. 

Essa lógica de tentativa de superação das desigualdades foi a tônica da América Latina 

desde os processos de independência, mas, especialmente, nos últimos trinta anos, 

com os processos de redemocratização que tomaram conta do continente. 

 Sejam os governos mais alinhados a um liberalismo de mercado e austeridade 

fiscal, dos anos 1990, ou governos compreendidos como progressistas e de social-

democracia latina, nos anos 2000, o discurso sempre foi o de erradicação da pobreza, 

a partir da equalização das abissais diferenças sociais existentes na sociedade latina. 

 Assim como as ideologias políticas dos governos de turno foram se alternando, 

os modelos de combate – ou tentativa – à extrema pobreza também se alternaram. 

Desde planos econômicos novos, como o Real no Brasil, até a dolarização da economia, 

como aconteceu na Argentina, passando por privatizações, reformas previdenciárias e 

meta de inflação, até transferência direta de renda e estímulo ao consumo, diversas 

foram as propostas, em diferentes governos, de tentativa de superação das 

desigualdades presentes na vastidão cultural que se América Latina. 
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 Segundo dados da CEPAL – Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

(2020, p. 15), no início dos anos 1990, o número de pessoas vivendo em condições de 

pobreza – pessoas que sobrevivem com menos de U$ 5,50 (cinco dólares e cinquenta 

centavos de dólar) por dia – perfazia um total de 51,2% de toda a população latino-

americana e caribenha da época, ou seja, 212 milhões de pessoas em números 

absolutos. Além disso, em 1990, América Latina e Caribe possuíam 15,5% da sua 

população – 64 milhões de pessoas – vivendo com até U$ 1,90 (um dólar e noventa 

centavos de dólar) por dia, a chamada extrema pobreza. Esses patamares são, até hoje, 

o ápice da desigualdade e da pobreza na região, porém, após alguns anos de recessão, 

agravados, em muito, pela pandemia do novo coronavírus, urge o risco de que tais 

números sejam superados, em razão da crise financeira, social e de solidariedade que 

a COVID-19 apresentou para a região. 

 A década de 1990 foi de realinhamento de toda a região, após anos de governos 

autocráticos, novas constituições, eleições diretas, fim da União Soviética – com quem 

alguns países latino-americanos se relacionavam mais aproximadamente –, foram 

fatores que serviram de peso ao avanço na diminuição dos níveis de pobreza. 

 Porém, a despeito de um progresso mais lento nesse início da nova democracia, 

entre 1990 e 2002, os índices de pobreza e extrema pobreza caíram dos patamares 

supramencionados – 51,2% e 15,5%, respectivamente – para 45,4% e 12,2%, 

respectivamente, da população latino-americana e caribenha (CEPAL, 2020, p. 15). 

 Essa “primeira onda”, assim nomeada no presente trabalho, teve como 

principal preocupação dos governos de turno uma agenda econômica bastante 

alinhada ao liberalismo do Fundo Monetário Internacional, com programas políticos 

focados em reduzir a participação do Estado na economia, muito por conta do histórico 

desenvolvimentista dos governos militares e antidemocráticos que recém haviam 

saído do poder, o que explica o início “mais lento” da região na superação da pobreza. 

 Na virada do Século XXI, todavia, a América Latina vislumbrou a ascensão ao 

poder de governos mais populares, que souberam se aproveitar de um momento de 
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alta das principais commodities vendidas pelos países da região234, para implementar 

políticas econômicas de estímulo ao consumo da população, principalmente com 

distribuição de renda através de programas sociais, como o Bolsa Família e o Minha 

Casa, Minha Vida, no Brasil. 

 A chamada “Guinada à Esquerda”5 vista na América Latina, entre o início dos 

anos 2000 e a primeira metade dos anos 2010 (com alguns desses governos ainda se 

mantendo no poder), representou um momento de implementação de algumas 

políticas conjuntas, de cunho social-democrata, que, utilizando dos altos valores das 

commodities vendidas, como dito acima, expandiu a participação do Estado na 

realidade social dos países latino-americanos, com o intuito declarado de reformar a 

sociabilidade, especialmente no que tangia à retirada da população da linha da 

pobreza. 

 Entre 2002 e 2014, a pobreza foi reduzida de 45,4% da população para o menor 

patamar histórico, que foi 27,8% da população latino-americana e caribenha. No 

mesmo lapso temporal, os níveis de extrema pobreza decaíram de 12,2% para 7,8% da 

população, segundo a CEPAL (2020, p. 15). 

 Os dados acima demonstram como os governos dessas época conseguiram 

implementar políticas verdadeiramente efetivas no combate à desigualdade. Porém, o 

que os anos seguintes demonstraram foi que, depois de uma redução acentuada da 

pobreza, esses índices acabaram se estagnando, no primeiro momento, e, depois, 

                                                      
2 O preço do barril do petróleo variou de U$ 19,49 (dezenove dólares e quarenta e nove centavos de 
dólar), em janeiro de 2002, para U$ 133,87 (cento e trinta e três dólares e oitenta e sete centavos de 
dólar), em julho de 2008, se estabilizando acima dos oitenta dólares até meados de 2014, segundo dados 
da US Energy Information Association, indexados pelo IndexMundi (2021a, s.p.). 
3 O preço da tonelada de soja variou de U$ 188 (cento e oitenta e oito dólares), em janeiro de 2002, para 
U$ 637,25 (seiscentos e trinta e sete dólares e vinte e cinco centavos de dólar), em julho de 2008, se 
estabilizando acima quatrocentos dólares até julho de 2015, segundo dados da USDA Market News, 
indexados pelo IndexMundi (2020, s.p.). 
4 O preço da tonelada de minério de ferro variou de U$ 29,31 (vinte e nove dólares com trinta e um 
centavos de dólar), em janeiro de 2002, para U$ 195,95 (cento e noventa e cinco dólares com noventa e 
cinco centavos de dólar) em abril de 2008, se estabilizando acima dos noventa dólares até agosto de 
2014, segundo dados do Banco Mundial, indexados pela IndexMundi (2021b, s.p.). 
5 Assim foi denominada pela imprensa mundial uma onda de governos alinhados ideologicamente à 
movimentos de esquerda, que ascenderam ao poder na América Latina após a virada do Século XX para 
o XXI, segundo a BBC (2005) e José Luís Fiori (2006). Se destacam: Ricardo Lagos e Michelle Bachelet 
(2000-2010, Bachelet voltou ao poder entre 2014 e 2018), no Chile; Lula e Dilma Roussef (2003-2016), 
no Brasil; Evo Morales (2006-2019), na Bolívia; Tabaré Vázquez e Pepe Mujica (2005-2020), no 
Uruguai; Néstor e Cristina Kirchner (2003-2015), na Argentina; Rafael Correa (2007-2017), no 
Equador; Fernando Lugo (2008-2012), no Paraguai; Alan García Pérez e Ollanta Humala (2006-2016), 
no Peru; Martín Torrijos (2004-2009), no Panamá; Daniel Ortega (desde 2007), na Nicarágua; Manuel 
Zelaya e Roberto Micheletti (2006-2010), em Honduras; Carlos Funes e Salvador Sánchez (2009-2019), 
em El Salvador; Leonel Fernández e Danilo Medina (2004-2020), na República Dominicana, além de 
Hugo Chávez e Nicolás Maduro (desde 1999), na Venezuela e; Raúl Castro (2008-2018), em Cuba. 
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voltaram a crescer, ainda que em ritmo lento. Ao mesmo tempo, os níveis de 

incremento dos PIBs desses países sofreu um abalo razoável, reflexo da queda global 

dos preços das commodities, base sobre a qual se assentavam os programas sociais. 

 Entre 2014 e 2019, o progresso econômico e social da América Latina e do 

Caribe demonstrou sinais de estancamento e, mesmo, de esgotamento. Nos cinco anos 

indicados, o PIB da região cresceu somente 0,3%, enquanto os níveis de pobreza e 

extrema pobreza pioraram, passando de, respectivamente, 27,8% e 7,8% da população, 

em 2014, para 30,5% e 11,3%, respectivamente, em 2019 (CEPAL, 2020, p. 15). 

 Esse desgaste e fragmentação das economias e da sociedade local foi fruto da 

crise econômica que afetou a região, mas, principalmente, da fragilidade das políticas 

dos governos, que, nos anos de boom dos preços das commodities não conseguiram 

edificar mudanças estruturais na sociedade, permitindo um avanço social perene, o 

que acabou freando a redução da pobreza e, mesmo, aumentando a desigualdade local. 

 Somado ao desafio do lento crescimento econômico e do alto endividamento 

público dos países locais, pelos programas de distribuição de renda, está uma 

frustração da sociedade local com a própria democracia. Isso porque, após um 

primeiro momento de superação de dificuldades, os indivíduos receberam uma notória 

melhoria na sua condição de vida, não aceitando um retorno à privação de outrora, 

especialmente com um largo noticiário de alguns escândalos envolvendo atores 

políticos, o que é compreensível. 

 O quadro abaixo traz uma estimativa da CEPAL sobre as taxas de pobreza e 

extrema pobreza para quinze países da América Latina, entre os anos de 2014 e 2019, 

demonstrando, justamente, um certo “cansaço” dessas economias em combater a 

desigualdade e erradicar a pobreza. 
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Tabela 1 – Estimativa, em porcentagem, das taxas de pobreza extrema e 
pobreza total 

 

País Pobreza Extrema Pobreza Total 
2014 2017 2018 2019 2014 2017 2018 2019 

Argentina 3,3 2,8 3,6 4,2 24,9 18,7 24,4 27,2 
Bolívia 14,9 16,4 14,7 12,1 33,7 35,1 33,2 31,1 
Brasil 3,3 5,5 5,4 5,5 16,5 20,3 19,4 19,2 
Chile 2,4 1,4 - - 16,3 10,7 - - 

Colômbia 12 10,9 10,8 12,8 31,1 29,8 29,9 31,7 
Costa Rica 4,1 3,3 4 3,4 17,5 15,4 16,1 16,5 
Equador 5,9 7 6,5 7,6 23,4 23,6 24,2 25,7 

El Salvador 11,7 8,3 7,6 5,6 44,5 37,8 34,5 30,4 
Honduras 19,2 - 19,4 20 55,3 - 55,7 52,3 

México 13 - 10,6 - 45,2 - 41,5 - 
Panamá 9,2 6,9 6,8 6,6 19,7 15,6 14,6 14,6 
Paraguai 7,7 6 6,5 6,2 22,3 21,6 19,5 15,4 

Peru 5,1 5 3,7 3 19,5 18,9 16,8 15,4 
Rep. 

Dominicana 
9,7 6,3 5 4,3 32,9 25 22,2 20,3 

Uruguai 0,2 0,1 0,1 0,1 4,5 2,7 2,9 3 
Fonte: CEPAL, 2020, p. 55. 
 

 Os dados acima demonstram como a crise econômica, da segunda metade dos 

anos 2010, atingiu a região de forma severa, com efeitos sociais devastadores, após 

alguns anos de melhora razoável nos principais indicadores de desenvolvimento 

humano. Uma análise mais acurada dos dados permite observar, inclusive, como 

alguns Estados conseguiram manter uma redução das desigualdades de forma mais 

ampla, como Bolívia e El Salvador, porém, ainda nesses locais, os índices da segunda 

metade da década de 2010 foram inferiores aos da primeira metade. 

 A América Latina, porém, por ser multifacetada, com uma conjugação de 

manifestações culturais afrodescendentes, eurodescendentes e com membros dos 

povos originários, demanda uma exegese mais apurada dos dados sobre pobreza e 

desigualdade. Isso porque, a forma como alguns contingentes humanos são afetados 

pelo aumento da desigualdade é, obviamente, desigual. 

 Se a porcentagem da latino-americana na linha da pobreza e na extrema 

pobreza eram, respectivamente, de 30,5% e 11,3%, em 2019, como dito acima, a 

incidência de pobreza e extrema pobreza, no mesmo ano, entre os membros dos povos 

originários era de 46,7% e 17,3%, respectivamente. Já entre os afrodescendentes, os 

níveis de incidência de pobreza e extrema pobreza, respectivamente, em 2019, eram 
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de 25,8% e 7,8%, abaixo dos níveis gerais, mas muito acima dos não-indígenas nem 

afrodescendentes, com incidência de 22,2% e 5,6% de níveis de pobreza e extrema 

pobreza (CEPAL, 2020, p. 61/62). 

 Outro dado importante a ser analisado é a incidência desses níveis segundo 

grupos de idade. Isso porque, as taxas de pobreza e extrema pobreza entre pessoas de 

0 a 14 anos era de 47,2% e 19,6%, respectivamente, em 2019, baixando para 33,5% e 

11,8%, respectivamente, na faixa entre 15 e 24 anos. Esse índice segue diminuindo 

conforme as faixas de idade vão aumentando, atingindo seu patamar mínimo nas 

pessoas com mais de 65 anos, entre as quais 15% são consideradas pobres e 4,9% 

extremamente pobres (CEPAL, 2020, p. 63). 

 Por fim, um dado que expõe a fragilidade da cidadania latino-americana, é o da 

incidência de pobreza e extrema pobreza por nível educacional da população. Isso 

porque, entre aqueles com educação primária incompleta, a incidência de pobreza e 

extrema pobreza, em 2019, foi de 48,5% e 21,6%, respectivamente, enquanto aqueles 

com educação terciária completa possuem uma incidência de 3,9% e 1,6%, 

respectivamente (CEPAL, 2020, p. 64). Isso demonstra que os níveis de pobreza são 

inversamente proporcionais ao nível de escolaridade dos indivíduos. 

 Colocando em perspectiva os dados acima, fica cristalino que além das 

dificuldades gerais que a América Latina enfrentou, no quinquênio 2014-2019, 

oriundas da recessão mundial e do esgotamento dos modelos políticos locais, a 

situação dos povos originários – e também dos afrodescendentes – é mais gravosa e 

de maior vulnerabilidade. 

 Tal vulnerabilidade fica ainda mais clara quando se analisam dados sobre 

ocupação e desocupação, entre os anos de 2010 e 2019. Isso porque, a porcentagem de 

pessoas ocupadas em setores de baixa produtividade – “caracterizados por baixa renda 

do trabalho, pouca proteção social e grande precarização do emprego”6 (CEPAL, 2020, 

p. 92) – cresceu em todos os estratos da população, porém, naquelas empregadas em 

regiões rurais, bem como entre os trabalhadores com pouca instrução, o salto foi maior 

– e são nesses grupos que se encontram os povos originários e os afrodescendentes. 

 Em 2010, por exemplo, 43% dos empregados urbanos estavam ocupados em 

setores de baixa produtividade, enquanto 73,6% dos empregados rurais tinha 

                                                      
6 Traduziu-se, no original: “caracterizados por bajos ingresos laborales, escasa protección social y gran 
inestabilidad laboral”. 
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ocupação com baixa produtividade. Em 2014 esses índices diminuíram para 42,1% e 

72,7% entre urbanos e rurais, respectivamente. Com a crise do quinquênio 2014-2019, 

tais índices pularam, em 2019, para 44,2% dos empregados urbanos e 75,2% dos rurais 

ocupados em setores de baixa produtividade (CEPAL, 2020, p. 92), isso representou 

uma vulnerabilidade muito maior para esses estratos quando da pandemia de 2020, 

como será visto posteriormente. 

 Esses estratos populacionais ocupados em setores com baixa produtividade são 

os que mais sentem reflexos de crises econômicas, visto que são os primeiros a terem 

seus empregos afetados com cortes e demissões – isso porque, 27,6% das pessoas em 

setores de baixa produtividade são trabalhadores autônomos sem qualificação 

profissional, os chamados informais, além disso, 13,3% das vagas em empregos de 

baixa produtividade (CEPAL, 2020, p. 93) são de trabalhadores sem qualificação 

profissional em microempresas, ou seja, estão afeitos a sentirem de forma mais 

adiantada os efeitos de debilidades nos setores que se empregam, tendo seu 

faturamento reduzido ou os empregos cessados. 

 A fragilidade das ocupações da população latino-americana pode ser 

visualizada quando se analisa o aumento da taxa de desocupação entre os anos de 2010 

e 2019, antes da Pandemia. Em 2010, a taxa de desocupação total da população local 

era de 6,8%, no auge do boom dos commodities e dos governos da Guinada à Esquerda, 

isso refletiu nos números de 2014, onde esse índice teve seu menor patamar histórico, 

atingindo 6,3% da população latino-americana desocupada – o Olimpo do título do 

capítulo. Com o exaurimento do modelo, seja por cansaço institucional ou por 

impossibilidade de sequência, devido à recessão mundial, em 2019 o índice de 

desocupação na América atina e Caribe atingiu 7,9% da população – porém, ao analisar 

o grupo de pessoas com baixos recursos, o índice de pessoas desocupadas, em 2019, já 

atingia 21,9%, ou seja, a crise não foi sentida de forma uniforme pela população geral 

(CEPAL, 2020, p. 95). 

 As crises nunca são sentidas de forma equânime entre diferentes estratos 

populacionais, e isso é algo previsível, pelas questões conjunturais de cada grupo 

humano. Todavia, os dados trazidos acima demonstram como os grupos sociais com 

menor escolaridade, vivendo em áreas rurais e culturalmente “diferentes” do padrão 

eurocêntrico, sofrem com maior vulnerabilidade aos momentos de dificuldade. 
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 O presente capítulo demonstrou como a América Latina e o Caribe, depois de 

engatinhar, durante os anos 1990, na superação das desigualdades, entrou em um ciclo 

virtuoso na virada do Século XXI, com políticas de combate à pobreza, os quais 

atingiram seu ápice entre os anos de 2010 e 2014, o Olimpo. Porém, o declínio desses 

modelos de governo foi acentuado com a crise econômica do final dos anos 2010, sendo 

que já em 2019, antes da Pandemia, os números trazidos demonstram o crescimento, 

novamente, dos níveis de pobreza e de extrema pobreza na América Latina, em razão 

das diferenças nos efeitos sentidos pelas populações mais vulneráveis. 

 Essa fragilidade ficará mais acentuadamente demonstrada no próximo 

capítulo, o qual se assenta sobre análise dos dados latino-americanos referentes ao ano 

de 2020, ou seja, o ano da Pandemia do Novo Coronavírus, que atingiu tais estratos 

populacionais de forma especialmente árdua e penosa. 

 

2 REFLEXOS DA PANDEMIA NA AMÉRICA LATINA 

 

 Aos onze dias do mês de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

declarou situação de pandemia global em razão do contágio do vírus SarsCov2, o Novo 

Coronavírus, causador da doença respiratória COVID-19 (G1, 2020, s.p.). Desde então, 

já são quase 2 milhões e 700 mil vidas perdidas, com mais de 120 milhões de casos ao 

redor do mundo – só no Brasil, o número de mortes ultrapassa 280 mil7. 

 Juntamente com a pandemia e o vírus vieram as necessidades de 

distanciamento social e, em alguns, casos de lockdown, com fechamento de serviços 

considerados não essenciais e determinação de trabalho a partir de casa nas ocupações 

que permitiam tal possibilidade. 

 Essas medidas foram um duro baque em economias já fragilizadas, como as 

latino-americanas, as quais enfrentavam uma recessão econômica, como demonstrado 

no capítulo anterior, além de já estarem envoltos em uma desigualdade histórica, que 

fora moderadamente aplacada durante alguns anos, depois de décadas de 

robustecimento. 

 Após um ano de declaração da pandemia, a situação da América Latina é 

devastadora, não apenas em casos de COVID-19 e em mortes decorrentes da doença, 

                                                      
7  Segundo dados atualizados em 18 de março de 2021, indexados pelo Google, o mundo registra 
121.382.067 casos, com 2.683.209 mortes. No Brasil, são 11.693.838 casos, com um total de 284.775 
mortes (GOOGLE, 2021, s.p.). 
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mas em perspectivas futuras, decorrentes da deterioração dos índices econômicos e 

sociais que a crise sanitária, somada à crise econômica, gerou à região. 

 Em um primeiro momento, alguns governos locais, como o brasileiro, 

manifestaram-se contra as medidas de isolamento social, propostas pela OMS, como 

forma de frear o contágio pela doença, evitando um colapso dos sistemas nacionais de 

saúde. Foi edificado um falso dilema opondo saúde e economia, no sentido de que seria 

mais gravoso sacrificar a economia, com medidas de fechamento, subestimando a 

gravidade da situação sanitária global. 

 Com o aumento dos casos, porém, medidas de isolamento foram aplicadas, em 

menor ou maior medida, gerando uma estabilização, no primeiro momento, do 

número de novos casos diários. Porém, o medo de contágio, somado ao receio de uma 

deterioração maior da economia, fez com que os níveis de produção e consumo fossem 

reduzidos. Da mesma forma, gastos tidos como supérfluos foram cortados, o que 

esfriou as economias, aumentou o nível de desemprego e deixou sem ocupação 

trabalhadores informais e com pouca instrução. Ou seja, o número de vidas ceifadas 

foi proporcional ao número de empregos perdidos – a América Latina, depois de 

atingir seu Olimpo, entre 2010 e 2014, vê-se, agora, diante do seu Tártaro, afundada 

em uma pilha de corpos de sua população. 

 As implicações da pandemia nos índices de pobreza e no alargamento dos níveis 

de desigualdade foram especialmente perversos à sociedade latino-americana. Um ano 

de arrefecimento das economias, em razão das medidas de isolamento de combate ao 

contágio, foi suficiente para devastar os indicadores de desenvolvimento humano, 

lançando indivíduos nos patamares de pobreza e extrema pobreza, desemprego e à 

margem da sociabilidade – indivíduos esses que, há pouco, haviam conseguido superar 

os padrões mínimos de sobrevivência, durante os anos iniciais dos Século XXI. 

 Se, como visto no capítulo anterior, entre os anos de 2002 e 2014, os índices de 

pobreza e extrema pobreza foram reduzidos de 45,4% e 12,2% para 27,8% e 7,8%, 

respectivamente, com um leve aumento, entre 2014 e 2019, para os patamares de 

30,5% e 11,3%, respectivamente, o ano de 2020, em razão da pandemia, foi suficiente 

para representar um retrocesso de mais de 10 anos nesse indicador. 

 Ao final de 2020, o nível de pobreza na América Latina subiu para 33,7% da 

população, enquanto a taxa de pessoas na extrema pobreza subiu para 12,5%, isso 

significa dizer que 2020 possui indicadores de pobreza no mesmo degrau que 2008, e 
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níveis de extrema pobreza semelhantes ao ano 2000 (CEPAL, 2020, p. 73) – esses 

indicadores são ainda mais gravosos se observados em perspectiva de número de 

pessoas, isso porque, em 2019, 197 milhões de pessoas viviam no nível de pobreza e 70 

milhões de pessoas sobreviviam na extrema pobreza, já ao final de 2020, esses 

números absolutos foram elevados para 209 milhões de pessoas na pobreza e 78 

milhões na extrema pobreza, o que significa um retrocesso aos patamares do ano de 

2005 em relação ao índice de pobreza e representa o maior número absoluto de 

pessoas em extrema pobreza (CEPAL, 2020, p. 73/74). 

 Tal retrocesso poderia ter sido ainda mais gravoso, não fossem as várias 

medidas dos governos, estabelecendo programas de transferência de renda 

emergencial, como tentativa de aplacar a deterioração econômica e social da América 

Latina, após um ano de pandemia do Novo Coronavírus – somente o governo 

brasileiro, por exemplo, investiu, durante o ano de 2020, R$ 242,39 bilhões de reais 

com pagamento do Auxílio Emergencial, dados do Siga Brasil, o portal da 

transparência da execução orçamentária da União (SIGA BRASIL, 2020, s.p.), 

programa de repasse de valores mensais (R$ 600,00) a trabalhadores informais e de 

baixa renda, instituído e regulado pela Lei 13.982/2020 (BRASIL, 2020)8. 

 O principal objetivo dos programas de auxílio emergencial vinculados à 

mitigação dos efeitos da Pandemia, em sua maioria, foi garantir alguma liquidez às 

empresas, como forma de manutenção dos postos de trabalho. Se, em um primeiro 

momento, foi criada aquele falso dilema “saúde X economia”, essa lógica com o avanço 

dos casos de infecção e, principalmente, com o aumento exponencial dos óbitos 

relacionados à COVID-19, foi sendo suplantada, ainda que não totalmente, visto que 

tornou-se sanitariamente impossível que o sistema econômico permanecesse em 

funcionamento total, como era antes da Pandemia. 

 Todavia, a despeito de séria de programas governamentais pontuais, o que se 

viu na América Latina, em 2020, foi uma deterioração das condições de emprego e 

uma drástica redução da taxa de ocupação da população economicamente ativa. A taxa 

de ocupação na região, se comparado o trimestre abril-junho de 2019 e 2020, teve um 

                                                      
8 Outros países latino-americanos, além do Brasil, implementaram programas de auxílio emergencial 
para sua população, durante a pandemia – República Dominicana, Peru, Chile e Equador têm modelos 
de auxílio semelhantes ao brasileiro, com distribuição de renda direta, sem vinculação de gastos. 
Argentina e México distribuíram créditos alimentares à população, ou seja, vouchers com gasto 
vinculado. Colômbia, Nicarágua, Uruguai e Venezuela prestaram subsídios de garantia de renda mínima 
aos cidadãos. Ainda há casos, como na Bolívia, que propôs sistemas de vouchers para saúde, 
alimentação, separados, bem como pagamento de contas de energia (R7, 2020; INSPER, 2020). 
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aumento de 10 pontos percentuais – o Uruguai foi o estado com menor redução na 

taxa de ocupação, com 3% de variação negativa, enquanto o Peru teve um baque de 

28,1% de diminuição nesse indicador (CEPAL, 2020, p. 97/98). 

 Um ponto que merece destaque, e que esclarece a condição de desigualdade 

cristalina que a América Latina convive, e que teve um aumento drástico por conta da 

pandemia, é como os efeitos da deterioração do emprego são sentidos de maneira 

muito desproporcional entre homens e mulheres, por exemplo. 

 Isso porque, o nível regional de redução do emprego dos homens foi de 15,1%, 

o que é absolutamente periclitante, porém, esse índice, entre as mulheres, foi de 18,1%, 

ou seja, três pontos percentuais a mais – o que importa dizer que a saída de mulheres 

do mercado de trabalho foi de 15,4%, enquanto entre os homens esse número foi de 

11,8% (CEPAL, 2020, p. 102/103). 

 Analisando a variação da população ocupada, por sexo, no trimestre abril-

junho, entre 2019 e 2020, em 12 países da América Latina e Caribe, é possível 

identificar como as mulheres foram mais afetadas dos que os homens. Esses dados tem 

relação com o fato de que as mulheres se inserem em trabalhos com condições de 

maior precariedade, além de serem a maioria na ocupação de postos de setores 

econômicos mais afetados pela crise oriunda da pandemia, como serviços de hotelaria, 

restaurante, trabalhos domésticos e mercados informais (CEPAL, 2020, p. 104). 

 

Gráfico 1 – Variação da população ocupada, por sexo, no trimestre abril-
junho (2019/2020). 

 

 

Fonte: CEPAL, 2020, p. 104. 
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A deterioração do trabalho também afetou de forma distinta aqueles com menor 

instrução, na comparação com trabalhadores com nível educacional mais elevado, isso 

porque, pessoas com menor nível de escolaridade ocupam postos de trabalho com 

condições piores, notadamente tarefas de cunho físico, que foram as mais afetadas pela 

pandemia, enquanto pessoas com maior nível de escolaridade conseguiram migrar 

para o trabalho de casa, com plataformas digitais, de forma mais tranquila (CEPAL 

2020, p. 106). 

O gráfico abaixo demonstra a variação da população ocupada, por níveis 

educacionais, no trimestre abril-junho, entre os anos de 2019 e 2020, explicitando 

como, em todos os seis países analisados, houve redução drástica da taxa de ocupação 

de trabalhadores com nível de escolaridade primário ou secundário, na comparação 

com aqueles que possuem nível de escolaridade universitário – no Brasil, inclusive, em 

lógica contrária aos demais países, houve aumento de 2 pontos percentuais na taxa de 

ocupação dos trabalhadores com escolaridade de nível superior. 

 

 

Gráfico 2 – Variação, em porcentagem, da população ocupada por nível 
de educação, no trimestre abril-junho (2019-2020). 

 
 

 
Fonte: CEPAL, 2020, p. 107. 

 

Novamente, o histórico de desigualdades econômicas e sociais da América 

Latina expõe sua ferida, sendo agravada pela Pandemia do Novo Coronavírus, que 
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acabou se mostrando uma “pandemia da desigualdade”, face à disparidade como 

afetou homens e mulheres, brancos e pretos e/ou indígenas, pessoas com baixa 

escolaridade e graduados. 

Isso considerando índices de ocupação e desocupação, linhas de pobreza e 

extrema pobreza, ingressos médios per capita. É preciso considerar, ainda, o pior dos 

indicadores da desigualdade, que é o número de vítimas por COVID-19. 

 Há um claro handicap da população pobre, não escolarizada e não-branca em 

relação aos brancos, escolarizados e ricos, naquilo que tange ao acesso aos serviços de 

saúde. Segundo estudos do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde, da PUC-Rio, 

onde foram analisados 30 mil casos de notificação por COVID-19, até 18 de maio de 

2020, cerca de 55% dos pretos e pardos morreram, enquanto, entre os brancos, esse 

número ficou em 38%. Ainda, considerando grau de escolaridade, pessoas sem 

escolaridade foram vitimadas pelo COVID-19 em 71,3% dos casos, enquanto pessoas 

com nível superior tiveram 22,5% de casos com óbito – isso significa que pretos ou 

pardos, sem escolaridade, foram vitimados pela doença em 80,35% dos casos, 

enquanto brancos de nível superior somente tiveram óbito em 19,65% das infecções 

(PUC-RIO, 2020, s.p.; GRAGNANI, 2020, s.p.). 

 Deterioração dos índices de ascensão econômico-social, destruição de postos de 

trabalho ocupados por estratos mais vulneráveis da sociedade, taxa de letalidade mais 

elevada entre camadas mais pobres, com menor escolaridade ou de cor de pele não-

branca, esse é o resultado final da pandemia do Novo Coronavírus na América Latina. 

 Após um ano de enfrentamento à doença, seguem sem respostas os 

questionamentos sobre qual o futuro da sociabilidade humana, sobre quando se terá 

um retorno mais próximo do que se tinha anteriormente à Pandemia, bem como quais 

os limites que a humanidade suporta, desde letalidade, solidariedade, economia, até 

resiliência e capacidade de reconstrução das relações sociais. No próximo capítulo 

serão propostos alguns possíveis meios de abrandar os efeitos da pandemia, além de 

conjecturar sobre qual a nova sociabilidade que exsurgirá no pós-pandemia. 
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3 SOLIDARIEDADE, ASSISTÊNCIA E EMPATIA: QUAL O PAPEL DO 

ESTADO E DA SOCIEDADE PARA ABRANDAR A CRISE? 

 

A pandemia do Novo Coronavírus alterou a realidade social do planeta. Por um 

lado, os indivíduos foram obrigados a se isolar em pequenas células de convivência, 

como forma de restringir o contágio e disseminação do vírus, acelerando um processo 

de insociabilidade, que já se sentia, em que as relações humanas são, cada vez mais, 

mediadas pelas redes sociais e contatos são digitais. 

 Por outro lado, entretanto, as medidas de afastamento social compulsório 

serviram para evidenciar como o ser humano depende de suas interações sociais para 

manutenção de uma existência digna e saudável, ainda que a liquidez da 

contemporaneidade apontasse para um fechamento em pequenos núcleos muito 

específicos. 

 A crise pandêmica global reforçou as necessidades humanas de convívio e 

comunicação que superem o digital, o etéreo das redes sociais. Aí reside outra 

deformidade que a pandemia exacerbou, haja vista que, sob a justificativa de 

manutenção de alguma sanidade durante a quarentena, são cotidianos os casos de 

aglomerações clandestinas em festas e eventos, o que serviu para acelerar a 

disseminação do vírus. 

 Nesse sentido, há uma linha tênue entre edificar uma rede de amparo com 

amigos próximos e familiares, de modo a reforçar relações off-line e analógicas, e 

desregradamente participar de celebrações com a presença de dezenas ou centenas de 

desconhecidos, o que serve somente como impulso para o crescimento exponencial do 

número de casos e, por consequência, do número de mortes decorrentes do COVID-

19, fazendo, justamente, com que o lapso temporal em afastamento seja alargado. 

 Há que se questionar sobre a possibilidade de se falar em solidariedade após a 

pandemia, já que a crise sanitária desvelou alguns comportamentos humanos mais do 

que individualistas, mas egoístas, desconectados com qualquer ideia de empatia. Isso 

é especialmente grave, no caso da América Latina, pois, como os dados anteriores 

demonstraram, a região já apresentava uma curva descendentes nos índices de 

desenvolvimento humano e indicadores sociais e econômicos, desde 2014, sendo que 

a Pandemia dilacerou os números de empregos e renda, mas, principalmente, expôs a 

fratura da desigualdade regional, quando fica claro que pretos, pardos, indígenas, 
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pobres e pessoas com menor escolaridade morrem em maior medida, pela COVID-19, 

do que brancos, ricos e graduados. 

 É nesse espaço que o Estado precisa reforçar sua participação na manutenção 

da vida de seus cidadãos. A Pandemia serviu para devolver um protagonismo aos 

estados, que estava em relativização há algumas décadas, que é o de centro de emissão 

de sentidos, o qual vinha sendo substituído, frequentemente, pelo consumo ou por 

referências locais de identidade e pertencimento. 

 Com a explosão das infecções pelo Novo Coronavírus e a declaração de 

pandemia, o papel do Estado retoma uma relevância, no sentido de balizar a 

(sobre)vivência dos indivíduos, como forma, obviamente, de sobrevivência da própria 

entidade estatal. Os Estados tiveram, ao longo de 2020, uma função determinante na 

garantia de um mínimo de dignidade às pessoas, através de aumento do acesso à saúde 

e proteção social e, principalmente, pelas transferências monetárias dos auxílios 

emergenciais, como visto no final do capítulo anterior. 

As médias de gastos sociais dos países latino-americanos, em relação ao PIB, 

segue uma média histórica ao redor de 10%, desde 2009, ao menos. Sendo que, em 

2019, o gasto público social dos países da região atingiu 11,5% do PIB (CEPAL, 2020, 

p. 160). Porém, com a crise sanitária de 2020, esses gastos tiveram um acréscimo 

razoável, em razão das políticas de transferências de renda e com os custos dos 

sistemas públicos de saúde – estimativas da CEPAL dão conta de que esses gastos 

tenham aumentado para 19% do PIB regional, após um ano de pandemia (CEPAL, 

2020, p. 180). 

Esses valores demonstram como a entidade Estado pode oferecer algumas 

diretrizes e caminhos de superação da crise sanitária, econômica e social que a 

pandemia despejou sobre a sociedade contemporânea, servindo como superação do 

mal-estar e da desconfiança sobre as instituições e governos, característica comum da 

realidade latino-americana, historicamente envolta em escândalos de corrupção ou 

ditaduras. 

A crise do sistema representativo, gerada pela insatisfação com o exercício do 

poder público, dissabor com seus ganhos ou infelicidade com sua situação social, 

aponta para relações interpessoais negativamente avaliadas pelos indivíduos, o que 

reforçava aquele processo de celularização da vida – 48% dos latino-americanos 
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indicaram, em 2018, ganhos insuficientes para cobrir suas necessidades (CEPAL, 

2020, p. 228). 

No mesmo ano, 78,8% dos latino-americanos acreditavam que seu país era 

governado por grupos poderosos em seu próprio benefício, sendo que, em 2009, esse 

número fora de 60,9% da população local (CEPAL, 2020, p. 235), escancarando a 

desconfiança e insatisfação social com a esfera pública, agrava pela pandemia. 

 O Estado foi chamado para ocupar o papel principal na crise pandêmica, 

reagindo com urgência e veemência na esfera pública e privada da vida dos cidadãos. 

Mais do que distribuir renda, o papel do Estado, na pandemia, é realinhar as relações 

interpessoais, propondo um pacto social de solidariedade e empatia, única forma de 

superação da maior crise dessa geração. 

Isso pode ser sentido nos dados trazidos pela CEPAL, em que 50% das pessoas 

indicaram ter sentido um aumento da solidariedade e empatia durante a pandemia 

(2020, p. 251), demonstrando que a sensação da sociedade é de que o Estado é 

importante, tem papel fundamental e precisa ser cobrado para tal, mas que as relações 

humanas demandam um reforço, como único meio de superar a realidade 

contemporânea. 

O sentimento de solidariedade social, a noção de empatia, o desejo de 

alteridade, ou seja, a capacidade de um indivíduo estabelecer laços, mesmo que tênues, 

com o outro está em xeque durante a atual pandemia do novo coronavírus, porque, ao 

invés da sociabilidade estreitar o amparo e evidenciar a mais total interdependência 

entre os seres humanos, a pandemia serviu para exacerbou o individualismo e instalou 

uma espécie de egoísmo autoimune. 

A principal cesura que a pandemia entrega, além da crise econômica e da 

instabilidade política, é a decadência social na capacidade individual de reconectar-se 

com o outro. A noção de comunidade, a concepção geral de sociedade, foram abaladas, 

de tal forma, que é possível questionar se haverá solidariedade após o coronavírus. Os 

dados acima, tanto os de participação estatal na tentativa de garantir uma 

sobrevivência mínima dos seus cidadãos, quanto aqueles sobre o sentimento dos 

indivíduos no aumento da solidariedade, oferecem alguns caminhos para a superação 

da pandemia. 

Mas, principalmente, da superação da pandemia da desigualdade, que assola a 

América Latina antes da COVID-19, e que se reforçou, sobremaneira, após o surto 



 
 
 
 
1126 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

mundial de infecções pelo Novo Coronavírus. Maior que a mortalidade do vírus, é a 

mortalidade da desumanização da vida de contingentes humanos, os quais têm negada 

sua categoria de vida com importância. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A América Latina foi abalada pela pandemia do Novo Coronavírus de forma 

pesada, inclusive, mais pesada do que em outros espaços físicos do planeta. Isso se 

deve ao fato de que já havia uma pandemia nessa região, não sanitária, mas social – a 

pandemia da desigualdade, que assola os países latino-americanos e impede, muitas 

vezes, que a condição de existência da população local seja sobrelevada. 

Essa pandemia da desigualdade ficou clara com a análise dos efeitos da 

pandemia sanitária do Novo Coronavírus, que deteriorou os empregos, dilacerou as 

condições sociais e dizimou as populações pobres, pretas, pardas, indígenas e não-

escolarizadas da América Latina, enquanto nos estratos brancos, ricos e com alta 

escolarização, tais efeitos foram mais brandos. 

A pandemia transformou vidas em mera estatística, pessoas em simples 

números e relações humanas em produtividade, gerando um recrudescimento do ideal 

de reciprocidade e da capacidade de empatia. É nesse momento que o Estado precisou 

intervir, novamente, na sociabilidade, garantindo um amparo aos mais fragilizados, 

como forma de evitar dados ainda mais catastróficos. 

 A COVID-19 não escolhe suas vítimas, porém, há pessoas que estão mais 

propensas às complicações graves da doença, o chamado grupo de risco – pessoas com 

mais de sessenta anos, que apresentem comorbidades, gestantes, lactantes, 

profissionais que atuam na linha de frente de combate à COVID-19. 

 Na América Latina, porém, o principal grupo de risco não é ser idoso, possuir 

histórico de doenças respiratórias ou ser profissional da saúde da linha de frente. Na 

América Latina de 2020 e 2021, o principal grupo de risco é ser preto, indígena, pobre 

e não-escolarizado. Essa é a pandemia da desigualdade. 
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Introdução 

Na América Latina existem aproximadamente 58 milhões de mulheres no 

campo, mas somente 17 milhões são consideradas economicamente ativas (FAO, 2011 

p. 113-115). Percebe-se que a dinâmica demográfica acaba por desenvolver uma nova

ruralização, com uma população cada vez menor e mais velha. Se em 1950 a população 

rural latino-americana correspondia a 58% da população total, em 2015 se aproximava 

de 20%, e a previsão é de que até o final do século corresponda somente a 10% do total. 

As taxas de pobreza e pobreza extrema também são maiores na área rural, atingindo 

entre 1.8 e 2.6 vezes mais do que as regiões urbanas e tendo como maiores vítimas as 

crianças, os jovens, os indígenas, as mulheres e as pessoas com baixa escolaridade 

(CEPAL, 2019, p 31-32.).  

A reflexão sobre esses dados fica mais complexa à medida que há um 

questionamento sobre como vivem essas mulheres idosas que acabam por viver 

isoladas no campo, onde a proteção e seguridade social é ainda menor. Estima-se que 

32,6% da população rural latino-americana não possui cobertura legal de serviços de 

saúde, enquanto esse índice atinge somente 9.8% da população urbana (CEPAL, 2019, 

p. 39). Tais dados permitem sinalizar o fato de que os movimentos geográficos acabam

indo ao encontro com interesses do capitalismo, já que o Estado anula o campesinato 

de sua agenda de políticas públicas.  

Dentro dessa nova ruralidade que vem se formando, há uma crescente entrada 

de mão de obra rural desassociada com atividades agrícolas, chegando a 25,8% 
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(CEPAL, 2019, p. 40). A principal questão é que a invisibilidade da população rural 

está diretamente associada ao índice de produtividade, que é considerado baixo em 

relação à urbana, de modo que os recursos não são direcionados para esta população.   

O Atlas de las Mujeres Rurales de América Latina y El Caribe (NOBRE et al., 

2017, p. 1) traz um panorama das mulheres campesinas e ressalta que a divisão sexual 

do trabalho, atribuindo à mulher todo o cuidado com os filhos, idosos e espaço 

doméstico, também sobrecarrega a mulher do campo. Elas não têm reconhecimento 

pelo trabalho reprodutivo, produtivo e de subsistência, além de menor acesso aos 

meios de produção, à participação política, à seguridade social e à autonomia 

econômica. As mulheres representavam 20% da força de trabalho agrícola na América 

Latina em 2010, enquanto o trabalho agrícola assalariado passou de 32,4% para 48,7% 

num período de 10 anos até 2010. A população rural na América Latina e no Caribe 

correspondia a, aproximadamente, 21% da população em 2015, sendo mais de 129 

milhões de pessoas distribuídas em 33 países, dentre estes: 65 milhões de mulheres, 

onde 20% pertencem a povos indígenas.  

Entretanto, apesar dos dados integralizados, destaca-se que as mulheres 

campesinas na América Latina não representam uma categoria homogênea, já que 

estão imersas em particularidades contingentes, tais como as diferenças culturais, 

regionais e nas formas de produção. Um território tão demarcado pela colonização 

europeia, as mulheres rurais latino-americanas passaram por um processo de 

assujeitamento por diferentes razões: seja por lhes ter sido negado o direito à 

propriedade da terra, seja pelo vínculo ao trabalho doméstico não remunerado. Assim, 

este capítulo tem o objetivo de identificar um panorama da posição da mulher latino-

americana num contexto rural, analisando as suas condições de trabalho na produção 

alimentar.  

Levando em conta os aspectos empíricos, as mulheres campesinas na América 

Latina têm um perfil muito heterogêneo, onde as especificidades são discrepantes até 

mesmo considerando apenas um país. Tal aspecto faz com que o Brasil, por exemplo, 

que tem um histórico de tradições e concepções políticas diferenciadas em cada estado 

ou região, se torne multifacetado para fins analíticos. Ou seja, ao fazer um panorama 

entre os perfis das mulheres ruais requer um esforço não só de particularizar a 

regionalização, mas de compreensão da dinâmica social em que elas vivem e as 

respectivas modificações que vêm ocorrendo no meio rural. Contudo, para fins de 
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sistematização deste estudo, partiu-se predominantemente de uma visão mais 

generalista dessa população, ainda que considerando ser necessário excluir detalhes 

que possam vir a ser levados em consideração nos estudos posteriores, com recortes 

mais localizados.  

Para fins de uma delimitação teórico-conceitual, é importante salientar há um 

papel de coadjuvante dado ao campesinato em relação à atividade laboral na cidade, 

atribuído tanto pela Sociologia Política quanto pelo olhar dos movimentos sindicais 

(BORDALO, 2016). Neste sentido, Bordalo (2016, p. 3) enumera duas observações a 

respeito da análise das mulheres no meio rural: a primeira é que “os movimentos de 

mulheres rurais foram equivocadamente destacados de seus contextos imediatos de 

organização”; e, ainda, que ocorreu uma seleção muito frágil de ações junto ao Estado 

pelos movimentos sociais. Outro ponto essencial neste debate é a compreensão das 

relações de subordinação da mulher rural quanto à dominação masculina, 

especialmente localizando a teoria decolonial dentro desse cenário, buscando afastar-

se do olhar eurocêntrico.  

 

Influências do colonialismo: a exploração das mulheres na América 

Latina 

 

As relações sociais de dominação configuradas pela colonização estão ligadas à 

modernidade na Europa, que estabelece uma relação com a natureza apenas 

considerando-a um recurso para o progresso da civilização, enquanto aqueles que se 

relacionam com ela de outra maneira que não exploratória são considerados selvagens 

e primitivos. Essas relações hierárquicas estabelecem papéis sociais e classificações de 

acordo com sexo, raça e classe (KEMPF, WEDIG, 2019, p. 3). Os conquistadores da 

América Latina formularam a ideia de raça, tentando buscar respaldo na biologia, para 

que houvesse uma naturalização da ideia de inferioridade de uma população a respeito 

da outra (QUIJANO, 2000, p. 778).  

Essa ideia fundante da colonialidade segue sendo uma forma de controle do 

trabalho, dos recursos e dos produtos em torno do capital mundial (QUIJANO, 2000, 

p. 778). Ademais, a perspectiva decolonial é um importante conceito para articular 

com questões de interseccionalidade entre gênero, raça e classe, pois é preciso 

entender as relações do sistema colonial baseado no dimorfismo e no patriarcado 
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heterossexual para compreender as diferenças entre gêneros de acordo com a raça 

(LUGONES, 2088, p.74).  

Para Lugones (2008, p. 87) entender como a colonialidade impacta 

diferentemente pessoas brancas e pessoas de cor é importante, visto que a mulher 

branca europeia era submissa ao homem em uma condição de manter a família, na 

posição de fragilidade e no espaço privado. Entretanto, o homem branco, europeu, 

heterossexual e cristão era responsável pela vida pública e pela dominação de homens 

e mulheres de cor, explorando seu trabalho de maneira violenta. Ao homem branco 

fica o papel de protetor, enquanto o homem de cor é considerado uma ameaça à família 

burguesa, ainda que seja o homem de cor quem tenha seu corpo explorado para o 

trabalho e sua condição subjugada para a manutenção do bem-estar da família 

burguesa. Para a autora, a diferença entre as mulheres europeias e de cor é ainda mais 

gritante: enquanto a primeira está em uma condição de submissão e cuidado com o 

lar, a segunda está tendo seu corpo explorado pelo trabalho, em uma condição de 

subumanidade que permite que seu corpo seja violado sexualmente pelo homem 

branco.  

Ao discorrer sobre a forma que a colonização trouxe novas maneiras de 

exploração para o capitalismo, entre elas, a exploração das mulheres na América 

Latina (negras e indígenas), Lugones (2008, p. 88) aponta que as mulheres de cor 

foram colocadas em uma condição de incivilização, de não saber, de animalidade. A 

elas era negada a condição de fragilidade que a mulher branca tinha, uma vez que 

trabalhavam tanto quanto os homens de cor, e quando não morriam de tanto 

trabalhar, seus corpos eram violados pelos conquistadores.   

Essas relações de poder e discriminação determinadas por gênero e cor foram e 

são essenciais para a criação e manutenção do sistema produtivo capitalista 

(FEDERICI, 2017, p. 28). A exploração da mais-valia atravessa essencialmente essas 

questões, pois não há sustentabilidade ao capitalismo sem a domesticação das 

mulheres e a utilização de mão de obra não branca e, em grande medida, colonizada. 

Assim, “se o capitalismo foi capaz de reproduzir-se, isso se deve somente à rede de 

desigualdades que foi construída no corpo do proletariado mundial e à sua capacidade 

de globalizar a exploração (FEDERICI, 2017, p. 28).  

O papel das mulheres neste sistema foi bem definido através da 

responsabilidade a elas atribuída para com o cuidado com os filhos e com o ambiente 
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doméstico, sem qualquer remuneração para tal atividade (FEDERICI, 2017, p. 27). 

Com o passar do tempo, à medida que as mulheres voltam a ocupar espaços de 

trabalho  formal  e  remunerado,  evidencia-se  uma lacuna no trabalho doméstico e de  

cuidado, que deixa de ser uma obrigação da família.  

A solução encontrada pelo capitalismo global para preencher essa lacuna é a 

imigração de trabalhadoras de países pobres, geralmente mulheres racializadas e 

trabalhadoras rurais, que passam a desempenhar o trabalho de cuidado de outras 

famílias longe da sua de origem (FRASER, 2014, p. 551). Como é evidente, a lacuna do 

trabalho doméstico não é efetivamente preenchida, uma vez que as mulheres que 

desempenharão este papel para outra família terão que destinar a outras pessoas o 

cuidado com a sua própria. Embora as mulheres em situações econômicas favorecidas 

também dependam de outras para desempenhar o trabalho reprodutivo essencial, 

aquelas que sobrevivem através do trabalho rural são ainda mais prejudicadas por essa 

lacuna.  

As trabalhadoras que são “mulheres rurais”, as quais ainda têm sua condição de 

fragilidade negada pela herança colonial, acabam por tomar esse título generalista 

para que tenham visibilidade. Em 2015, a população rural representava 21% dos países 

da América Latina e Caribe, em 33 países (NOBRE et al., 2017, p. 1). Dessa população 

de cerca de 129 milhões, quase metade são mulheres. Ademais, 20% da população de 

mulheres rurais são pertencentes a povos indígenas (NOBRE et al., 2017, p. 1). 

Embora o termo “mulheres rurais” pretenda dar visibilidade a elas, é necessário 

entender que dentro deste termo devemos destacar algumas especificidades, como o 

trabalho a que se dedicam, se são coletoras, pescadoras, produtoras, líderes de 

fazendas etc. Assim, além disso, é preciso diferenciá-las pelo meio social em que vivem, 

se tem contato com outras gerações de mulheres, se habitam campos, áreas próximas 

ao curso de rios, bosques ou selvas. O campesinato está associado diretamente com 

uma associação coletiva e regional que pode ser legitimada pela Coordenadoria Latino-

americana de Organizações do Campo (CLOC) ou ainda pela Via Campesina. Dentro 

deste cenário, além da luta por igualdade social, as campesinas buscam mais direitos 

às propriedades e usufruto da terra (NOBRE et al., 2017, p. 13). 

Um exemplo da diversidade regional das mulheres campesinas e do acesso que 

elas têm à terra aparece no último Censo (IBGE, 2017, n.p), que evidencia o contraste 

de 27% de mulheres produtoras rurais em Pernambuco com apenas 10% de Santa 
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Catarina. Se o envolvimento da mulher com o trabalho no campo depende da sua 

região, a maneira como ela se insere também será diferenciada de outras experiências 

de mulheres do mesmo segmento. Na região Nordeste encontram-se 57% dos 

estabelecimentos dirigidos por mulheres no campo, enquanto a região Centro-Oeste 

contabiliza apenas 6%. Ao mesmo tempo, os estados da região Nordeste possuem uma 

porcentagem quase 4 vezes maior de agricultura familiar do que a região Centro-Oeste, 

onde há uma maior participação da mulher no trabalho no campo. 

As mulheres indígenas, reduzidas à condição de selvagem pelo colonialismo, 

exercem (e hoje sabe-se que sempre exerceram) um protagonismo político no campo. 

Existe um reconhecimento que pode ser visto pelo Enlace Continental de Mujeres 

Indígenas de las Américas (ECMIA) que prevê em sua pauta reduzir as barreiras do 

racismo estrutural e do machismo, além do reconhecimento destas como defensoras 

da biodiversidade (NOBRE et al., 2017, p. 14). A importância dessas mulheres, em 

diferentes países, sendo as responsáveis por práticas agrícolas heterogêneas é de uma 

riqueza cultural ímpar, mas não as isenta de terem que lutar por educação, direitos 

reprodutivos, fim da violência doméstica etc. (NOBRE et al., 2017, p. 13). 

Os quilombos, palanques, garífunas, cumes, são símbolos da resistência 

afrodescendente em toda a América Latina. Muitas destas sociedades são matriarcais 

e as mulheres representam um elo histórico ao repassar as histórias de seus 

antepassados. Ainda que os senhores de escravos tentaram reduzir as mulheres 

afrodescendentes a reprodutoras de filhos que no futuro seriam mão de obra e, 

também, as explorando nas plantações, as mulheres negras foram protagonistas nas 

comunidades que resistiram e resistem ao colonialismo, recriando vínculos, 

transmitindo a história e trabalhando (NOBRE et al., 2017, p.14). E na maioria destas 

comunidades as mulheres são as principais responsáveis pelas práticas agrícolas 

(NOBRE et al., 2017, p. 14).  

Além das divisões das mulheres por etnia, também há divisões com base em 

suas práticas. As pescadoras artesanais exercem todas as funções dentro da pesca do 

processamento, entretanto muitas estatísticas e registros utilizados pelo setor para a 

produção de políticas consideram apenas a captura e a produção e não o 

processamento (NOBRE et al., 2017, p. 14). O processamento da pesca é realizado 

majoritariamente por mulheres, de forma artesanal por trabalhadoras assalariadas. O 

fato de a pesca ocorrer por temporada, gera inseguranças econômicas e baixos níveis 
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de proteção. Embora estejam envolvidas no processo, são ocultadas dentro de 

associações mistas e grupos de predominância masculina (NOBRE et al., 2017, p. 14-

15).  

As mulheres coletoras, que vivem em áreas de grande cobertura florestal, 

colhem frutos, flores, plantas medicinais e cogumelos. Um trabalho exaustivo e muitas 

vezes insalubre devido à distância percorrida por essas mulheres até chegarem ao local 

de colheita, às posições de extração, já que muitas delas colhem agachadas e em lugares 

úmidos, com exposição direta ao sol durante o verão, e ainda lidam com as rotinas 

domésticas e a crescente biopirataria (NOBRE et al., 2017, p. 14-16).  

A biopirataria ocorre devido ao interesse de países ricos na biodiversidade de 

países pobres, uma vez que por intermédio de uma apropriação privada ilícita extraem 

patrimônio genético para converter em produtos farmacêuticos, alimentícios e 

cosméticos com alto valor agregado (GOMES, SAMPAIO, 2019, p. 93). Isso costuma 

ocorrer pela apropriação de conhecimentos seculares de povos tradicionais a respeito 

da biodiversidade daquela região, e, posteriormente, essas novas fórmulas produzidas 

pela biopirataria são protegidas pelo regime de propriedade intelectual, atualizando o 

colonialismo, também chamado de biocolonialismo (GOMES, SAMPAIO, 2019, p. 93).  

Já as jovens mulheres do campo acabam indo, em sua maioria, para as áreas 

urbanas buscando condições melhores. Aquelas que permanecem no campo buscam a 

educação formal e o acesso às tecnologias como forma de mudança da realidade em 

que vivem. Para exemplificar, 20 países observados pelo Atlas de la Mujer Rural en 

América Latina y Caribe apresentam dados alarmantes, uma vez que as jovens 

precisam enfrentar maiores jornadas de trabalho com remuneração inexistente, já que 

51,3% das jovens que trabalham no setor agrícola não recebem salário (NOBRE et al., 

2017, p. 14-16). Aquelas que recebem salário contam com um valor reduzido de 

remuneração e enfrentam extensivas jornadas de trabalho. As jovens, no geral, 

representam menor número de sindicalização (NOBRE et al., 2017, p. 14-16). 

 

As mulheres rurais: entre o trabalho não remunerado e o mercado 

alimentar  

 

O alto índice de crescimento da participação das mulheres no mercado de 

trabalho não atinge significativamente o meio rural brasileiro, que abriga somente 19% 
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dos produtores rurais (IBGE, 2017). Mesmo correspondendo a quase metade da 

população no campo, somente 50,3% delas são economicamente ativas e 30% não 

possuem qualquer rendimento. A participação da mulher nos minifúndios é quase 

igual à dos homens e mais de 70% delas atuam diretamente nas fazendas.  

Hoje no Brasil, as mulheres representam formalmente uma discrepante 

minoria no trabalho no campo (IBGE, 2017, n.p). Tal aspecto evidencia como o 

capitalismo oculta a participação da mulher no processo de acumulação, já que a 

presença feminina no trabalho rural enfraqueceria o trabalho doméstico, reprodutivo 

e afetivo. Outro argumento em relação ao lado é que as mulheres, apensar de fazerem 

as atividades do segmento, muitas vezes não são reconhecidas enquanto tal. Um 

exemplo disso é a mulher ribeirinha, esposa do pescador, que pode não ir ao mar para 

pescar, mas que muitas vezes é quem limpa, armazena e comercializa o produto, 

embora não seja reconhecida como pescadora também. Neste sentido, se no Brasil 

mais de 73% dos trabalhadores rurais têm parentesco com o produtor (IBGE, 2017, 

n.p), quais são os motivos que levam somente 35% destas apresentadas no censo a 

serem mulheres? 

Com o crescimento do latifúndio brasileiro, reduziu-se a porcentagem de 

mulheres trabalhando no campo em relação aos trabalhadores masculinos. Com o 

avanço da tecnologia, das dezenove principais atividades agrícolas, somente uma é 

predominantemente exercida com o uso da força (IPESO, 2017, p.9). Ou seja, se nunca 

foi problema às mulheres o trabalha considerado pesado, com o advento da tecnologia 

tal aspecto permite ainda mais condições de igualdade. A predominância dos postos 

de trabalho remunerados seguir sendo dos homens convoca a analisar a invisibilidade 

do trabalho doméstico, afetivo e reprodutivo. Ou seja, tem-se uma continuidade no 

projeto capitalista que segue colocando a mulher na condição de um apoio ao homem 

trabalhador, mas sem autonomia ou renda. Por um lado, Marx previu que a tecnologia 

não viria para aliviar a carga de trabalho, mas extrair mais força em menos tempo. Por 

outro, ele também ignorou o trabalho reprodutivo e o trabalho realizado pelas 

mulheres como condicionantes a esse sistema de exploração (FEDERICI, 2019, p 

202.). 

Simultaneamente com a sobrecarga de trabalho das mulheres rurais, há pouca 

participação nas decisões políticas no campo, apesar de elas representarem uma força 

considerável na defesa de território, da biodiversidade e quanto às questões 
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socioculturais. Além disso, elas repassam conhecimento aos seus povos, de acordo com 

os aprendizados culturais (NOBRE et al., 2017, p. 2), o que inclui as técnicas de plantio, 

produção de alimentos etc.  

As mulheres também representam uma parcela maior de conclusão de ensino 

superior na região rural da América Latina entre o período de 1997 e 2013. A análise 

destes dados não excluir a heterogeneidade que há entre os países da América Latina 

e as desigualdades específicas dentro dos próprios países. Contudo, na medida em que 

as mulheres foram se inserindo mais ativamente no mercado de trabalho nas regiões 

rurais, essa diferença abissal das desigualdades foi sendo reduzida (CEPAL, 2015, p. 

32, 33). 

É importante frisar que as práticas consuetudinárias e a legislação acabou por 

desfavorecer imensamente as mulheres do campo, visto que privilegiavam os homens 

em casos de heranças e divórcios, dificultando o acesso das mulheres às propriedades 

de terras (NOBRE et al., 2017, p.7). Assim, as altas taxas de pobreza no campo estão 

diretamente ligadas à desigualdade de gênero, ao trabalho forçado e infantil e, 

principalmente, à negligência do Estado quanto à fiscalização e legislação trabalhista 

no campo (CEPAL, 2019, p. 32). Entre 1990 e 2013 a taxa de participação trabalhista 

na América Latina aumentou de 61,2% para 65,5%. Neste período a taxa de 

participação masculina reduziu-se em 4% e a participação feminina cresceu 12%.  

Neste contexto, chama atenção o fato de as mulheres mais pobres serem as que 

têm menos acesso ao mercado de trabalho, com uma diferença de aproximadamente 

8% entre as mulheres menos e mais vulneráveis no ano de 2013 (CEPAL, 2015, p. 93). 

Mesmo com a redução de 5% entre 2002 e 2013 da ocupação em setores de baixa 

produtividade, a inserção das mulheres neste setor ainda é muito maior do que a dos 

homens, colocando-as em risco de entrarem em situação de pobreza, já que ficam 

carentes de seguridade social, salários justos e em constante instabilidade financeira 

(CEPAL, 2015). 

Além dos salários serem muito menores nas áreas rurais do que nas urbanas, as 

questões raciais e étnicas também trazem índices diferenciados na região rural da 

América Latina, onde homens brancos e afrodescendentes se inserem mais no 

mercado de trabalho do que as mulheres brancas. Estas últimas ainda se inserem mais 

do que as mulheres negras e homens indígenas, e as mulheres indígenas são as que 

menos se inserem no mercado formal (CEPAL, 2015, p. 107). A introdução das 
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mulheres no mercado de trabalho colaborou para a redução significativa do percentual 

de mulheres sem renda própria. Outro ponto a ser considerado é o fato de elas serem 

as principais beneficiárias de programas de transferência monetária para erradicação 

da pobreza (CEPAL, 2015, p. 111). 

           Na tentativa de dar visibilidade para a questão da mulher no campo, o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresentou uma campanha junto à 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). A campanha 

visa “valorizar os direitos das mulheres rurais em todos os níveis, desde as garantias 

individuais até coletivas, e promover condições para o cumprimento das metas de 

igualdade de gênero e fim da pobreza rural estabelecidas no âmbito dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável” (BRASIL, 2019, n.p).  

Ao acessar os canais de comunicação do projeto é possível encontrar pequenos 

parágrafos falando de alguns dos problemas de desigualdade de gênero no meio rural, 

peças publicitárias com fotografias de mulheres negras e indígenas e um edital de 20 

mil reais em serviços para estimular projetos já em andamento com enfoque na 

“autonomia econômica das mulheres rurais”. O prêmio consiste em serviço de 

assessoramento de marketing, de viabilidade econômica e financeira do produto e 

participação na plataforma “Marketplace Moeda”, não sendo agraciado com qualquer 

valor em dinheiro. Em novembro de 2019, a ministra Damares Alves declarou na 

abertura do “Seminário Alimento e Sociedade”: “Nós precisamos incluir as mulheres 

do campo”. “Elas são importantíssimas tanto quanto os jovens. Quando a mulher fica 

no campo, o filho fica também. Achar uma atividade atrativa para as pequenas 

produtoras rurais é muito importante. O artesanato, por exemplo, é importantíssimo 

nesse processo” (BRASIL, 2019, n.p). 

Na mesma página do governo federal, descrevendo a campanha “Mulheres 

Rurais” utiliza-se como argumento que se as mulheres tivessem o mesmo acesso que 

os homens à terra, serviços financeiros, educação e mercados, a produção agrícola 

aumentaria ao ponto de chegarmos em 2030 podendo erradicar a fome no mundo. 

Essa afirmação não condiz com a fala da ministra que sugere a busca de outras fontes 

de renda para as mulheres do campo, colocando-as na posição de “ímã” para que seus 

jovens filhos não abandonem o meio rural (BRASIL, 2019, n.p). Essa esperança ignora, 

também, o fato de que o mundo produz atualmente uma quantidade de alimentos além 

do suficiente para atender a demanda global. Como expressa Harvey (2017, p. 134), 
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“não há mais razões técnicas para fomes locais, precisamente por causa do modo de 

funcionamento da divisão global do trabalho. Quando há fome (com certa frequência, 

infelizmente), ela se deve invariavelmente a causas sociais e políticas.” 

A campanha promovida pelo governo federal, originou-se da Conferência das 

Mulheres Rurais da América Latina e do Caribe. O Caribe tem uma história singular 

de resistência feminina no campo, tendo desenvolvido uma política de autossuficiência 

que conseguiu reapropriar e concentrar na mão das mulheres os meios fundamentais 

de subsistência (FEDERICI, 2017). Os imigrantes mexicanos e caribenhos nos Estados 

Unidos se especializaram na colheita agrícola, mostrando que ao longo do tempo essas 

migrações extensivas de mão de obra são vinculadas com ocupações ou origens 

específicas nos locais de destino. Com isso, “o preconceito e a discriminação baseados 

em questões étnicas, raciais, religiosas e de gênero estão profundamente arraigados no 

modo como o mercado de trabalho como um todo é segmentado e fragmentado e em 

como os pagamentos são determinados” (HARVEY, 2017, p. 125).  

O capitalismo mostra interesse nessa segmentação, não só para extrair mais 

lucro, mas para incitar uma competição entre grupos de trabalhadores impedindo que 

eles se organizem em sindicatos maiores. Dividir a classe social amplia o poder do 

capitalista que vê as reivindicações trabalhistas enfraquecidas. Ao contrário das 

mulheres caribenhas, entre outros exemplos de resistência feminina na tomada de 

terras, as mulheres brasileiras não conseguiram impedir o avanço latifundiário na área 

rural que desmantelou a agricultura familiar no país.  

Em 2003 foi conquistado junto ao governo federal o Programa de Aquisição de 

Alimentos, que adquire produtos agropecuários para distribuir a pessoas em situação 

de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, 

pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública 

e filantrópica de ensino. Esse programa beneficia aproximadamente 11 milhões de 

famílias, tendo o pico positivo de R$ 1,2 bilhão na aquisição de alimentos em 2012, 

sendo reduzido para 253 milhões aplicados em 2018, e com redução ainda maior 

durante a pandemia, onde os pequenos produtores sofrem a redução do número de 

feiras (FUHRMANN, 2020, n.p).  

No fim de 2016 o reconhecimento das áreas quilombolas teve 46% de corte 

orçamentário (REDUÇÃO..., 2017, n.p). E como afirma Harvey (2017, p. 164), “o 

Estado é uma entidade territorial limitada, formado sob condições que pouco têm a 



 
 
 
 
1140 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

ver com o capital, mas é um traço fundamental da paisagem geográfica” e, ainda, “entre 

seus poderes soberanos, talvez o mais importante seja o de definir e conferir 

legalmente direitos de cidadania a seus habitantes”.  

O Estado caminha muito lentamente para enxergar as mulheres do campo. A 

busca frenética por mais valia do capital leva à invisibilidade do trabalho doméstico e 

dos abusos no uso da terra. Assim, “o interesse do capital, o tempo todo em que um 

suprimento de alimento e matérias-primas baratos é conseguido, é se aliar aos 

proprietários de terra e encorajar níveis sempre mais elevados de exploração de terra” 

(HARVEY, 2013, p. 527). Marx considerava a fazenda familiar, ocupada pelo 

proprietário, uma opção fortuita que anularia o conflito entre capitalista e proprietário 

da terra, visto que o que é negociado pelo proprietário é uma forma de “capital fictício”, 

considerando o lucro e o trabalho sobre a terra (HARVEY, 2013). 

Pouco ainda se fala sobre o trabalho doméstico feminino, que é um grande 

empecilho para as mulheres trabalharem em ambientes rurais, pois gera uma jornada 

dupla de trabalho. Esse desgaste e alienação afeta também a alimentação de toda a 

rede familiar e o vínculo do feminino ao cuidado dos filhos e do lar, trazendo danos à 

saúde mental da mulher. 

 

Muito se diz do fato de mulheres viverem mais tempo que os homens. No entanto, 

os registros médicos contam uma história diferente. As mulheres, especialmente 

no começo dos trinta anos, apresentam a maior taxa de suicídio entre a população 

jovem, assim como as maiores taxas de uso de drogas, colapso nervoso e 

tratamento para doenças mentais (com ou sem internação), e têm uma 

probabilidade maior de relatar estresse e desconforto do que os homens (apud 

MOORE: RICHMOND, 1980, p.  9-11; 36-7). Essas estatísticas são o sintoma do 

preço que as mulheres pagam ou por levar a vida como donas de casa em tempo 

integral, ou pelo fardo da jornada dupla, isto é, o fardo de uma vida construída 

exclusivamente sobre o trabalho. Está claro que nenhuma mudança positiva pode 

ocorrer na vida das mulheres se não houver uma profunda transformação nas 

políticas sociais e econômicas e nas prioridades sociais (FEDERICI, 2019, p. 110). 

 

Quais seriam os interesses do capitalismo em romper com o trabalho 

doméstico, reprodutivo e afetivo associado ao feminino, quando sabe-se que ele é 

essencial para a manutenção deste sistema? A reflexão acerca desta questão exterioriza 
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também certas contradições do feminismo, cuja luta pela emancipação feminina foi 

confundida e deturpada pelo neoliberalismo, que ascendeu simultaneamente à 

segunda onda feminista na metade do Século XX (FRASER, 2009, p. 22).  

Com isso, o que deveria ser uma luta por igualdade entre os gêneros tornou-se 

um novo modelo de vida que conta com não um, mas dois assalariados (FRASER, 

2009, p. 25). Neste sentido, o trabalho doméstico seguiu sendo desvalorizado à medida 

que o papel das mulheres se tornou mais parecido com o que era desempenhado pelos 

homens, ao invés de ocorrer o movimento inverso. Como é possível, desta forma, 

pensar em igualdade entre gêneros apenas através da entrada da mulher no mercado 

de trabalho, enquanto a responsabilidade pelo trabalho doméstico segue sendo uma 

exclusividade feminina? Da mesma maneira, será possível falar em emancipação 

feminina quando a liberdade de algumas mulheres está diretamente relacionada à 

exploração de outras (FRASER, 2014), e quando o enriquecimento de diversos 

mercados ocorre pelo subemprego de mulheres ou por condições de emprego análogas 

à escravidão?  

A combinação de jornadas desempenhadas pelas mulheres gera outros 

problemas, como a qualidade alimentar das famílias. Como as mulheres responsáveis 

por trabalhar fora de casa e cuidar da alimentação da família conseguirão selecionar 

alimentos saudáveis e não processados, quando estão cansadas e tem pouco tempo 

para cozinhar? Em contrapartida, a indústria responde prontamente a estes 

problemas, oferecendo soluções práticas e instantâneas, como os alimentos 

ultraprocessados, de modo que os trabalhadores e trabalhadoras pagam esta conta não 

somente com o seu tempo e com a exploração do seu trabalho, mas com sua saúde 

física e qualidade de vida.  

De maneira semelhante, surge a questão a respeito do que levaria a mulher do 

campo a procurar se inserir no trabalho rural, enquanto tem que cuidar da casa e ainda 

se vê em uma cultura opressora e violenta. Nenhum desses questionamentos deve ser 

anulado na reflexão acerca da exploração da terra e do uso de produtos que fazem mal 

à saúde da população. O valor da terra representa a matéria prima e agrega ainda o 

valor do trabalho que será realizado nela. De tal modo, há também, uma reflexão 

acerca da relação de opressão que o desenvolvimento tecnológico gera nos 

trabalhadores e da perda de controle que ocorre por parte da população para com o 
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seu consumo através da alimentação. Todas essas questões se mostram entrelaçadas 

em um único sistema, perpassando umas às outras. 

 

Considerações finais 

 

 A América Latina é um território marcado pela colonização europeia, onde a 

mulher não-branca foi colocada numa condição de selvagem, não humana, enquanto 

raça inferior e tendo seu corpo violado de diversas maneiras, seja por homens brancos 

ou pelo excesso de trabalho. Essas marcas fundantes desse território permanecem 

ainda hoje para as mulheres que trabalham no campo. Embora haja um avanço no que 

tange ao reconhecimento dessas mulheres, elas ainda enfrentam uma árdua luta por 

seus direitos.  

Ainda que não se possa entender a categoria “mulheres rurais” de maneira 

homogênea, dadas as especificidades referentes à classe, cor e região em que essas 

mulheres residem, pode-se traçar similaridades quanto ao que elas enfrentam em seus 

cotidianos. A falta de acesso a políticas públicas que assegurem o direito à terra, bem 

como a sobrecarga de trabalho no campo e as demandas do trabalho doméstico não 

remunerado são situações que perpassam as diferentes regionalidades e raças.  

A exploração da mão de obra no campo tem afetado os trabalhadores que 

dependem desse trabalho como forma de subsistência. Os grandes latifúndios e o 

investimento internacional tem feito com que cada vez mais os trabalhadores rurais 

procurem outras formas de sustento. Entretanto, embora haja uma desvalorização 

crescente desse trabalho, o impacto maior recai sobre as mulheres.  

A mulher na condição de mantenedora do seu lar dada a divisão sexual do 

trabalho é um dos pilares fundamentais para a precarização do trabalho no campo. A 

força de trabalho dessas mulheres é de extrema importância para a manutenção do 

capitalismo, enquanto este explora o trabalho doméstico e afetivo sem nenhum 

reconhecimento ou seguridade. Colocar a mulher na condição de insegurança e sem 

acesso a direitos a mantém no espaço privado do lar e proporciona a manutenção do 

trabalho doméstico não remunerado e invisibilizado.  

Ao proporcionar um panorama da realidade de jornadas de trabalho exaustivas 

e muitas vezes não remuneradas que essas mulheres enfrentam, busca-se evidenciar 

as condições às quais elas são submetidas. Esses dados alarmantes sobre as 
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desigualdades no campo servem para que se possa orientar melhores estratégias para 

a implementação de políticas públicas que amparem essas mulheres. Ademais, ao 

evidenciar as desigualdades promovidas pelo capitalismo e por um sistema de saber 

europeizado a respeito das mulheres latino-americanas, é almejado o enfrentamento 

desses sistemas que colocam a mulher numa condição de subalternidade.  

O distanciamento das mulheres do trabalho reprodutivo através de sua 

desvalorização representa uma ameaça às relações sociais, da mesma forma que o 

afastamento delas do trabalho rural é um fator que coloca em risco a qualidade da 

alimentação mundial. À medida que o trabalho doméstico e reprodutivo é 

desvalorizado e ignorado enquanto as mulheres ocupam outros espaços de trabalho, a 

lacuna deixada pelo sistema capitalista se torna cada vez maior. Deste modo, a 

produção de capital seguirá sendo dependente da exploração de mulheres e da 

ausência de cuidado e seguridade social para as pessoas que necessitam. De maneira 

semelhante, a saída das mulheres e famílias do campo, influenciadas pelas condições 

difíceis de vida, é proporcional ao crescimento da exploração da terra por parte de 

grandes empresas através, entre outras coisas, da monocultura e do uso massivo de 

fertilizantes e agrotóxicos. Ambos os cenários ressaltam o aumento da desigualdade 

social e o empobrecimento da classe trabalhadora.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O meu propósito no presente texto é mostrar que Rousseau busca definir um 

modo próprio de filosofar tendo a natureza enquanto uma espécie de modelo ideal para 

o estabelecimento da cultura, em especial filosófica e literária. Acompanhando o 

desabrochar da subjetividade moderna, fazendo-se, numa ruptura com o espírito, 

digamos, cartesiano, um pré-crítico das Luzes, o genebrino associa a natureza aos 

sentimentos e define a consciência, a voz interior, como guia do ser humano tanto na 

vida privada quanto na vida pública. Mas aí não se tem, contudo, uma aterrissagem no 

individualismo e no solipsismo, pois essa mesma luz que dirige o indivíduo também 

orienta a fundação da ordem política idealizada; e essa instituição, oriunda do pacto 

associativo, se apoia nos ditames da vontade geral, garantindo, aliás, a soberania do 

povo no seu conjunto. 

1 

A filosofia, este domínio amplo do conhecimento humano, desenvolvido há 

mais de 25 séculos no mundo ocidental, apresenta muitas entradas e saídas quando 

resolvemos dela nos aproximar, tomando decisão de indagá-la, interrogá-la. Se por 

ventura é algo verdadeiro possuindo sentido dizer-se isto que precede, se é cabível 

                                                      
1 Convido-os a celebrarem conosco a alegria, com este projeto, pela restauração da saúde de familiares 
muito próximos, aí em Caxias do Sul, num misto de amor e gratidão! Essa lida com o câncer, por parte 
de vocês, merece tal lembrança! Torno-me mais um pouco rousseauniano, enfim, com este exercício de 
negar a indiferença, vencendo a distância, geograficamente falando, e o próprio do intelectualismo e da 
sobreposição da ciência e da tecnologia, algo prenunciado enquanto um dano, pela escrita do genebrino, 
que se estabelece mais e mais, exigindo  de quem pode fazer de outra forma. Parabéns tia e primo 
[Marlene e Kauan] por ajudarem a causar este alento geral. 
2 Professor Associado do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina – UEL. 
Mestre e Doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP/SP. Pós Doutor 
em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS. Licenciatura Plena 
em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E-mail: earlei@sercomtel.com.br.  
Este texto foi publicado inicialmente, enquanto artigo, na Diaphonía, v. 3, n. 2, 2017, p. 68-82. Agradeço 
a seu editor pela possibilidade de republicá-lo nesta coletânea, ainda que configure uma nova versão, 
inclusive com título mais conciso. 
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apresentar-se semelhante afirmação, nenhum outro filósofo senão J.-J. Rousseau 

(1712-1778) é passível de encaixar-se tão radicalmente nesse modo de interpretar. 

Desenvolver-se uma reflexão a partir do genebrino requer que se entenda, 

notadamente, que ele empreende uma ruptura com os padrões convencionais da 

escrita filosófica, com os planos delineados tradicionalmente. 

Diferencia-o, sobretudo, este fato de redigir livros em que um é uma espécie de 

complementação do outro, um lança luz forte, luminosa, sobre o outro, e que é 

desnecessário levar-se em conta de forma rigorosa a cronologia aí estabelecida, 

podendo-se lê-los então do começo para o final, mas também de trás para diante sem 

trazer qualquer prejuízo à compreensão do todo. Por outro lado, e mais importante – 

no presente momento – do que isso que precede, é que o filósofo não faz questão de 

definir precisamente seus conceitos. Aliás, o genebrino dá-nos, quase sempre, mais de 

uma ideia sobre um mesmo termo, sobre uma mesma noção, sem enunciar uma lógica 

muito precisa para seu sistema filosófico, seu arcabouço teórico. Ele o molda 

assistemático sendo conduzido geralmente pelos sentimentos, embora se defenda, ao 

encontrar espaço, por sempre operar com os mesmos princípios mantendo em todo o 

tempo o mesmo propósito, conectando-se com o interesse unicamente pela verdade. 

Inclusive, tal é a divisa que lhe inspira ficando com ela comprometido em qualquer que 

seja a circunstância. Observe-se o que nos traz o segundo prefácio de Júlia ou A Nova 

Heloísa (1761): “aquele que prefere a verdade à própria glória pode esperar preferi-la 

à própria vida. Desejais que se seja sempre consequente, duvido que isso seja possível 

ao homem, mas o que lhe é possível é ser sempre verdadeiro: eis o que desejo procurar 

ser” (OC II, Nouvelle Heloíse, p. 27). 

Quanto às incoerências supostas de suas ideias, no âmbito geral de seu 

pensamento, Rousseau realiza sua defesa ao se tornar alvo de condenação. Está aqui 

para provar sua carta a Christophe de Beaumont escrita pouco depois de ser publicado 

o robusto Emílio ou Da educação, o qual gerou ira nas autoridades civis e eclesiásticas 

pelo conteúdo nele veiculado, capaz mesmo de incomodar quem não aceita uma nova 

forma de estabelecer-se a filosofia e de enxergar-se efetivamente o mundo. Aí assevera 

Rousseau: 

Escrevi sobre diversos assuntos, mas sempre segundo os mesmos princípios: 

sempre a mesma moral, a mesma crença, as mesmas máximas, e, se se quiser, as 

mesmas opiniões. Juízos contraditórios, no entanto, foram feitos sobre meus 
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livros, porque fui julgado pelos assuntos de que tratei muito mais do que por meus 

sentimentos (ROUSSEAU, 1969, p. 928). 

 

Não restam dúvidas de que Rousseau, nas suas reflexões, prioriza o paradoxo, 

o alinhamento do par de opostos, as asserções dicotômicas, mesmo que conserve total 

unidade teórica e que afirme isto que diz no fragmento acima. Ao leitor pode não bastar 

ter em conta o Discurso sobre a desigualdade, que é desenvolvido a partir de um 

conjunto de termos dúbios, de ideias controversas, decorrentes da vida concebida 

enquanto processo, para reconhecer o que acabamos de afirmar. Então, que considere 

o teor do juízo do Emílio, identificado no livro II, que serve como um referencial 

concludente em tal sentido, legado pelo filósofo, sendo endereçado àqueles que 

acompanham sua meditação pouco cartesiana: “perdoai meus paradoxos; é preciso 

fazê-los quando se reflete; prefiro ainda ser homem de paradoxos do que homem de 

preconceitos” (OC IV, Émile ou de l’éducation, p. 323). 

1.2 

Tomem-se enquanto algo dado, não devendo interessar a fundamentação da 

ideia de que o filósofo de Genebra é um autor de fato dialético3 que se soma a tantos 

pensadores modernos, como o são, por exemplo, Montaigne ou Diderot4, que buscam 

robustecer tal tradição. E isto após os esforços feitos na antiguidade, engendrados 

primeiro com as investidas de Heráclito, e mais tarde por Platão, trazendo o germe, de 

certa maneira, do pensar dessa mesma natureza florescente na contemporaneidade; 

este brota, inicialmente, com Hegel e é consumado na reflexão materialista de Marx e 

Feuerbach, os quais travaram embate com este autor idealista nunca desvalorizado 

absolutamente por seu método, mas sim por sua doutrina, vista como um misto de 

                                                      
3 Lido com essa temática no texto “Notas sobre o Emílio de Rousseau e seus aportes para a tradição 
dialética” que apresentei como comunicação no “XVI Encontro Nacional de Filosofia da ANPOF”, 
realizado em Campos do Jordão/SP entre os dias 27 e 31 de outubro, em 2014.  
4 No capítulo XII do Livro II dos Ensaios, intitulado “Apologia de Raimond Sebond”, Montaigne dá 
mostras de alimentar o espírito dialético. Veja-se a passagem seguinte do referido texto: “Em suma, nós 
mesmos e os objetos, não temos existência constante. Nós, nosso julgamento, e todas as coisas mortais, 
seguimos uma corrente que nos leva sem cessar de volta ao ponto inicial. De sorte que nada de certo se 
pode estabelecer entre nós mesmos e o que se situa fora de nós, estando tanto o juiz como o julgado em 
perpétua transformação e movimento” (MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. Trad. Sérgio Milliet. Porto 
Alegre: Editora Globo, 1962, p. 310). E segue o autor: “Nada conheceremos de nosso ser, porque tudo o 
que participa da natureza humana está sempre nascendo ou morrendo, em condições que só dão de nós 
uma aparência mal definida e obscura; e se procuramos saber o que somos na realidade, é como se 
quiséssemos segurar a água; quanto mais apertamos o que é fluído, tanto mais deixamos escapar o que 
pegamos. Por isso, pelo fato de toda coisa estar sujeita à transformação, a razão nada pode apreender 
na sua busca do que realmente subsiste, pois tudo, ou nasce para a existência e não está inteiramente 
formado, ou começa a morrer antes de nascer” (Idem, ibidem). 
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filosofia e de teologia devido o abstracionismo e às preocupações com o ‘ser’ que lhe 

caracterizam. A proposta de Rousseau, de valorizar a contradição, tendo-a enquanto 

base do pensamento, é para fazer-se algo dado, entendido, portanto, enquanto ponto 

pacífico, considerando-se ao final suas nuances e desdobramentos próprios. 

Antes nos vale perguntar: por que Rousseau opta por este expediente na 

construção de seu pensamento? Por que ele trabalha dessa maneira? Por certo, não é 

gratuita essa escolha! Rousseau deseja fazer um tipo próprio de filosofia, levando em 

conta o que exerce hegemonia na sua época e que não deverá contribuir para ampliar. 

2 

Em sentido geral, mesmo que trabalhe com paradoxos e, por outro lado, retenha 

e expresse a influência de suas fontes de leitura, Rousseau conserva alguns princípios, 

baseados em certos valores morais, éticos e políticos, que servem de sustentáculo, que 

desempenham o papel de fundamento de sua filosofia, por assim dizer, naturalista. 

Semelhantes princípios podem cumprir o papel perfeitamente de suporte 

metodológico, de ponto de referência, de escala de medida, na apreciação de alguns 

argumentos com valor ressonante ou oriundo da vida prática ou da prática na vida, 

tanto partindo da esfera individual quanto do âmbito coletivo.  

 Simpático ao ideal naturalista, Rousseau lamenta no Discurso sobre as ciências 

e as artes, em mais de um ponto, os efeitos negativos gerados pela intervenção humana 

na natureza com o desenvolvimento do saber científico e filosófico. A fatalidade é que 

estávamos no começo dos tempos subordinados, a seu ver, apenas aos imperativos das 

leis naturais, mas acabamos finalmente sofrendo o domínio exclusivo da arte humana. 

Com isso: “a elevação e o abaixamento cotidianos das águas do oceano não foram mais 

regularmente submetidos ao curso do astro que nos ilumina durante a noite” (OC III, 

Discours sur les sciences et les arts, p. 337).  

Essa dinâmica artificial, intermediada com a crescente fomentação e os notórios 

progressos das ciências e das artes, trouxe de forma gradativa a atenuação da virtude, 

gerando ao cabo do percurso seu aniquilamento no coração humano. A cada passo em 

frente impresso pelo saber, ganharam forma, mais e mais, a perniciosidade e a 

deformação moral do ser humano, consolidando-se o desaparecimento daquele ente 

puro, simples, e sensível. Argumenta, pois, Rousseau: “viu-se a virtude fugir à medida 

que sua luz se elevava no nosso horizonte e observou-se o mesmo fenômeno em todos 

os tempos e em todos os lugares” (OC III, Discours sur les sciences et les arts, p. 337). 
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 O saudosismo, sentimento que permeia em larga medida a filosofia de 

Rousseau, mostra-se muito presente no Primeiro Discurso quando o autor associa a 

beleza e a unidade dos costumes ao trabalho desempenhado pela natureza, que cumpre 

um papel, aliás, tal como se fora a própria providência. Controvertido é que esse 

panorama sublime parece fadado, entretanto, a não se eternizar no tempo, isolando a 

chance de podermos apreciar para todo o sempre a simplicidade originária. E 

semelhante derrocada começa a se anunciar no momento em que o homem deixa a 

inércia e assume as rédeas das coisas na sociedade.  

Ao se tomarem como objeto os costumes e se pensar no que seria o ideal nesse 

plano, não há como evitar que floresça o sentimento de saudade e de dor pela falta em 

nosso íntimo, pois aparece a referência àquilo que foi o melhor que se teve na história, 

sendo moldado pela ação da natureza. Conforme Rousseau: “não se pode refletir sobre 

os costumes sem se comprazer com a lembrança da imagem da simplicidade dos 

primeiros tempos. É uma bela praia, ornada unicamente pelas mãos da natureza, para 

a qual incessantemente se voltam os olhos e da qual com tristeza se sente afastar-se” 

(OC III, Discours sur les sciences et les arts, p. 22). 

Essas considerações, realizadas com base no Discurso sobre as ciências e as 

artes, nos permitem pensar, logo de início, que Rousseau aceita a ideia de que vige 

originariamente a sabedoria eterna no mundo dos homens; de que há a realidade 

concreta da providência como fundamento; de que temos presente a afluência da lei 

natural, a qual ocupa o posto de diretora de todas as coisas no mundo. Semelhantes 

máximas, semelhantes princípios teóricos, ora apresentados, marcam presença 

igualmente, entretanto, no interior, por exemplo, do Discurso sobre a desigualdade. 

Neste segundo texto, tais princípios, indicadores da viva realidade da lei natural, fazem 

lembrar, inclusive, a argumentação do próprio De rerum natura de Lucrécio. 

Diante da consideração deste último princípio, ao qual cabe a explicação das 

bases do movimento, convém concluir que os feitos humanos em geral devem ser 

pensados tendo a natureza como referência, como modelo. Quer dizer, a arte humana, 

em todos os seus planos, necessita ser desenvolvida tendo o ideal do belo, da harmonia, 

que a natureza nos traz como uma espécie de critério de medida. Testemos essa ideia 

ancorando-nos, primeiramente, na esfera da reflexão política de Rousseau. Para tanto, 
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tomemos um exemplo que nos é fornecido pela Dedicatória, texto epistolar do filósofo 

genebrino que serve de introdução ao Segundo Discurso.5  

Com efeito, sem entrarmos no mérito da veracidade das palavras do autor sob 

o ponto de vista do que nos informa a pesquisa historiográfica, acessamos uma imagem 

de Genebra estabelecida por Rousseau, que é pintada como a sociedade ideal. E isso 

porque conta com uma estrutura jurídica e política equilibrada, bela e harmoniosa, tal 

como se verifica o ajuste no plano da natureza. Aí tudo aparece combinado, permitindo 

o favorecimento, dentro daquilo que seria possível, de um caminhar conforme os 

ditames da lei eterna, encurtando as distâncias existentes entre os homens em termos 

morais.  

Por essa razão, por essa sabedoria aí aplicada, Rousseau sente-se feliz de ser 

natural de semelhante cidade: 

 

Tendo a felicidade de haver nascido entre vós, como poderia meditar sobre a 

igualdade que a natureza estabeleceu entre os homens e sobre a desigualdade 

instituída por eles sem pensar na profunda sabedoria com a qual uma e outra 

felizmente combinadas neste Estado, concorrem, da maneira mais próxima à lei 

natural e mais favorável à sociedade, para a manutenção da ordem pública e a 

felicidade dos particulares? (OC III, Discours sur l’inégalité, p. 111) 

 

 Na visão de Rousseau, o respeito e o crédito aos ditames estabelecidos pela 

sabedoria suprema, aos imperativos determinados pela legislação natural, 

apresentam-se como uma necessidade aos homens enquanto partícipes da 

comunidade política. Agindo contrariamente a isso, eles não têm a garantia de se 

manterem íntegros e de preservarem aquele bem maior que seria sua liberdade. Os 

governantes em Genebra, de acordo com a Dedicatória, seriam exemplares nesse 

sentido e ocupariam a posição de “modelo” para os outros corpos políticos existentes: 

“Alguém dentre vós conhecerá no universo corpo mais íntegro, mais esclarecido, mais 

respeitável do que o de vossos magistrados? Todos os seus membros não vos dão o 

exemplo de moderação, de simplicidade de costume, de respeito pelas leis e de 

reconciliação a mais sincera?” (OC III, Discours sur l’inégalité, p. 116) 

 

                                                      
5 Assim como o Discurso sobre as ciências e as artes é chamado também Primeiro Discurso, O Discurso 
sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens é conhecido igualmente como 
Segundo Discurso.   
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2.1 

Com o prefácio do Discurso sobre a desigualdade Rousseau avança 

introduzindo uma ordem de problemas que não figura no texto da Dedicatória. Essa 

gama de questões remete-se ao plano do direito natural como uma ciência, visa 

perseguir os fundamentos dos direitos humanos, alcançar a origem da desigualdade, 

as fontes do corpo político e tocar o problema da diferença entre a vontade de Deus e 

a vontade dos homens. Se em tese é ponto pacífico para Rousseau, em primeiro lugar, 

que a natureza, em sentido amplo, obedece aos ditames da providência, sendo o 

testemunho da presença de uma razão superior interferindo nas coisas do mundo, isso 

não resolve o problema específico do direito natural, da liberdade humana.  

Para se atingir esse alvo é preciso empreender o afastamento da ignorância que 

se conserva em relação à natureza originária do homem:  

 

Essa ignorância da natureza do homem é que lança tanta incerteza e obscuridade 

sobre a definição verdadeira do direito natural, pois, como diz o Sr. Burlamaqui, a 

idéia do direito e, mais ainda, a do direito natural, são evidentemente idéias 

relativas à natureza do homem. É, pois, dessa mesma natureza – continua ele – de 

sua constituição e de seu estado, que se devem deduzir os princípios dessa ciência 

(OC III, Discours sur l’inégalité, p. 229). 

  

Abrindo mais a perspectiva acima indicada, Rousseau argumenta que o estudo 

do homem pela via hipotética, com o fito de identificar as necessidades e princípios 

originais dos deveres humanos, seria o único caminho para se afastar uma série de 

dificuldades, as quais estariam ligadas ao fundamento da desigualdade moral, às 

fontes do corpo político, etc: 

  

Esse mesmo estudo do homem original, de suas verdadeiras necessidades e dos 

princípios fundamentais de seus deveres, representa ainda o único meio que se 

pode empregar para afastar essa multidão de dificuldades que se apresentam sobre 

a origem da desigualdade moral, sobre os verdadeiros fundamentos do corpo 

político, sobre os direitos recíprocos de seus membros e sobre inúmeras questões 

semelhantes, tão importantes quanto mal esclarecidas (OC III, Discours sur 

l’inégalité, p. 231). 
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Agora o filósofo acrescenta um dado novo, que nos convida a pensar que a 

ordem das coisas não emana somente da ação da natureza. Apenas à primeira vista, no 

julgamento de Rousseau, os estabelecimentos humanos são movidos pelas forças do 

acaso. Haveria a confluência de fatores estáveis, constantes e regulares, que atuariam 

silenciosamente na produção da cultura em sentido abrangente, delineando, ao final, 

suas bases. “Os estabelecimentos humanos parecem, à primeira vista, fundamentados 

em montões de areia movediça. Só quando os examinamos de perto, só quando 

removemos o pó e a areia que cobrem o edifício, percebemos a sólida base sobre a qual 

se ergue e se aprende a respeitar os seus fundamentos” (OC III, Discours sur 

l’inégalité, p. 231). 

3  

Apesar de emitir tal juízo, Rousseau entende que o mundo nos apresenta obras 

que são produto das mãos de Deus e artefatos que resultam, por outro lado, da ação 

humana. Assim, para resolver esse impasse e afastar a dúvida sobre a fonte que é 

responsável pelo surgimento de uma determinada produção, não existe outro caminho 

mais adequado do que estudar seriamente o homem natural, visando identificar suas 

disposições e suas potencialidades: “ora, sem o estudo sério do homem, de suas 

faculdades naturais e de seus desenvolvimentos sucessivos, jamais se chegará a fazer 

essas distinções e, no estado atual das coisas, separar o que a vontade divina fez 

daquilo que a arte humana pretendeu fazer” (OC III, Discours sur l’inégalité, p. 231). 

Com semelhante estudo viabiliza-se a chance de se compreender quando um objeto 

criado pelo ser humano cumpre seu papel, imitando com maestria a perfeição que se 

apreende nas obras de Deus.  

 A pesquisa sobre o homem, que não guarda em Rousseau um fim, aliás, em si 

mesma, mas está conectada a um projeto ético e político idealizado e amplo, representa 

um núcleo de agregação, de convergência e de fornecimento de impulso aos esforços 

intelectuais e especulativos do filósofo, vistos na perspectiva da totalidade da obra. 

Vale observar que Rousseau se abstém, no Primeiro Discurso, de ficar impressionado 

diante das investigações cosmológicas promovidas pelos homens de ciência, mas 

indica o que seria mais elevado e mais difícil no âmbito dos estudos: “penetrar em si 

mesmo para estudar o homem e conhecer sua natureza, seus deveres e seu fim” (OC 

III, Discours sur les sciences et les arts, p. 334). 
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 No Discurso sobre a desigualdade o filósofo prossegue e afirma que esse saber 

tanto é importante e pouco avançado até o presente momento como a inscrição 

identificada no Templo de Delfos – “conhece-te a ti mesmo” – é algo que supera, na 

história humana, as máximas em geral proferidas pelos moralistas: “O mais útil e o 

menos avançado de todos os conhecimentos humanos parece-me ser o do homem e 

ouso afirmar que a simples inscrição do Templo de Delfos continha um preceito mais 

importante e mais difícil que todos os grossos livros dos moralistas” (OC III, Discours 

sur l’inégalité, p. 227). 

 Pertinente assinalar, neste momento, que o plano que informa a investigação 

sobre o homem no Discurso sobre a desigualdade guarda alguma semelhança com o 

projeto delineado no Emílio. Como diferenças entre um projeto e outro podemos 

indicar que o desafio do autor, no primeiro livro, é apreender o homem enquanto 

espécie, ao passo que a meta no segundo será alcançá-lo enquanto indivíduo. Além 

disso, no Segundo Discurso o homem é assumido como um dado hipotético e no 

Emílio transforma-se num aluno de cunho imaginário. 

Em ambos os livros, todavia, colhemos um mesmo princípio epistemológico e 

ético que norteia a investigação: primeiro, é desejado alcançar o homem em sua 

bondade natural, em sua pureza primitiva; depois, é cobrado que aquele siga as 

determinações da natureza em sua vida. Esta última máxima, aliás, orienta com 

firmeza toda a estruturação teórica do Emílio, exigindo que o preceptor seja conivente 

para com ela. E isso, sobretudo, quando estiver se relacionando com o ser humano em 

processo de desenvolvimento, em trabalho de formação:  

 

Observai a natureza e segui o caminho que ela vos indica. Ela exercita 

continuamente as crianças; ela enrijesse seu temperamento mediante experiências 

de toda espécie; ela ensina-lhes desde cedo o que é pena e dor [...]. Essa a regra da 

natureza. Por que a contrarias? Não vedes que, pensando corrigi-la, destruís sua 

obra, impedis o efeito de seus cuidados? Fazer por fora o que ela faz por dentro é, 

a vosso ver, aumentar o perigo; e, ao contrário, é desviar-se do rumo, é extenuá-lo 

(OC IV, Émile, p. 259-260). 

 

3.1 

 Esse ditame central em Rousseau revela seu nexo, sua afinidade, com a tradição 

especulativa desenvolvida no mundo helenístico e romano. Tudo indica que foi, em 

particular, de suas leituras de Sêneca que ele extraiu este princípio, pelo qual ao 
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homem são fornecidos a paz, a tranquilidade, e, portanto, o soberano bem na vida 

social. Nas Cartas a Lucílio, mostrando-se um fiel seguidor do estoicismo, o autor 

romano argumenta com um tom categórico: “o nosso objetivo é, primacialmente, viver 

de acordo com a natureza” (SÊNECA, 1991, p. 11). E antes, no opúsculo intitulado Da 

vida feliz, ele havia afirmado que “uma vida feliz é a que está em conformidade com a 

natureza” (SÊNECA, 1962, p. 726). 

 Ao se referir à necessidade de o homem viver de acordo com os imperativos da 

sabedoria eterna, Sêneca caminha na direção de desenvolver o reconhecimento da 

subjetividade, destoando da visão que exerce hegemonia dentro da tradição grega 

clássica. Ao homem reservar-se-ia, desde então, a possibilidade de figurar no ponto de 

partida, de ser o centro de suas próprias deliberações, de gozar de liberdade e de se 

fazer um ser autônomo.  

 Naquele momento em que Sêneca indicou, por outro lado, que a atitude de 

voltar à natureza significava o gesto do homem de ouvir os ditames de sua razão, estava 

vislumbrando nessa faculdade a essência mesma do ser humano. E tinha-se aí um 

salutar e pioneiro esforço de reconhecimento do fórum íntimo do sujeito, mesmo que 

se veja neste ato uma limitação, quando percebemos um certo esforço em estreitar a 

vida interior e individual, prendendo-a na dimensão estrita da racionalidade. 

 Esse pensamento de cunho subjetivista e racionalista aparece também na base 

da filosofia de Descartes no mundo moderno. Fazendo uso de um método de pesquisa 

que se pretende rigoroso e tendo interesse de conservar o homem no centro da 

produção humana e do trabalho especulativo, o autor francês do século XVII associa a 

natureza à razão, identifica a essência do homem com o pensamento. Com a abertura 

e a radicalização de tal perspectiva, que influencia os especuladores vinculados ao 

círculo enciclopédico, os quais contam com Diderot e com d’Alembert à frente, o 

natural define-se como aquilo que aparece materializado; revela-se como o dado 

objetivo identificado no mundo externo, passível de quantificação, de mensuração, que 

se transforma enfim em objeto de estudo das ciências. 

 Rousseau, com seu empenho autodidata aplicado em seu desenvolvimento 

intelectual e filosófico, tirou proveito de seu contato com os livros tanto de Sêneca 

como de Descartes, retendo os saberes que julgava dignos de serem apreendidos. São 

muitos esses saberes, os quais, no caso de Sêneca, relacionam-se, sobretudo, com o 

âmbito da antropologia, da ética e da filosofia da história. E no que tange a Descartes, 
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prende-se mais, em sentido amplo, ao procedimento metodológico, cujo sentido 

reside, aliás, em garantir a absorção de ideias passíveis de serem julgadas evidentes e 

distintas. 

 Mais do que esses fatores gerais, contudo, precisamos considerar que Rousseau 

assegura, de certo modo, sua fidelidade para com a tradição inaugurada pela filosofia 

helenística e levada adiante pelos modernos – isso desde os teóricos do Renascimento 

até seu ápice com Descartes no século XVII. Assim, ele conserva a subjetividade no 

lugar de base e de ponto de partida de todo o progresso da cultura, fazendo-a um centro 

maior e um núcleo irradiador do exercício especulativo. Mas há o ponto nevrálgico, 

entretanto, do afastamento do autor genebrino em relação a essa tradição, o qual 

reside na maneira como concebe a interioridade humana, dada especificamente a sua 

forma distinta de compreender a natureza. É daí que se vão puxar e extrair elementos 

que justificam, ao final, o fato de Rousseau ser julgado um pré-crítico das Luzes e um 

romântico.   

4  

Incomodado com a redução, o estreitamento, do ser humano promovido pelas 

filosofias racionalistas e intelectualistas, Rousseau associa o plano interno do homem 

à esfera do sentimento, a qual definiria a substantividade da consciência, colocada 

numa perspectiva estrutural diametralmente oposta à concepção cartesiana. Tem-se, 

a partir dessa oportunidade, uma natureza que surge associada aos sentidos e vê-se 

emergir uma nova concepção de homem em seu primeiro movimento constituinte 

enquanto ser. O ente humano, estabelecido como um conceito, mantêm uma dinâmica 

caracterizada, basicamente, por sentir antes de pensar. Haveríamos de encontrar aí, 

nessa esfera do sensível, o lugar verdadeiro do fundamento, do dado originário, do 

fenômeno de cunho imediato, espontâneo, intuitivo, que não seria decorrente, pois, da 

reflexão.6       

 Rousseau mostra, nos Devaneios do caminhante solitário, o significado contido 

no ato de o ser humano se desprender do mundo externo e ficar em contato 

unicamente consigo mesmo, formando algo que se traduz pela mais perfeita unidade. 

Nesse momento histórico aparece o ser que se faz soberano, autossuficiente e 

insuperável enquanto um ente inserido na esfera social: “de que desfrutamos numa tal 

                                                      
6 Veja-se o texto de Derathé intitulado O racionalismo de Rousseau, na nota de número 81, onde ele 
explica porque Rousseau define a consciência como sentimento fundamentando no que ela se 
diferenciaria da racionalidade. 
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situação? De nada de exterior a nós, de nada a não ser de nós mesmos e de nossa 

própria existência; enquanto este estado dura bastamo-nos a nós mesmos como Deus” 

(OC I, Les rêveries, p. 1047) 

 Rousseau considera mesmo haver essa precedência dos sentimentos e dos atos 

da consciência nos trabalhos espirituais mais primitivos do ser humano em seu íntimo: 

“Sentimos antes de conhecermos [...]. Os atos da consciência não são julgamentos e 

sim sentimentos” (OC IV, Émile, p. 599). Seriam esses dados internos os detentores do 

poder de revelar ao mundo um ente isento de suas próprias mãos ou mesmo do 

percurso civilizatório ou histórico. Neles Rousseau vê a fonte não apenas da verdade 

no sentido metafísico e lugar de armazenamento dos preceitos referenciais ideais ao 

agir humano absolutamente acertado, mas também o núcleo de retenção dos valores 

estéticos absolutos e incontestáveis. Em síntese, para Rousseau, “embora todas as 

nossas idéias nos venham de fora, os sentimentos que as apreciam estão dentro de nós 

e é unicamente por eles que conhecemos a conveniência ou a inconveniência que existe 

entre nós e as coisas que devemos respeitar ou evitar” (OC IV, Émile, p. 599). 

 Certo de que a natureza, no caso do homem, associa-se aos sentimentos, o 

filósofo genebrino conclama que o ser humano atente aos ditames por eles 

estabelecidos. A Jacob Vernes Rousseau escreve numa carta, em 1758, com um tom 

imperativo: “consultei a natureza, isto é, o sentimento interior, que dirige a minha 

crença, independentemente de minha razão” (Lettres philosophiques, 1974, p. 54). 

 Com esse chamado do sujeito à consciência, ao sentimento interior, Rousseau 

postula solucionar uma parte importante de sua problemática teórica, pois entende 

que consegue livrar e proteger o homem de toda a determinação produzida pelo 

mundo externo. Ouvindo a voz que palpita e que se dissemina em seu íntimo, o ser 

humano, segundo Rousseau, revela-se tal qual o fez a natureza e encontra a mais 

absoluta liberdade. 

5  

Convém dar atenção agora à estratégia indicada por Rousseau como via para se 

acessar o âmbito da interioridade humana, que implica, aliás, uma recusa da visão 

intelectualista hegemônica em sua época. Os contemporâneos do pensador de 

Genebra, em especial os Enciclopedistas, são defensores da tese de que deve haver 

desenvolvimento da razão, advento de mais e mais progresso científico e tecnológico, 

pois identificam o bem-estar e a satisfação humana em sua plenitude como algo que 
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se vincula ao acúmulo ininterrupto de novos conhecimentos. Esse seria o caminho que 

conduziria o homem, segundo eles, ao contato consigo mesmo e que permitiria, por 

conseguinte, retomar-se a ordem da natureza na sociedade. 

 Rousseau considera, de sua parte, que o comportamento humano 

recomendável, com a consequente harmonia deste último consigo mesmo, não requer, 

contrariamente ao que pensam seus adversários e interlocutores, o gasto de tempo 

com pesquisas científicas e com meditações filosóficas. O que precisa existir, em 

verdade, é a disposição do sujeito em voltar-se a si mesmo e ouvir a voz de sua 

consciência, de seu sentimento interior. É assim que o indivíduo tem possibilidades de 

contatar seu “eu” profundo e apreender o sentido que a vida como um todo de fato 

possui. Por tal ato simples de retornar à sua esfera íntima, esse é levado ao caminho 

que o conduz a desvelar os mistérios e conhecer as regras ditadas pela sabedoria 

eterna.  

Semelhante acontecimento se processa quando, com aquela referida conduta 

remissiva, ele promove a neutralização de suas paixões, mostrando-se disposto, por 

fim, a realmente se escutar. Esse ato simples, marcado por ser introspectivo, que o 

coloca em conformidade com a ordem eterna e que se constitui em muito boa filosofia, 

é algo que dispensa a posse de um grande volume de conhecimentos: 

 

Oh! Virtude, ciência sublime das almas simples, serão necessários, então tanta 

pena e tanto aparato para conhecer-te? Teus princípios não estão gravados em 

todos os corações? E não bastará, para apreender tuas leis, voltar-se sobre si 

mesmo e ouvir a voz da consciência no silêncio das paixões? Aí está a verdadeira 

filosofia (OC III, Discours sur les sciences et les arts, p. 30). 

 

Assim como Rousseau considera que o pensamento modelo se revela por meio 

daquela conduta espontânea, marcada pela simplicidade, que é acessível a qualquer 

ser humano interessado em empregá-la, não deixa de indicar que o reconhecimento 

da voz interior pelo indivíduo necessita ser tratado como um ditame. São muitos os 

extratos que se podem considerar, em sua extensa e variada obra, que possuem 

semelhante conotação. A título ilustrativo, observemos o caráter de suas palavras 

dirigidas ao público na Dedicatória à República de Genebra: “conjuro-vos a que 

penetreis todos o fundo de vosso coração e consulteis a voz secreta de vossa 

consciência” (OC III, Discours sur l’inégalité, p. 116). 
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5.1 

Não se exagera ao indicar no que consiste, para Rousseau, a representatividade 

da consciência, do sentimento interior, para a vida humana em sociedade, além de já 

sabermos que nela habitam os dados originários. Façamos isso recorrendo ao texto da 

“Profissão de fé do vigário saboiano”, inserido no livro IV do Emílio, que às vezes 

parece ser um escrito autônomo, independente, algo à parte, no interior do “grande 

tratado”. Nesse escrito, onde o filósofo ou formula as bases de sua ética ou as consuma, 

dependendo do modo como o julguemos, e também apresenta reflexões críticas, por 

exemplo, sobre coisas como religião, educação e política, vemos a consciência ser 

tomada como um guia sublime que dirige o homem, conservando-o na ordem da 

natureza: “Consciência! Consciência! Instinto divino, voz celeste e imortal; guia seguro 

de um ser ignorante e limitado, mas inteligente e livre; juiz infalível do bem e do mal, 

que tornas o homem semelhante a Deus” (OC IV, Émile, p. 600-601).  

Munido dessa faculdade sublime, o homem termina fazendo-se superior aos 

bichos, que realizam seus movimentos mecanicamente; ademais, dispondo-se a segui-

la em seu trajeto, cheio de obstáculos, ele conta com a certeza de que não irá se perder, 

de que não irá se extraviar: “és tu que fazes a excelência de sua natureza e a moralidade 

de suas ações, sem ti nada sinto em mim que me eleve acima dos bichos, a não ser o 

triste privilégio de me perder de erro em erro com a ajuda de um entendimento sem 

regra e de uma razão sem princípios” (OC IV, Émile, p. 601). 

Rousseau considera que seguir a voz interior, obedecer aos imperativos da 

consciência, não significa para o sujeito subordinar-se aos ditames de suas inclinações, 

de seus desejos efêmeros e de seus vícios, que representam elementos perfeitamente 

capazes de lhe conduzir ao desregramento e à perdição. Com os raciocínios de A Nova 

Heloísa Rousseau mostra que por detrás dos homens, no fundo, habita o autor de todas 

as coisas, o qual os orienta para que não se extraviem e contribui, igualmente, para que 

não percam algo tão precioso como é a humildade. Deus lhes impõe um fim nobre e 

lhes garante, em suma, um estado elevado espiritualmente, um estado confortável.  

Atento à sua presença em seu íntimo, o homem busca compreender os mistérios 

maiores da natureza, resignando-se quando não lhe é permitido acessar a todo o saber 

que gostaria de dispor. Além disso, faz-se um ser moral, pois sua conduta coloca-o em 

consonância com a ordem, revelando a sintonia de seus atos com o seu dever: “Aquele 

que reconhece e serve o pai comum dos homens crê ter uma mais alta destinação, o 
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ardor de preenchê-la anima seu zelo e, seguindo uma regra mais segura do que suas 

inclinações, sabe fazer o bem que lhe custa e sacrificar os desejos de seu coração à lei 

do dever” (OC II, La Nouvelle Héloïse, p. 363). 

A ruptura da harmonia com o supremo artífice acontece quando o ser humano 

reluta em escutar ou ousa a fazer-se indiferente à voz de sua consciência, de seu 

sentimento interior. Essa transgressão, além de afastar o sujeito da verdade e de todo 

o ideal, produz o desconforto e impõe a si mesmo o peso da culpa e do remorso. Mas a 

providência, durante o tempo em que este se conserva íntegro e saudável, previne a 

desordem, conduzindo-o a viver o temor de ser acometido pelos citados sentimentos 

negativos, notadamente terríveis e torturantes. Observemos que Júlia, personagem 

central de A Nova Heloísa, revela-se grata à sabedoria eterna, pois é devido à sua 

intervenção que ela se mantém na ordem moral: “O autor de toda a verdade 

absolutamente não consentiu que eu saísse de sua presença culpada de um vil perjúrio 

e, prevenindo meu crime por meus remorsos, mostrou-me o abismo em que ia 

precipitar-me” (OC II, La Nouvelle Héloïse, p. 356). 

Pensando no problema da dificuldade de a voz interior ser reconhecida pelos 

homens, o filósofo genebrino encontra espaço, no romance acima citado, para reforçar 

sua visão negativa em relação ao conceito de homem e de natureza que resulta dos 

esforços racionalistas e intelectualistas. Ao final terminamos por observar que ele 

rebaixa o valor do trabalho intelectivo e reflexivo, pois duvida do poder, em verdade, 

que carregam os simples argumentos. No juízo de Rousseau, o ser humano, no 

momento em que medita e que constrói proposições, contribui para desprezar e aviltar 

a virtude, posto que é conduzido para fora de si mesmo.  

Rousseau, enquanto os outros filósofos das Luzes veem semelhantes práticas 

como imprescindíveis, para o homem conquistar a liberdade, as considera, portanto, 

como atividades espirituais e teóricas decisivas no seu processo de desnaturação. 

 

Não te lembrarei estes argumentos sutis que tu me ensinaste a desprezar, que 

enchem tantos livros e que nunca fizeram um homem honesto. Ah! Estes tristes 

raciocinadores, nunca os seus corações sentiram ou fizeram sentir estas doces 

alegrias! Deixa, amigo, esses moralistas fátuos e volta ao recôndito de tua alma; é 

aí que verás este eterno simulacro do verdadeiro belo, cuja contemplação nos 

anima com um entusiasmo santo e que as nossas paixões aviltam sem cessar, sem 

que, todavia, a possa apagar (OC II, La Nouvelle Héloïse, p. 223). 
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5.2  

Desenvolvendo tal gênero de raciocínio, Rousseau lança as bases de um 

pensamento original e formador de uma ruptura com as concepções filosóficas que 

exercem supremacia no século XVIII. Porém, ele não deixa de fazer parte do rol dos 

filósofos que representam a Época das Luzes, não se torna absolutamente estranho ao 

projeto de seu século que visa à emancipação humana. Nele temos, notadamente, uma 

interessante invenção, um curioso engenho: Rousseau possibilita-nos aspirar medir, 

se contarmos com os elementos apresentados até aqui como uma espécie de quadro de 

referência ideal, o grau de proximidade ou de distanciamento que a cultura, como um 

todo, possui diante do modelo. Logo, mais central talvez que outras indicações é 

assinalar que todos os âmbitos do pensamento de Rousseau, incluindo o campo da 

reflexão moral, ética e política, aparecem moldados pelo ideal de beleza que traz como 

referência o ordenamento eterno, criado pela natureza, que serve como uma espécie 

de imperativo categórico. Seriam os ditames naturais, entendidos enquanto 

providentes e divinos, que cumpririam a função de núcleo regulador do sistema do 

mundo, seriam os princípios estabelecidos por esta última que constituiriam, sendo 

postos como fonte de inspiração da arte humana, a esfera modelar e modeladora. Por 

esse motivo, o filósofo mantém, em síntese, que “o que está fora da natureza não nos 

toca” (OC V, Lettre sur la musique française, p. 307).  

 Rousseau, considerando esta linha ampla de raciocínio, preserva sua filosofia 

como uma unidade em que tudo é entrelaçado teoricamente, no ponto em que todas 

as esferas da reflexão podem lançar luzes luminosas umas sobre as outras. Com isso, 

somos desautorizados de apreciar sejam quais ideias forem, no conjunto da filosofia 

rousseauniana, como algo em separado, isolado. Devido a isso, nós seguimos a busca 

de alguns dos seus princípios éticos e políticos perpassando várias de suas obras até 

chegarmos no plano onde nos encontramos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O genebrino se interessa por uma base filosófica ética e política abstrata e 

idealista, mas esse gosto expressivo passa pela pesagem e pela recusa do que é feito, 

neste, âmbito na época das luzes. Vê-se assim, de um lado, a realidade concreta, e nesta 

contamos com o mundo degradado e caótico, promovido em especial por um poder 
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político ilegítimo, que surgiu em razão da ruptura com o direito natural, consumando 

aquele fatídico ato de usurpação. Mas, de outro lado, surge o discurso abstrato, 

metafísico, próximo de uma argumentação teológica, em que vislumbramos o 

panorama da bondade natural, o quadro bem ordenado, conivente com os ditames da 

providência; aparece o homem sensível, tomado pelo desejo de gozar do sentimento 

de sua existência, de seguir sempre os imperativos estabelecidos pela sua voz interior.  

Podemos notar que as críticas de Rousseau sempre se justificam pela 

condenação que ele faz do artifício, pela defesa que ele realiza da expressão da vida, da 

conservação da espontaneidade e da simplicidade, e pelo desprezo, enfim, esboçado 

diante do esforço insistente de negar-se o natural nas produções humanas. 

Visando concluir, cabe dizer, a presente reflexão, que a ética e a política ideal, 

inseridas no eixo da natureza, seriam governadas ao cabo do percurso pela “voz 

interior” dos indivíduos, pelos “ditames da consciência”, enfim, pela “virtude” esta 

“ciência sublime das almas simples”, capaz de impulsionar a “vontade geral” cuja 

referência é estabelecida em Do contrato social retirando a suspeita, efetivamente, de 

que a filosofia rousseauniana clama por um atroz solipsismo do sujeito, por um 

individualismo condenável. A orientação oposta, o agir humano contrário a esses 

princípios morais, tenderia a manter o quadro desordenado na esfera pública e social 

sem deixar a esperança de podermos o neutralizar, objetivando efetivamente extingui-

lo.  
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I. 

O Papa Francisco é a liderança, na contemporaneidade, mais importante e mais 

marcante deste início do século XXI e do terceiro milênio da Era Cristã. Tal liderança 

não é simplesmente no âmbito da dimensão religiosa e espiritual, mas, também, 

política e sociocultural. Suas intervenções, seus gestos são marcantes e chamam 

atenção desde as pessoas mais simples às pessoas mais importantes, não apenas pela 

coragem, ousadia e clareza das ideias e teses que perpassam sua reflexão e sua ação, 

mas, sobremaneira, pela imponência atitudinal do nosso Papa Francisco de enfrentar 

e questionar a ideologia neoliberal, demasiada e fortemente, alicerçada, alinhada e 

focada na lógica de exclusão e de morte.      

A pretensão deste Ensaio é simples e bem pouco ambiciosa. Este texto não traz 

teses com refinada e aprofundada reflexão filosófica ou teológica. Objetiva-se 

apresentar as ideias do Papa Francisco tanto mais possível, uma vez que o mesmo se 

constitui como uma das mentes mais lúcidas do mundo contemporâneo. Não é possível 

deixar que as ideias e projetos, profundamente, penetrantes na realidade do humano 

e da humanidade, encerrem-se e restrinjam-se ao âmbito das Igrejas e de círculos 

fechados. Em nosso mundo com tantas injustiças e desesperanças, busca-se discutir 

ideias e projetos de vida para todas as pessoas, afinal de contas, “somos todos irmãos”. 

E, nessa perspectiva, o Papa Francisco é uma perito em humanidade. 

A reflexão deste Ensaio foca de maneira muito especial o capítulo quinto da 

Fratelli Tutti (Doravante: FT). Busca-se, nas linhas e parágrafos subsequentes, de 

maneira muito despretensiosa, mas, consciente e objetiva, sublinhar alguns aspectos 

importantes da referida Carta Encíclica. Acentua-se, aqui, a relevância e a exigência de 

uma nova mentalidade política. Estima-se, pois, uma cultura política alinhada, e, 

estreitamente, conectada com o princípio do bem comum, e, evidentemente, em 

sintonia cuidadosa e zelosa com a “coisa pública” (res publica). “A boa política procura 

caminhos de construção de comunidade nos diferentes níveis da vida social, a fim de 
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reequilibrar e reordenar a globalização para evitas seus efeitos desagregadores.” (FT, 

n. 182) A política tem dignidade e tem uma missão inexoravelmente ligada ao bem 

viver de todas as pessoas, tendo um olhar e uma atenção muito especial e preferencial 

às políticas públicas, sobretudo, em consideração à população mais carente e pobre. É 

urgente o compromisso em todos os níveis pela erradicação da fome, da miséria e da 

justa defesa dos direitos humanos fundamentais.  

Segundo o Papa Francisco: “Requer-se coragem e generosidade para 

estabelecer livremente certos objetivos comuns e assegurar o cumprimento em todo o 

mundo de algumas normas essenciais.” (FT, n. 174). A Fratelli Tutti traz elementos 

muito importantes à luz dos quais as diversas e diferentes instâncias devem deixar-se 

questionar, e, também, fomentar a discussão e o debate amplo e aberto. Como registro 

inicial, faz-se a lembrança de algumas categorias relevantes na Carta Encíclica, tais 

como: identidade de povo, princípio do bem comum, mercado, educação política, 

caridade social e política, amor político, poder internacional. Tais categorias, no fim 

de contas, querem auxiliar a reconhecer a todo ser humano sua dignidade e sua riqueza 

e importância para o embelezamento da criação. É preciso pensar e trabalhar por uma 

civilização do amor presente e futura na qual e para a qual todos contam e são 

relevantes, e, para tanto, a política precisa ser protagonista e propositiva e não estar 

submissa e subserviente à economia depredatória e excludente, patrocinadora e 

fomentadora de uma lógica nefasta e diabólica de exclusão e privilégios de uma 

minoria cada vez mais abastada e rica às custas, vergonhosamente, de uma grande 

maioria sempre mais marginalizada, excluída e refém da exclusão e da pobreza 

degradantes e vexatórias. O Santo Padre acentua que a política não pode submeter-se 

à economia, ainda que a corrupção, a falta de respeito, o mau uso do poder, a 

ineficiência devam ser combatidos veementemente na política (FT, n. 177). 

E, para tanto, cada nação não pode ver seu povo como um agregado de pessoas, 

ou então, um somatório de indivíduos atomizados. O povo não é uma categoria lógica. 

“Mas ‘povo’ é um conceito bem mais complexo do que pode parecer à primeiro vista.” 

(MIGUEL, 2014, p. 21). Embora não se queira aqui fazer uma minuciosa análise de tal 

categoria, quer-se sublinhar, única e simplesmente, a concepção do Papa Francisco 

acerco de povo na Fratelli Tutti. O povo não é imaculado, não é uma categoria mística. 

O povo é formado de pessoas com suas semelhanças e suas diferenças. E essas pessoas 

não são meros dados estatísticos ou matemáticos. Trata-se da formação de um povo 
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formado por pessoas, que possuem dignidade de serem “gente”, e, enquanto tal, por 

sua natureza, são projetos abertos e inacabados que peregrinam para a sua formação 

e desenvolvimento, tanto humano, quanto sociocultural e político. Logo, a formação 

de um povo não se dá de modo automático, fácil e de hora para outra, mas, outrossim, 

como processo lento, e, difícil, oxalá, progressivo que ruma para um projeto comum 

(FT, n. 158). “O povo é uma categoria capaz de gerar sinfonia a partir da desconexão, 

de harmonizar diferenças, mas conservando a distinção. Falar do povo é oferecer um 

antídoto à tentação contínua de criar elites, sejam elas intelectuais, marais, religiosas, 

políticas, econômicas ou culturais.” (PAPA FRANCISCO, 2020, p. 112).  

Nesse sentido, a categoria povo é uma categoria processual e sempre aberta. 

Com outras palavras, falar de povo é apelar para a unidade na diversidade: “pluribus 

unum” (PAPA FRANCISCO, 2020, p. 112).  “Um povo vivo, dinâmico e com futuro é 

aquele que permanece constantemente aberto a novas teses, assumindo em si o que é 

diverso.” (FT, n. 16). Isso não significa negar-se a si mesmo, mas, pelo contrário, 

deixando-se interpelar, cujo processo leva-o ao crescimento e enriquecimento. E, 

justamente, aqui, entra a relevância da política, isto é, a constituição de uma ordem e 

de uma projeto a que todos se associam, mediante participação responsável 

(ROSANVALLON, 2010, p. 42). Para o Papa Francisco: “(...) a política não pode 

renunciar ao objetivo de conseguir que a organização de uma sociedade assegura a 

cada pessoa uma maneira de contribuir com as suas capacidades e o seu esforço.” (FT, 

n. 162). Ou então dito de modo bem sucinto e fundamental: “(...) a política só pode ser 

analisada coerentemente dentro da teia mais ampla de relações que formam o mundo 

social.” (MIGUEL, 2014, p. 299). 

II. 

O Papa Francisco salienta, na Fratelli Tutti, no capítulo V, que a política, muito 

longe de ser-lhe indiferente, estar-lhe aquém ou além de sua fala, de seu discurso ou 

de sua escrita, ou então, de causar-lhe repúdio, ou ainda, de ser classificada como 

abominável ou como especificação dos especialistas e analistas de política, dos 

políticos pragmáticos e utilitaristas, ele define a política como uma das formas mais 

sublimes para buscar o bem comum. Para tanto, urge a busca de uma “política melhor”, 

isto é, uma política que busque incansavelmente o bem comum (FT, n. 154). Para que 

o projeto de vida digna para todas as pessoas seja efetivado, faz-se necessário, 

entretanto, discernir não apenas o caminho e o projeto a ser confeccionado e efetivado, 
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mas, também, denunciar, destemidamente, as linhas norteadoras e definidoras que 

embasam o projeto neoliberal da busca pelo lucro sem medida e sem compaixão dos 

mais fracos e desvalidos. Não se pode absolutamente aceitar a cultura do descarte, do 

pessimismo, da indiferença. Precisa-se, urgentemente, da cultura do encontro com as 

pessoas e com a realidade. Faz-se urgente a saída e a superação do narcisismo, do 

pessimismo e do desânimo. “O narcisismo o conduz à cultura do espelho, a olhar para 

si mesmo e a centrar tudo na sua figura, que assim se torna a única coisa que você vê. 

Você se enamora tanto dessa imagem que se afoga nela.” (PAPA FRANCISCO, 2020, 

p. 22). Torna-se imprescindível superar e desapegar-se na miopia existencial. Sair de 

si mesmo, sair e superar as amarras sedativas e inoperantes apresenta-se como 

imperativo e urgente. “A miséria se esconde na vergonha; para que possamos vê-la, 

entende-la, senti-la, precisamos nos aproximar: não se conhece a miséria de longe, é 

necessário tocar nela.” (PAPA FRANCISCO, 2020, p. 123). 

Necessita-se, pois, de rigor analítico e de sensibilidade compassiva diante da 

realidade cruente e exploratória em que se vive e se convive, nos tempos atuais, em 

todas as partes do nosso mundo, buscando superar as formas superficiais e simplórias 

de análises políticas “populistas”, “utilitaristas”, “ideológicas”, “negacionistas”, 

“libertárias”, e de “atomismo sociocultural”. É preciso superar a concepção de 

sociedade individualista e atomizada em que a mesma seria uma mera soma de 

interesses individuais. “O individualismo não nos torna mais livres, mais iguais, mais 

irmãos. A mera soma dos interesses individuais não é capaz de gerar um mundo 

melhor para toda a humanidade.” (FT, n. 105). Nesse modo neoliberal de conhecer, de 

fazer e de compreender-se, o que acaba por dominar e perpassar todo o sistema são as 

métricas financeiras que funcionam, por assim dizer, no modo automático, eliminando 

qualquer sensibilidade humana e ética. Ou seja, com outras palavras, segundo 

Goergen, o mercado como que se transforma em uma espécie de “novo deus”, e, por 

assim dizer, o mercado estaria como que se transformando em uma espécie de o novo 

grande e paradigmático sujeito sob os auspícios do qual tudo deveria girar e funcionar 

(GOERGEN, 2020, p. 1-16), transformando o ser humano refém de si próprio, em 

última análise, e tornando a política submissa de forma deletéria à economia.  

O Papa Francisco, clara e decididamente, em acordo com a Doutrina Social da 

Igreja, posiciona-se contra a submissão da política à economia. Essa concepção não 

está expressa apenas da Fratelli Tutti, mas, também, de modo explícito, na Laudato 
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Si’ (Doravante: LS). “A política não deve submeter-se à economia, e esta não deve 

submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. Pensando no bem 

comum, hoje precisamos imperiosamente que a política e a economia, em diálogo, 

coloquem-se decididamente a serviço da vida, especialmente da vida humana.” (LS, n. 

189). Não obstante não se possa fazer “vistas grossas” para o uso do poder, do direito 

da força, dos subterfúgios da propina e da corrupção, também não se pode lançar mão 

da política, ou seja, não é possível imaginar uma economia sem política. “É verdade 

que, hoje, alguns setores econômicos exercem mais poder do que os próprios Estados. 

Mas não se pode justificar uma economia sem política, porque seria incapaz de 

promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise atual.” (LS, n. 196).  

Assim sendo, percebe-se e constata-se, com muita facilidade, que o Papa 

Francisco, tanto na Laudato Si’ quanto na Fratelli Tutti sinaliza para a 

imprescindibilidade da política, ou seja, acentua a política necessária. Precisa-se de 

uma política salutar e “(...) de uma política que pense com visão ampla e leve adiante 

uma reformulação integral, abrangendo num diálogo interdisciplinar os vários 

aspectos da crise.” (LS, n. 197). Faz-se urgente pensar “(...) em um projeto comum para 

a humanidade presente e futura. Pensar nos que hão de vir não tem utilidade para fins 

eleitorais, mas é o que exige uma justiça autêntica (...)” (FT, n. 178). Nesse sentido, 

sem adentrar e aprofundar a questão, pura e simplesmente, quer-se lembrar Arendt, 

quando ela se coloca a pergunta se a política ainda tem algum sentido? Ela lembra que, 

em última análise, o sentido da política é a liberdade a continuidade da existência da 

humanidade. No texto, Entre o passado e o futuro, Arendt afirma que a razão de ser 

da política é a liberdade e a razão de os seres humanos conviverem politicamente 

organizados (ARENDT, 2005, p. 192). E, por sua vez, ao se perguntar acerca do sentido 

da política, ela afirma: “O que está em jogo aqui não é apenas a liberdade, mas sim a 

vida, a continuidade da existência da Humanidade e talvez de toda a vida orgânica da 

Terra.” (ARENDT, 2018, p. 39).  

Não é mais possível à humanidade dar-se ao luxo de não aprender com os sinais 

que a própria natureza apresenta, isto é, trata-se de discernir e saber ler, entender e 

compreender os aspectos que nos são apresentados, justamente, em uma época tão 

apurada e refinada em ciência e tecnologia de ponta. “Uma humanidade impaciente 

com os limites que a natureza ensina é uma humanidade que não conseguiu 

subordinar o poder da tecnologia. Isso significa que a tecnologia deixou de ser nosso 
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instrumento e passou a mandar em nós. Mudou a nossa mentalidade.” (PAPA 

FRANCISCO, 2020, p. 41). Dito de outro modo, possivelmente, o grande problema que 

se apresenta com o processo da modernidade concentra-se no epicentro do poder, isto 

é, a humanidade não sabe mais o que fazer com tanto poder. Trata-se, em última 

análise, do poder de poder.  “Ele tem poder sobre as coisas, mas digamo-lo com mais 

certeza ainda, não tem poder sobre o seu próprio poder.” (GUARDINI, 2000, p. 74). 

Face à situação de crescimento ilimitado do “poder”, há que se definir e assumir uma 

nova maneira de governar mais espiritualizada, na qual reine o poder sobre o poder, 

que distinga a justiça da injustiça e os meios dos fins. “Uma maneira de governar que 

encontre o equilíbrio e que crie, no esforço do trabalho e da luta, um espaço onde o 

homem possa viver com dignidade e alegria. Só isso será o verdadeiro poder!” 

(GUARDINI, 2000, p. 76) 

III.  

A política é a arte de governar e dirigir o povo. Essa é a definição de muitos se 

lhes fosse dirigida a pergunta sobre o que é a política? É, sem dúvida, uma afirmação 

envolvente, mas, simultaneamente, genérica por demais. Alguns ainda poderiam 

afirmar ser a arte de governar o povo com o objetivo de dar ao povo uma vida boa. 

Outros, talvez, possam afirmar ser a arte de governar o povo com o propósito e 

finalidade do bem comum. Não é fácil dar uma definição unânime e isenta de conflitos 

e discussões acerca da palavra política. O intento, aqui, não é trazer à baila as 

diferentes e diversas considerações acerca da política. O que se quer, em última 

análise, é deixar explícita não apenas a estima, mas, também, a importância da política 

para o Papa Francisco, para o qual a política é uma vocação sublime, porque “(...) é 

uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum.” (PAPA 

FRANCISCO, 2017a, p. 47). A política precisa ser reabilitada, pois é uma das formas 

mais sublimes de caridade. “O futuro exigem também uma visão humanista da 

economia e uma política que promova cada vez mais e melhor a participação das 

pessoas, evitando elitismos e erradicando a pobreza.” (PAPA FRANCISCO, 2017a, p. 

49). Nesse sentido, para o Papa Francisco, a finalidade, tanto da economia, como 

também da política não é outra senão servir a humanidade, a começar pelos mais 

pobres e vulneráveis. Ele não se cansa de acentuar o compromisso urgente de reabilitar 

a política enquanto a forma mais elevada de servir a humanidade, especialmente, os 

excluídos e os mais fragilizados (SPADARO, 2013, p. 32).  
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Segundo Brum Torres, não obstante se saiba que a palavra política seja 

polissêmica, pode-se afirmar que a mesma designa, em sua acepção mais profunda e 

fundamental, o modo assumido pela constituição de uma comunidade que tem lugar 

mediante o estabelecimento assumido e explícito de sua identidade social e das 

instituições que ordenam as interações entre seus membros com base em relações de 

representação e poder (BRUM TORRES, 2021, p. 303). Em uma perspectiva mais 

abrangente e sem um compromisso com uma corrente específica de política, salvo, 

aqui, a do Papa Francisco, dentre tantas definições, seguindo Aristóteles, grosso modo, 

a política poderia ser definida como a arte de perguntar-se acerca das razões da 

igualdade e da desigualdade entre as pessoas e em relação a que são iguais ou 

desiguais, tendo em vista o bem viver juntos (ARISTÓTELES, Pol., III, 1282b 21). 

Nesse sentido, para Aristóteles, o ser humano é uma animal político, e, em sendo-o, a 

comunidade política (polis) é, como que, o lugar natural e necessário, por meio da 

razão prática, organizada para viver juntos e viver bem (ARISTÓTELES, Pol., I, 1253a 

7-20). Nos períodos, tanto moderno, como também contemporâneo, os 

questionamentos a respeito da política que emergiram não foram menos intensos e 

menos complexos dos períodos anteriores. Muito provavelmente acentuaram-se e 

complexificaram-se, sobremaneira, a partir do surgimento e do recrudescimento, 

paulatino e progressivo, dos interesses dos indivíduos que emergiram e entraram em 

cena no jogo político com muita força, intensidade, e, por assim dizer, enquanto 

determinantes da associação, e, por sua vez, cada vez mais avalizados e legitimados 

pela crescente concepção sociocultural de uma política de sociedade atomizada 

(RAMOS; MELO, FRATESCHI, 2015).  

Sem entrar no mérito e na discussão de tais aspectos, quer-se sublinhar, por 

ora, o acento do Papa Francisco à concepção a respeito do bem comum e do amor 

político, uma vez que a exigência do tempo presente, tempo de eminente predomínio 

da ciência e tecnologia, é assumir com responsabilidade as decisões imprescindíveis 

do tempo presente, com o olhar estendido para o futuro e refletindo e buscando sempre 

clareza sobre as consequências das decisões (PAPA FRANCISCO, 2017a, p. 49). E, para 

tanto, segundo o Papa Francisco, mais do que nunca faz-se urgente uma política 

internacional de preservação e o fortalecimento dos estados nacionais não no sentido 

do isolamento e do fechamento, mas de sua soberania, de sua dignidade enquanto 

nação e enquanto povo que busca viver e efetivar a amizade social e política, superando 



 
 
 
 
1172 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

as relações de dominação e exploração, buscando eliminar toda e qualquer forma de 

espezinhar a dignidade e os direitos de outros indivíduos, grupos sociais, ou povos e 

nações. Para o Papa Francisco: “A efetiva distribuição do poder, sobretudo político, 

econômico, militar e tecnológico, entre uma pluralidade de sujeitos e a criação de um 

sistema jurídico de regulação das reivindicações e dos interesses realiza a limitação do 

poder.” (FT, n. 171).  

Nessa perspectiva, segundo o Santo Padre, não obstante veja-se diminuir e 

enfraquecer o poder dos Estados nacionais e aumentar a concentração das riquezas, é 

emergencial pensar e criar organizações mundiais mais eficazes, capazes de assegurar 

e estabelecer metas comuns e essenciais em todo o mundo. Embora se tenha 

estabelecido, na reunião de Paris, em 2015, a Agenda 2030, a mesma não é suficiente 

e não tem “vida própria”, ou seja, não tem força de realização sem uma política eficaz 

e de “boa vontade” para sua consequente efetivação. Urge, por conseguinte, por meio 

do recurso incansável das negociações e das organizações de arbitragem legitimadas, 

encontrar o caminho para acordos entre os Estados não apenas bilaterais, mas, muito 

mais, de acordos multilaterais, a fim de que a casa comum e a vida de todos os seres 

vivos seja preservada (FT, n. 174). “Reconhecer todo o ser humano como um irmão ou 

uma irmã e procurar uma amizade social que integre a todos não são meras utopias. 

Exigem a decisão e a capacidade de encontrar os recurso eficazes que assegurem sua 

real possibilidade.” (FT, n. 180). Mesmo que a missão não seja simples e fácil, segundo 

o Bispo de Roma, algumas metas comuns são imprescindíveis e precisam ser 

assumidas em conjunto. “Mas deveria prever pelo menos a criação de organizações 

mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial, 

a erradicação da fome e da miséria e a justa defesa dos direitos humanos 

fundamentais.” (FT, n. 172).  

Trata-se, em última análise, de avançar na civilização do amor, uma vez que a 

“(...) caridade está no centro de toda a vida social e aberta.” (FT, n. 184). Segundo 

Brighenti, a caridade vai muito além da entreajuda, da assistência ou da justiça 

distributiva, restrita ao âmbito interpessoal. Ela abarca a justiça social, que implica em 

uma organização social com regramento jurídico e estruturas que impeçam a exclusão, 

o acúmulo dos bens nas mãos de poucos ou a exploração. Nesse sentido, a justiça social 

remete a caridade às causas estruturais da pobreza e da exclusão, à injustiça 

institucionalizada (BRIGHENTI, 2021, pp. 137-140). E isso não significa senão afirmar 
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que as exigências do bem comum são exigências da justiça social (GASDA, 2018, p. 

88). A política deve fazer de todo o ser humano um cidadão. Trata-se do desafio de 

tornar-se e ser cidadão (SPADARO, 2013, p. 27), não apenas enquanto a pessoa é 

portadora de direitos individuais, mas enquanto ser de relação com outras pessoas                                                                         

cuja meta é o bem viver com todos e em harmonia com o todo. Nessa perspectiva: “O 

Estado é o principal responsável por garantir a coesão da sociedade em torno dos fins 

éticos comuns.” (GASDA, 2018, p. 88).  

IV. 

Não é possível que a cultura do descarte se torne mentalidade comum entre os 

seres humanos. Não é mais possível aceitar sem hesitação e críticas a cultura do 

consumismo e do esbanjamento. Não é razoável a aceitação inquestionável da 

naturalização da concentração das riquezas, isto é, aceitar a tese de que alguns, por 

mérito lotérico, nasceram para estar “em berço esplêndido” e outros nasceram para 

serem explorados e viverem às mínguas da ação assistencial. É inaceitável que a 

política se submeta à economia, estando esta, inquestionavelmente, a serviço do lucro 

e da acumulação, justamente, porque a justa distribuição dos frutos da terra e do 

trabalho humano não é filantropia, mas dever moral de cada cidadão e dever legítimo 

do Estado (GASDA, 2018, p. 48). Nessa linha de pensamento, na Laudato Si’ o Papa 

Francisco, embora não seja uma tese sua, ele defende a ideia da urgência da passagem 

do acúmulo e do crescimento pelo crescimento para o decrescimento (LATOUCHE, 

2009; ACOSTA; BRAND, 2018), isto é, para uma espécie de “desconsumo”, ou ainda, 

para a filosofia do bem viver. Afirma-se, pois, com o Papa Francisco: “Sabemos que é 

insustentável o comportamento daqueles que consomem e destroem cada vez mais, 

enquanto outros ainda não podem viver de acordo com a sua dignidade humana.” (LS, 

n. 193). É preciso parar com uma cultura desenfreada do consumo, da maximização 

do lucro e da cultura do descarte, tanto das coisas como também das próprias pessoas. 

“Por isso, chegou a hora de aceitar certo decréscimo do consumo em algumas partes 

do mundo, fornecendo recursos para que ser possa crescer de forma saudável em 

outras partes.” (LS, n. 193). 

Bem viver não pode estar associado ao bem-estar ocidental. Trata-se, em última 

análise, da convivência harmônica entre os seres vivos. “Portanto, urge superar o 

divórcio entre Natureza e o ser humano. Essa mudança histórica e civilizatória é o 

maior desafio da Humanidade, se é que não se deseja colocar em risco nossa própria 
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existência.”  (ACOSTA, 2016, p. 36). O bem viver pode mudar nossa maneira de pensar 

e de compreender a nossa maneira de interagir com a natureza, e, evidentemente, 

também, as nossas relações humanas, tratando-se, pois, de uma passagem necessária 

do paradigma da ostentação, da concentração, do desperdício, para o paradigma da 

convivência, do cuidado com a casa comum, cujos princípios alicerçam-se sobre o bem 

comum e a justiça intergeracional (GASDA, 2018, p. 58). Segundo Nussbaum, é 

urgente retomar a relevância da educação para a cidadania e para uma vida que tenha 

sentido e não apenas para a especialização, para a ciência e para a tecnologia. Trata-se 

de criar uma cultura mundial generosa, capaz de tratar de maneira construtiva dos 

problemas mais prementes do mundo. É imprescindível retomar a centralidade da 

educação ligada às humanidades e às artes: “(...) a capacidade de pensar criticamente; 

a capacidade de transcender os compromissos locais e abordar as questões mundiais 

como um ‘cidadão do mundo’; e, por fim, a capacidade de imaginar, com simpatia, a 

situação difícil em que o outro se encontra.” (NUSSBAUM, 2015, p. 8).  

Segundo o Papa Francisco, o decrescimento não é o crescimento negativo e nem 

crescimento zero. Trata-se, muito mais, de um modelo a partir do qual acentua-se o 

paradigma do cuidado e da justiça social. Trata-se de contrastar os interesses 

econômicos míopes e as lógicas de poder que acentuam a concentração do dinheiro e 

da riqueza nas mãos de poucos às custas da vida e da dignidade da maioria da 

população mundial, gerando pobreza e marginalização e degradação da sociedade 

(PAPA FRANCISCO, 2017a, p. 64). Nessa seara, não basta conciliar, a meio-termo, 

afirma o Pontífice o cuidado da natureza com o ganho financeiro, ou então, a 

preservação do meio ambiente com o progresso (LS, n. 194). A maximização do lucro 

é uma distorção da economia (LS, n. 195).  

Na lógica do mercado, as pessoas podem tornar-se meros números a serem 

contabilizados nas pesquisas de campo, a ponto de a cultura da indiferença tornar-se 

uma cultura predominante. Um desenvolvimento que não respeita e promove os 

direitos pessoais e sociais, econômicos e políticos, os direitos das nações e dos povos 

não seria digno de ser denominado desenvolvimento humano (OLIVEIRA, 2016, p. 

145). “A pessoa e a dignidade humana correm o risco de se tornar uma abstração diante 

de questões como o uso da força, a guerra, a desnutrição, a marginalização, a violência, 

a violação das liberdades fundamentais ou a especulação financeira (...)” (PAPA 

FRANCISCO, 2017a, p. 64). Precisa-se, pois, de uma política que pense, sonhe e aja 
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com visão ampla e leve adiante um projeto e uma reformulação integral para todos. “A 

política e a economia tendem a culpar-se reciprocamente a respeito da pobreza e da 

degradação ambiental. Mas o que se espera é que reconheçam os seus próprios erros e 

encontrem formas de interação orientadas para o bem comum.” (LS, n. 198). A criação 

é dom de Deus, e, por isso, pertence a todo ser humano. Precisa-se cuidar e cultivar a 

criação com responsabilidade, para que se torne um jardim, um lugar habitável para 

todos. “O ambiente humano e o ambiente natural se degradam em conjunto e não 

poderemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos 

atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social.” (PAPA 

FRANCISCO, 2017b, p. 219). E, muito normalmente, o impacto dos desequilíbrios 

atingem, sobretudo, os pobres e nos debates internacionais, eles acabam por ser postos 

como apêndices, segundo o Papa Francisco. “De fato, a deterioração do ambiente e da 

sociedade atingem, de modo especial, os mais frágeis do planeta.” (PAPA FRANCISCO, 

2017b, p. 219). O individualismo exacerbado da cultura narcísica da atualidade pode 

levar, cada vez mais, ao fechamento do coração e do entendimento, acabando por 

provocar uma fuga de um compromisso, contribuindo, por conseguinte, para a 

ausência de justiça, de cuidado e responsabilidade com o outro e com toda a criação 

(PAPA FRANCISCO, 2017b, p. 116). 

V. 

Por fim, é relevante acentuar ainda que o amor político não pode ser concebido 

como se ele fosse uma disposição de caráter que adviria de maneira naturalizada ou 

automatizada. Trata-se, antes, de um processo de formação de amor à humanidade, e, 

especificamente, neste caso, para que todas as pessoas possam ser tratadas e 

consideradas, de fato, como seres humanos e portadoras de dignidade, 

independentemente, de quaisquer condição cultural, classe social, gênero, ideias, 

sentimentos ou país. Faz-se emergente viver e ensinar cada vez mais o valor do 

respeito, da dignidade e do amor capaz de aceitar as diferenças (FT, n. 191). Diante da 

crise ecológica que tem seu fundamento de fundo na crise antropológica, agravada, 

forte e veementemente, pela crise mundial da pandemia do coronavírus, é urgente 

regressar ao que de fato faz sentido na e para a vida. Mas, sem ilusões, o coronavírus 

não determinou, talvez, apenas tenha acelerado a mudança de época que já vinha se 

desenhando há mais tempo. É preciso reconhecer o que de fato tem valor inegociável. 

“O valor da vida, da natureza, da dignidade da pessoa, do trabalho, dos vínculos – 
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todos esses valores-chave da vida humana, que não podem ser negociados nem 

sacrificados.” (PAPA FRANCISCO, 2020, p. 60).  

Não é mais possível, pura e simplesmente, aceitar a nova razão do mundo 

(DARDOT; LAVAL, 2016) como se fosse um decreto teocrático, ainda que o mercado, 

na ideologia neoliberal, seja considerado como o novo deus, a partir e em torno do qual 

tudo deve ser definido, gerido e conduzido. Quando a acumulação da riqueza se torna 

o objetivo, seja ele individual ou mesmo de toda a economia, acaba-se por praticar uma 

forma de idolatria que aprisiona e se alimenta de sacrifícios de vidas e mais vidas, 

especialmente, das mais vulneráveis. O Papa Francisco, corajosamente, ergue-se e 

grita em alto e bom tom: “alto lá”.  Este povo não pode ser submetido ao sacrifício do 

deus mercado. Os mercados não governam a si mesmos. Eles precisam estar 

cimentados em leis e regulamentações que assegurem o seu trabalho em função do 

bem comum (PAPA FRANCISCO, 2020, p. 120). Faz-se urgente uma economia que 

foque e centralize a dignidade humana e a regeneração ecológica. “A dignidade de 

nossos povos exige uma economia que não simplesmente habilite a acumulação de 

bens, mas permita a todos o acesso a trabalho, habitação, educação e saúde dignos.” 

(PAPA FRANCISCO, 2020, p. 121). Segundo o Papa Francisco, no mundo pós-

pandemia, somente uma política enraizada no povo, política aberta à organização do 

próprio povo, poderá mudar o futuro (PAPA FRANCISCO, 2020, p. 124). É preciso ir 

às periferias e buscar acolher e integrar a todos, tanto em nível das relações nacionais, 

como também das relações internacionais. Todas as pessoas e todos os povos são 

chamados a promover uma cultura do encontro e do bem viver (GASDA, 2018, p. 82).  

A política, nessa perspectiva, não pode ser entendida como busca do poder, ou 

então, como marketing de aparências. Trata-se de intenso trabalho de concretização 

de uma ordem social justa com a colaboração de todas as pessoas e povos numa espécie 

de política do poliedro, modelo esse que reflete a confluência de todas as partes, uma 

vez que todos podem ter algo a contribuir. Afirma o Papa Francisco, na Evangelii 

Gaudium (EG): “É a união dos povos, que, na ordem universal, conservam a sua 

própria peculiaridade. É a totalidade das pessoas numa sociedade que procura um bem 

comum que verdadeiramente incorpore a todos.” (EG, n. 236). Não se pode voltar à 

falsa segurança das estruturas políticas e econômicas de antes da crise do coronavírus. 

Precisa-se de políticas que possam integrar e dialogar com os pobres, os excluídos os 

vulneráveis e com todas as forças das sociedades. Trata-se, pois, em última análise, de 



 
 
 
 

Paulo César Nodari | 1177 

 

uma convocação que envolve a todos no sentido de cada um e todos sentirem-se e 

assumirem a responsabilidade de uns pelos outros e pelo mundo (PAPA FRANCISCO, 

2020, p. 13). Faz-se inadiável a geração de processos de encontro, de constituição de 

povos que sejam capazes de respeitar e integrar as diferenças, de reconhecimento ao 

outro do direito de ser diferente, e, mesmo assim, ser reconhecido e importante para a 

formação do povo enquanto tal.  

Nesse sentido, a política melhor precisará renunciar a compreensão monolítica 

da identidade de um lugar, exigindo que se respeite a diversidade, oferecendo 

caminhos de promoção e integração sociocultural (FT, n. 220), lembrando, entretanto, 

que o caminho para a construção de uma sociedade pacífica, alicerçada sobre a justiça 

não se constrói sem esforços, sem sacrifícios, sem amor à causa e sem conflitos. E, 

ainda que se trate de um longo caminho a percorrer, não se configura em utopia vazia 

e sem sentido. Para concluir, seja este o convite da política melhor. “Para sonhar um 

futuro diferente, devemos escolher a fraternidade acima do individualismo como 

princípio organizacional.” (PAPA FRANCISCO, 2020, p. 77). Imprescindível não 

esquecer jamais que todo ser humano “(...) é uma pessoa livre, destinada a existir pelo 

bem dos outros em igualdade e fraternidade” (PAPA FRANCISCO, 2017b, p. 64). Deve-

se, por isso, reconhecer em cada e em todo ser humano a mesma liberdade e a mesma 

dignidade. Segundo o Papa Francisco: “A fraternidade, o sentimento de pertencermos 

uns aos outros e ao todo é capacidade de nos unirmos e trabalharmos juntos com um 

horizonte partilhado de possibilidades.” (PAPA FRANCISCO, 2020, p. 77). O 

compromisso responsável com a convivência entre todos na casa comum é uma 

incumbência inadiável. O porvir paulatino e progressivo da civilização do amor 

convivendo com todos irmãos e irmãs compete a todos, pois “somos todos irmãos” 

(fratelli tutti).     
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na análise sobre o conceito de direito em Dworkin, iniciamos pelo 

reconhecimento de que o jusfilósofo norte-americano defende uma concepção moral 

do direito. A adoção dessa concepção, por sua vez, pode ser considerada um primeiro 

ponto de convergência com a doutrina kantiana do direito. Nesse sentido, Dworkin 

corrobora essa argumentação ao proferir a seguinte afirmação:  

 

My discussion has so far not challenged the traditional understanding that 

“morality” and “law” name departments of thought that are in principle distinct, 

though perhaps interdependent in various ways. I want now to suggest that this 

traditional understanding, which encourages us to chart relations between two 

different intellectual domains, is unsatisfactory. We might do better with a 

different intellectual topography; we might treat law not as separate from but as 

a department of morality. We understand political theory that way; as part of 

morality more generally understood but distinguished, with its own distinct 

substance, because applicable to distinct institutional structures. We might treat 

legal theory as a special part of political morality distinguished by a further 

refinement of institutional structures (Justice in Robes, p.34, 2006) 2 

 

Também neste sentido: 

                                                      
1Doutoranda em Filosofia - Universidade de Caxias do Sul, Bolsista Capes/Prosuc. 
2  Minha discussão até o presente momento, não desafiou o entendimento tradicional de que 
“moralidade” e “direito” nomeiam departamentos de pensamento em princípio distintos, embora 
interdependentes de várias maneiras. Quero agora sugerir que esse entendimento que nos estimula a 
mapear relações entre esses dois domínios intelectuais diversos, é insatisfatório. Podemos nos sair 
melhor com uma topografia intelectual diferente tratando a lei não como algo separado, mas como 
um departamento da moralidade. Entendemos a teoria política dessa maneira; como parte da 
moralidade, embora distinta dela, com sua própria essência, porque aplicável a estruturas 
institucionais diversas. Podemos tratar a teoria jurídica como uma parte especial da moralidade 
política distinta por um refinamento adicional das estruturas institucionais (Justice in Robes, p.34, 
2006) Tradução nossa. 
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Political philosophers insist on yet another conflict among   political values: the 

conflict between justice and law. Nothing guarantees that our laws will be just; 

when they are unjust, officials and citizens may be required, by the rule of law, to 

compromise what justice requires. In Chapter 19 I speak to that conflict: I describe 

a conception of law that takes it to be not a rival system of rules that might conflict 

with morality but as itself a branch of morality. It is necessary, to make that 

suggestion plausible, to emphasize what might be called procedural justice, the 

morality of fair governance as well as just outcome. It is also necessary to 

understand morality in general as having a tree structure: law is a branch of 

political morality, which is itself a branch of a more general personal morality, 

which is in turn a branch of a yet more general theory of what it is to live well. [...] 

The latter parts of this book have seen a tree structure growing. We saw how 

personal   morality might be   thought   to 

 flow from ethics and then how political morality might be seen to flow from 

personal morality. Our aim has been to integrate what are often taken to be 

separate departments of evaluation. We can easily place the doctrinal concept of 

law in that tree structure: law is a branch, a subdivision, of political morality. The 

more difficult question is how that concept should be distinguished from the rest 

of political morality— how these two interpretive concepts should be distinguished 

to show one as a distinct part of the other. Any plausible answer will center on the 

phenomenon of institutionalization. (Dworkin. Justice for Hedgehogs, 2011, p. 05 

e 405)3 

 

Vejamos o que Kant nos diz a respeito: 

                                                      
3 Os filósofos políticos apontam para   mais   um conflito entre os valores políticos: o conflito entre 
direito e justiça. Nada garante que nossas   leis serão sempre justas; e quando injustas, podem ainda nos 
obrigar, em nome do estado de direito, a comprometermos as exigências da justiça. No Capítulo 19, falo 
sobre esse conflito: descrevo uma concepção de direito que o considera não como um sistema rival de 
regras conflitante com a moralidade, mas como um ramo da própria moralidade. É necessário, a fim de 
tornar essa sugestão plausível, enfatizar o que pode ser chamado de justiça processual, a moralidade de 
um governo justo com um resultado justo. Também é necessário entender a moralidade em geral como 
a estrutura de uma árvore: a lei é um ramo da moralidade política, que é ela própria um ramo de uma 
moralidade pessoal mais geral, que por sua vez é um ramo de uma teoria ainda mais geral de o que é 
viver bem. [...] As últimas partes deste livro viram essa estrutura crescendo. Vimos como a moralidade 
pessoal pode ser pensada a partir da ética e, em seguida, como a moralidade política pode ser vista a 
partir da moralidade pessoal. Nosso objetivo é integrar o que costuma ser considerado como sendo 
departamentos de avaliação separados. Assim, podemos   facilmente colocar o conceito doutrinário de 
lei nessa estrutura de árvore: a lei é um ramo, uma subdivisão da moralidade política. A questão mais 
difícil é como esse conceito deve ser distinto da moralidade política - como esses dois conceitos 
interpretativos devem ser distintos para mostrar um como uma parte distinta do outro. Qualquer 
resposta plausível estará centrada   no fenômeno da institucionalização (Dworkin. Justice for 
Hedgehogs, 2011, p. 05 e 405)3. Tradução nossa. 



 
 
 
 

Cacilda Jandira Corrêa Mezzomo  | 1183 

 

Em contraste com as leis da natureza, essas leis da liberdade são denominadas 

leis morais. Enquanto dirigidas meramente a ações externas e à sua 

conformidade à lei, são chamadas de leis jurídicas, porém, se adicionalmente 

requererem que elas próprias (as leis) sejam os fundamentos determinantes das 

ações, são éticas e, então, diz-se que a conformidade com as leis jurídicas é a 

legalidade de uma ação, e a conformidade com as leis éticas é sua moralidade. A 

liberdade à qual as primeiras leis se referem só pode ser liberdade no uso externo 

da escolha, mas a liberdade à qual às ultimas se referem é liberdade tanto no uso 

externo como no interno da escolha, porquanto é determinada por leis da razão. 

(MC, pg.63, 2008) 

 

Como podemos verificar nas afirmações acima mencionadas, ao discutir a 

existência ou não de uma conexão entre direito e moral, Dworkin rechaça as 

concepções tradicionais do positivismo e defende a ideia de fusão entre direito e moral 

ainda que reconheça que os dois institutos pertençam a domínios diferentes.  Nessa 

perspectiva, ele sugere que tratemos o direito como um segmento da moral, não como 

algo separado dela. Portanto, para Dworkin, o direito é um ramo (branch) da moral 

havendo, entre eles uma efetiva interconexão. Segundo Dworkin, o direito passa a ser 

considerado como um segmento da moral porquanto o argumento jurídico aparece 

como um tipo específico de argumento moral, em outras palavras, a justificação moral 

vem a ser um ingrediente essencial para o argumento jurídico a medida em que fornece 

balizas para orientação e regulamentação da convivência social tendo como 

pressuposto a observância aos dois princípios da dignidade humana, a saber: respeito 

próprio e autenticidade. Destarte, em que pese Kant e Dworkin reputem o direito 

como uma “subclasse” da moral, ou melhor dizendo, uma espécie das leis da 

liberdade onde o gênero é a moral, isso não implica dizer que ambos partilhem da 

mesma concepção do direito, que em Kant se traduz no exercício da liberdade e em 

Dworkin, surge como integridade. Vejamos a seguinte afirmação de Kant presente na 

obra A metafísica dos costumes: “O direito é, portanto, a soma das condições sob as 

quais a escolha de alguém pode ser unida à escolha de outrem de acordo com uma lei 

universal de liberdade” (KANT, 2008, p.77). Por outro lado, em Dworkin, em que 

pese a forte inspiração kantiana para a elaboração da sua teoria do direito, podemos 

afirmar um avanço e aprofundamento da discussão acerca da natureza do direito 

apresentando ao final o conceito de direito como integridade. Nesse sentido: 
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Law as integrity asks judges to assume, so far as this is possible, that the law is 

structured by a coherent set of principles about justice and fairness and 

procedural due process and it asks them to enforce these in fresh cases that come 

before them, so that each person’s situation is fair and just according the same 

standards (Law’s empire, 1986, p.243).4 

 

2 DWORKIN E O DIREITO COMO INTEGRIDADE 

 

De acordo com Dworkin, o direito entendido como integridade sempre parte do 

tempo presente e mesmo que se volte para o passado, não tem a pretensão de resgatar 

ideais ou objetivos criados por seus políticos. Assim, quando um juiz declara que 

determinado princípio está imbuído no direito, tal declaração consiste em uma 

proposta interpretativa de que o princípio se ajusta a alguma parte complexa da prática 

jurídica e a justifica oferecendo uma  maneira atraente de ver, na estrutura dessa 

prática, a coerência de princípio que a integridade requer. Dworkin, ao destacar o que 

ele chamou de otimismo do direito, se refere à natureza conceitual e construtivista de 

suas declarações. Vejamos: 

 

Law as integrity, then, begins in the present and pursues the past only so far as and 

in the way its contemporary focus dictates. It does not aim to recapture, even for 

present law, the ideals or practical purposes of the politicians who first created 

it.[...] When a judge declares that a particular principle is instinct in law, he reports 

not a simple-minded claim about the motives of past statesmen, a claim a wise 

cynic can easily refute, but  an interpretative proposal: that the principle both fits 

and justifies some complex part of legal practice, that it provides an attractive way 

to see, in the structure of that practice, the consistency of principle integrity 

requires [...] Law’s optimism is in that way conceptual; claims of law are 

endemically constructive, just in virtue of the kind of claims they are5 ( Law’s 

Empire, 1986, p.227-228). 

                                                      
4  A lei como integridade requer aos juízes que presumam, na medida do possível, que a lei é 
estruturada por um conjunto coerente de princípios de justiça e equidade bem como do princípio do 
devido processo legal e pede-lhes para aplicá-los aos novos casos que lhes vierem, de modo que a 
situação de cada pessoa seja justa de acordo com os mesmos padrões (Law’s empire, 1986, p.243) 
Tradução nossa. 
5 A lei como integridade, então, parte do presente e persegue o passado apenas na medida em que seu 
foco contemporâneo determinar. Não visa resgatar para a lei atual os ideais ou propósitos práticos dos 
políticos que a criaram. [...] Quando um juiz declara que um determinado princípio está imbuído do 
direito, ele não relata uma ingênua afirmação acerca dos motivos dos estadistas do passado, afirmação 

https://jus.com.br/tudo/pratica-juridica
https://jus.com.br/tudo/pratica-juridica
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O princípio de integridade instrui os juízes a identificarem os direitos e deveres 

legais a partir de uma concepção coerente de justiça e equidade de modo que o juiz 

deverá optar pela interpretação que, do ponto de vista da moral política, melhor reflita 

a estrutura das instituições e decisões da comunidade, representando assim, o direito 

histórico vigente e o que Dworkin denomina de a resposta correta para o caso concreto. 

Nessa esteira, para o desenvolvimento de sua teoria, Dworkin propõe uma analogia 

quanto ao cenário judicial na comparação deste com a atuação efetiva em um romance. 

Assim, é dado ao juiz participar desse “romance” que já está previa e parcialmente 

escrito, cabendo-lhe a partir daí a tarefa de dar a este a continuidade ou o acabamento 

definitivo. Isto significa dizer que, para Dworkin, o juiz não está a autorizado a criar 

uma história desvinculada de sua escrita anterior, nem tampouco pode se desvencilhar 

do dever de observância à coerência narrativa da ordem discursiva com a qual processa 

a história ou lhe põe um término. Consoante Dworkin, com a observância desses 

critérios, não haveria uma imposição dos valores subjetivos do juiz ao caso concreto, 

mas uma atividade que leva em consideração o resto da história escrita pelos demais 

atores sociais e jurídicos. A fim de oferecer um contorno acerca da importância sobre 

o processo interpretativo, o autor nos apresenta a figura de juiz imaginário, o juiz 

Hércules, a fim de que possamos melhor compreender a complexidade das decisões 

judiciais sobre a perspectiva de um juiz com capacidade e paciência excepcionais . O 

juiz Hércules, promove uma experiência única de análise acerca das decisões de um 

juiz com capacidades sobre humanas de interpretação e julgamento pleno em todos 

os casos sob sua alçada. Vejamos: 

 

Podemos, portanto, examinar de que modo um juiz filósofo poderia desenvolver, 

nos casos apropriados, teorias sobre aquilo que a intenção legislativa e os 

princípios jurídicos requerem. Descobriremos que ele formula essas teorias da 

mesma maneira que um árbitro filosófico construiria as características de um jogo. 

Para esse fim, eu inventei um jurista de capacidade, sabedoria, paciência e 

sagacidade sobre-humanas, a quem chamarei de Hércules. Eu suponho que 

Hércules seja juiz de alguma jurisdição norte-americana representativa. Considero 

                                                      
esta, facilmente refutada por cínico sábio, mas uma proposta interpretativa: na qual o princípio se 
encaixa e justifica uma parte complexa da prática jurídica, fornecendo uma maneira atraente de ver, na 
estrutura daquela prática, a consistência que o princípio da integridade exige [...] que o otimismo do 
direito seja, dessa forma, conceitual; as reivindicações de direito são endemicamente construtivas, 
apenas em virtude do tipo de suas reivindicações (Law’s Empire, 1986, p.227-228). Tradução nossa. 
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que ele aceita as principais regras não controversas que constituem e regem o 

direito em sua jurisdição. Em outras palavras, ele aceita que as leis têm o poder 

geral de criar e extinguir direitos jurídicos, e que os juízes têm o dever geral de 

seguir as decisões anteriores de seu tribunal ou dos tribunais superiores cujo 

fundamento racional (rationale), como dizem os juristas, aplica-se ao caso em 

juízo. (Levando os Direitos a Sério, 2002 p.165). 

 

Como acima mencionado, Hércules é um tipo ideal, metafórico, criado para 

demonstrar a tese da única resposta correta. Segundo Dworkin, o método de Hércules 

não se conforma com a hipótese de que a lei mantém o mesmo significado durante 

toda sua existência. Defende a ideia de que a interpretação tem que ser feita não apenas 

a partir do texto da lei, mas também do seu contexto, da sua vida, do processo que se 

inicia antes mesmo que ela se transforme em lei e que se estende para muito além 

desse momento, ou seja, para Dworkin, a interpretação é contínua e muda à medida 

que a história vai se transformando. Nas palavras de Dworkin:   

 

Hercules method challenges that aspect of the speaker’s meaning theory along 

with all the rest. It rejects the assumption of a canonical moment at which a statue 

is born and has all and only the meaning it will ever have. Hercules interprets not 

just the statue’s text but its life, the process that begins before it becomes law and 

extends far beyond that moment. He aims to make the best he can of this 

continuing story, and his interpretation therefore changes as the story develops. 

He does not identify particular people at the exclusive framers of a statue and then 

attend only to their hopes or expectations or concrete convictions or statements or 

reactions. Each of the political considerations he brings to bear on his overall 

question, how to make the statue’s story the best it can be, identifies a variety of 

people and groups and institutions whose statements or convictions might be 

relevant in different ways. (Law’s Empire, 1986, p.348).6 

                                                      
6 O método de Hércules desafia esse aspecto da teoria da intenção do locutor juntamente com todo o 
resto. Rejeita a hipótese de um momento canónico no qual o significado da lei permanece imutável 
desde sua criação. Hércules interpreta não só o texto da lei, mas também sua vida, o processo que se 
inicia mesmo antes que se transforme em lei e que se estende para muito além desse momento. Quer 
utilizar o máximo que puder, esse desenvolvimento contínuo e, por isso, sua interpretação muda à 
medida que a história vai se transformando. Não se ocupa da identificação de certas pessoas como 
únicos "criadores” de uma lei, mas considera somente suas esperanças, expectativas, convicções 
concretas, declarações ou reações. Em cada uma das considerações políticas que examina a partir da 
principal pergunta- como melhorar ao máximo a análise da lei? Identificando uma multiplicidade de 
pessoas, grupos e instituições cujas afirmações ou convicções podem, por diversos modos, ser relevantes 
(Império do Direito, p.416-417) Tradução nossa. 
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Destarte, como podemos inferir, para Dworkin, é mediante o sopesamento de 

princípios que conferimos à prática jurídica uma espécie de ajuste de coerência e 

razoabilidade, conceitos a serem oportunamente considerados, e que nos remetem ao 

direito como integridade, e que ao interligar os princípios morais busca promover a 

efetivação de decisões mais justas e equitativas para todos mediante uma concepção 

construtivista da justiça. É na perspectiva da integridade que ele rechaça a concepção 

reducionista do direito, ou teoria pura, em que o direito consiste apenas e tão 

somente em um sistema de regras, como defendem os positivistas. Assim, em 

Dworkin, o direito não se exaure em um conjunto de normas reconhecidas pelo 

positivismo como única forma de manifestação da juridicidade, mas pressupõe-se 

também como elemento constitutivo e conceitual de princípios que são igualmente 

vinculantes da atividade judicial. Ele argumenta que normas e princípios compõem o 

sistema jurídico, observando que somente normas jurídicas válidas se aplicam, 

enquanto que normas reputadas inválidas não se aplicam, ou seja, numa realidade de 

“tudo ou nada”. Os princípios, por sua vez, sempre se aplicam e independente do grau 

de intensidade, são sempre considerados subsídios a fim de que a interpretação de 

cada caso possa estar subsidiada por valores morais de grande força e peso 

socioinstitucional. Ao criticar a concepção positivista de direito, Dworkin não está 

somente negando uma matriz de pensamento e suas principais estruturas de 

raciocínio, mas está confrontando à lógica dos dois maiores representantes desta 

vertente de pensamento, a saber, Kelsen7  e Hart8. Além disso, ao destacar alguns 

pontos frágeis do positivismo como é o caso da discricionariedade do juiz, 

automaticamente, Dworkin também acaba por arranhar as narrativas do 

                                                      
7 Hans Kelsen nascido em Praga, Império Austro-húngaro em 11 de outubro de 1881 e falecido em 
Berkeley, USA – 19 de abril de 1973; Jurista austro-americano, um dos mais importantes e influentes 
do século. XX. Foi um dos produtores literários mais profícuos de seu tempo, tendo publicado cerca de 
quatrocentos livros e artigos, destacando-se a Teoria Pura do Direito pela difusão e influência alcançada. 
É considerado o principal representante da chamada Escola Positivista do Direito -
https://www.olibat.com.br/bibliografia-hans-kelsen/. 
8 Herbert Lionel Adolphus Hart nascido em18 de julho de 1907 e falecido em 19 de dezembro de 1992, 
geralmente citado como HLA Hart, foi um filósofo jurista britânico e uma figura importante na filosofia 
política e jurídica. Ele foi professor na Universidade de Oxford e Diretor do Brasenose College , 
Oxford. Sua obra mais famosa é The Concept of Law, foi saudada como "a mais importante obra de 
filosofia jurídica escrita no século XX" - https://en.wikipedia.org/wiki/H._L._A._Hart. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brasenose_College,_Oxford
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Concept_of_Law
https://en.wikipedia.org/wiki/H._L._A._Hart
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jusnaturalismo9 e do pragmatismo10, não obstante, desprovido de qualquer pretensão 

e bem longe de ser um iconoclasta de qualquer corrente doutrinária. Nesse viés, 

importante é pontuar que tanto Kant quanto Dworkin concordam com o fato de que o 

direito não atende a tudo, não dá conta de tudo. No entanto, esse ponto de 

convergência entre ambos se encerra por aqui, porquanto os caminhos propostos para 

a solução desse entrave não são os mesmos, ou prima face, não parecem ser os 

mesmos. Enquanto Kant aponta para o caminho do direito natural (racional), Dworkin 

opta pelo caminho da melhor interpretação com a consideração e sopesamento dos 

princípios. Nessa perspectiva, consideremos a seguintes citações de Kant: 

 

Os direitos, como doutrinas sistemáticas, são divididos em direito natural, o qual 

se apoia somente em princípios a priori, e direito positivo (estatutário), o qual 

provém da vontade de um legislador [...] Tal como a muito citada indagação “o que 

é a verdade?” formulada ao lógico, a questão “o que é o direito?” poderia 

certamente embaraçar o jurista, se este não quiser cair numa tautologia ou, ao 

invés de apresentar uma solução universal, aludir ao que as leis em algum lugar do 

país em alguma época prescrevem. Ele pode realmente enunciar o que é 

estabelecido como direito (quid sit iuris), ou seja, aquilo que as leis num certo lugar 

e num certo tempo dizem ou disseram. Mas se o que essas leis prescreviam é 

também direito e qual o critério universal pelo qual se pudesse reconhecer o certo 

e o errado (justum et injustum), isto permaneceria oculto a ele, a menos que 

abandone esses princípios empíricos por enquanto e busque as fontes desses juízos 

exclusivamente na razão, visando a estabelecer a base para qualquer produção 

possível de leis positivas (ainda que leis positivas possam servir de excelentes 

diretrizes para isso) Como a cabeça de madeira da fábula de Fedro, uma doutrina 

                                                      
9  Direito natural (da expressão latina ius naturale) ou jusnaturalismo é uma teoria que procura 
fundamentar o direito no bom senso, na racionalidade, na equidade, na igualdade, na justiça[1] e 
no pragmatismo.[2] Ela não se propõe a uma descrição de assuntos humanos por meio de uma teoria; 
tampouco procura alcançar o patamar de ciência social descritiva. A teoria do direito natural tem, como 
projeto, avaliar as opções humanas com o propósito de agir de modo razoável e bom.[3] Isso é alcançado 
através da fundamentação de determinados princípios do direito natural que são 
considerados bens humanos evidentes em si mesmos.- https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_natural 
10 O pragmatismo constitui uma escola de filosofia estabelecida no final do século XIX, com origem 
no Metaphysical Club, um grupo de especulação filosófica liderado pelo lógico Charles Sanders Peirce, 
pelo psicólogo William James e pelo jurista Oliver Wendell Holmes, Jr., congregando em seguida 
acadêmicos importantes dos Estados Unidos. Segundo essa doutrina metafísica, o sentido de 
uma ideia corresponde ao conjunto dos seus desdobramentos práticos                         
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pragmatismo. 
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do direito meramente empírica é uma cabeça possivelmente bela, mas 

infelizmente falta-lhe cérebro. (MC, p.76 e 83, 2008) 

 

Nas palavras de Dworkin: 

 

It matters how judges decide cases. It matters most to people unlucky or litigious 

or wicked or saintly enough to find themselves in court. Learned Hand, who was 

one of America’s best and most famous judges, said that he feared a lawsuit more 

than death or taxes. Criminal cases are the most frightening of all, and they are 

also the most fascinating to the public. But civil suits, in which one person asks 

compensation or protection from another for some past or threatened harm, are 

sometimes more consequential than all but the most moments criminal trials. The 

difference between dignity and ruin may turn on a single argument that might not 

have struck another judge so forcefully, or even the same judge on another day. 

People often stand to gain or lose more by one judge’s nod than they could by any 

general act of Congress or Parliament. Lawsuits matter in another way that cannot 

be measured in Money or even liberty. There is inevitably a moral dimension to an 

action at law, and so a standing risk of a distinct form of public injustice. A judge 

must decide not just who shall have what, but who has behaved well [...] if this 

judgment is unfair, then the community has inflicted a moral injury on one of its 

members because it has stamped him in some degree or dimension an outlaw. The 

injury is gravest when an innocent person is convicted of a crime, but is substantial 

enough when a plaintiff with a sound claim is turned away from court or a 

defendant leaves with an undeserved stigma. (LAW’S EMPIRE, p.01, 1986)11 

 

                                                      
11 É importante como os juízes decidem os casos. Principalmente para os azarados, litigiosos, perversos 
ou santos o suficiente para se encontrarem no tribunal. Learned   Hand, que foi um dos melhores e mais 
famosos   juízes da América, disse que temia muito mais um processo do que morte ou impostos. Os 
casos criminais por sua vez, são os mais assustadores e fascinantes para o público. Contudo, os processos 
civis, nos quais uma pessoa busca compensação ou proteção diante de algum dano   iminente ou 
ocorrido, às vezes trazem maiores consequências do que todos os julgamentos criminais, A diferença 
entre dignidade e ruína se dá a partir de um único argumento que pode atingir um determinado juiz de 
um modo, bem como atingir de outro modo e com mais força, outro juiz e até mesmo, o mesmo juiz em 
outro dia (momento).As pessoas costumam ganhar ou perder mais com o aceno de um juiz do que com 
qualquer ato geral do congresso ou parlamento. Os processos são importantes de forma que não podem 
ser medidos em dinheiro ou mesmo em liberdade. Há inevitavelmente uma dimensão moral para uma 
ação judicial e, portanto, um risco permanente de uma forma distinta de injustiça pública. Um juiz deve 
decidir não apenas quem terá o quê, mas quem se comportou bem [...] se este julgamento for injusto, 
então a comunidade infligiu um dano moral a um de seus membros porque o carimbou em algum grau 
ou dimensão fora da lei. O dano é mais grave quando uma pessoa inocente é condenada por um crime, 
mas é substancial o suficiente quando um querelante mesmo com uma alegação sólida é rejeitado no 
tribunal ou ainda se um réu sai com um estigma imerecido. (Law’s Empire, p.1, 1986) Tradução nossa. 
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Prossegue Dworkin: 

 

The distinctions and vocabulary so far introduced will all prove useful when we 

turn, in the next chapter, to law as an interpretative concept. It is Worth pausing, 

however, to see how far our account of interpretative concepts holds of other 

important political and moral ideas, and in particular the idea of justice [...] we do 

not follow shared linguistic criteria for deciding what facts make a situation just or 

unjust. Our most intense disputes about justice- about income taxes, for example, 

or affirmative action programs-are about the right tests for justice […] A libertarian 

thinks that income taxes are unjust because They take property from its owner 

without his consent. It does not matter to the libertarian whether or not the taxes 

contribute to the greatest happiness in the long run. A utilitarian, on the Other 

hand, thinks that income taxes are just only if they do contribute to the greatest 

long-run happiness, and it does not matter to him whether or not They take 

property without the owner’s consent. So, if we applied to justice the picture of 

disagreement we rejected for courtesy, we would conclude that the libertarian and 

the utilitarian can neither agree nor disagree about any issue of justice. That would 

be a mistake because justice is an institution, we interprete (Law’s Empire, 1986, 

p.73)12 

 

3 DA INTERPRETAÇÃO 

 

 A interpretação e, sobretudo, a melhor interpretação ocupa um lugar central na 

concepção dworkiniana do direito. Dworkin defende um caráter construtivo 

de interpretação, que consiste para ele em uma questão de impor um propósito a um 

objeto ou prática, a fim de torná-lo o melhor exemplo possível da forma ou do gênero 

                                                      
12 As distinções e o vocabulário até agora introduzidos serão úteis quando nos voltarmos, ao próximo 
capítulo sobre o direito como um conceito interpretativo. Vale a pena fazer uma pausa, no entanto, para 
ver até que ponto nosso relato sobre conceitos interpretativos se aplica a outras ideias políticas e morais 
importantes, e em particular a ideia de justiça [...] não seguimos critérios linguísticos compartilhados 
para determinar quais fatos fazem uma situação ser justa ou injusta. Nossas disputas mais intensas 
acerca da justiça - sobre imposto de renda, por exemplo, ou programas de ação afirmativa – consistem 
em testes certos para a justiça. Um libertário pode considerar os impostos de renda injustos porque eles 
tiram a propriedade de seu dono sem seu consentimento. Não importa para o libertário se os impostos 
contribuem ou não para a maximização da felicidade. Um utilitarista, por outro lado, pode considerar 
justos os impostos de renda se os mesmos contribuírem para a maior felicidade a longo prazo, não 
importando se tomam ou não a propriedade sem o consentimento de seu proprietário. Portanto, se 
aplicarmos a justiça a partir de uma simples discordância, concluiremos que nem o libertário ou o 
utilitarista podem concordar ou discordar acerca de qualquer questão de justiça. Isso seria um erro 
porque a justiça consiste em uma instituição que interpretamos (Law's Empire, 1986, p.73) Tradução 
nossa. 
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aos quais se imagina que pertençam. Nessa esteira apontamos a seguinte afirmação de 

Dworkin: “Roughly, constructive interpretation is a matter of imposing purpose on 

an object or practice in order to make of it the best possible example of the form or 

genre to which it is taken to belong”(Law`s Empire, 1986, p.52)13.Assim, em Dworkin, 

a interpretação corresponde ao ato de descrever os atos como eles são, e não como o 

intérprete acredita ser, ou mesmo como acha que deva ser; significa recuperar as 

verdadeiras intenções dos autores sem sobrepor seus valores sobre os valores dos 

autores, ou seja, conferindo total imparcialidade no ato da interpretação. Dworkin 

sugere que a interpretação deverá ser entendida analiticamente e envolve três 

principais etapas: a)  análise individualizada do caso concreto; b) reconhecimento e 

atribuição de objetivos e, c) identificação da melhor forma para realização dos mesmos 

objetivos nas práticas sociais, ou seja, adequação e ajuste. Nas palavras de Dworkin: 

 

Interpretation can therefore be understood, analytically, to involve three stages. 

We interpret social practices, first, when we individuate those practices: when we 

take ourselves to be engaged in legal rather than literary interpretation. We 

interpret, second, when we attribute some package of purposes to the genre or 

subgenre we identify as pertinent, and, third, when we try to identify the best 

realization of that package of purposes on some par tic u lar occasion. (Justice for 

Hedgehogs, 2011, p.131)14. 

 

               O jusfilósofo norte americano, não ignora que a escolha da melhor 

interpretação estabelece na prática, uma complexa equação de difícil solução. Não 

obstante, para ele, é uma tarefa que pode e deve ser enfrentada se quisermos realmente 

nos ocupar das questões pertinentes ao direito e à justiça. Neste sentido: 

 

Of course, people will disagree about which conception of justice is really true. But 

those in power must believe that what they say is so. So, the old philoso phers’ 

                                                      
13  “Em linhas gerais, a interpretação construtiva é uma questão de impor um propósito a um objeto e 
prática, a fim de torná-lo o melhor exemplo possível da forma ou do gênero aos quais se imagina que 
pertençam” (DWORKIN, p. 64,1999). (IMPERIO DO DIREITO).  
14  A interpretação pode, portanto, ser entendida, analiticamente, como envolvendo três etapas. 
Interpretamos as práticas sociais, primeiro, quando individualizamos essas práticas: quando nos 
consideramos engajados na interpretação jurídica e não na literária. Interpretamos, em segundo lugar, 
quando atribuímos algum pacote de propósitos ao gênero ou subgênero que identificamos como 
pertinente e, em terceiro lugar, quando tentamos   identificar a melhor realização desse pacote de 
propósitos em alguma ocasião particular. (Justice for Hedgehogs, 2011, p.131). Tradução nossa. 
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question— Can moral judgments really be true? — is a foundational, inescapable, 

question in political morality. We cannot defend a theory of justice without also 

defending, as part of the same enterprise, a theory of moral objectivity. It is 

irresponsible to try to do without such a theory[...] I argue, in Chapter 6, that moral 

reasoning must be interpretive. Our moral judgments are interpretations of basic 

moral concepts, and we test those interpretations by placing them in a larger 

framework of value to see whether they fi t with and are supported by what we take 

to be the best conceptions of other concepts. […] We must take that approach to 

all our moral and political concepts. Morality as a whole, and not just political 

morality, is an interpretive enterprise. [...] I argue for what philosophers call a 

“compatibilist” view: that responsibility is compatible with any assumption we can 

sensibly entertain about what causes our various decisions and what the neural 

consequences are of those decisions. I argue that the character and extent of our 

responsibility for our actions turns rather on an ethical question: What is the 

character of a life well lived? I emphasize here and throughout the book the 

distinction between ethics, which is the study of how to live well, and morality, 

which is the study of how we must treat other people. [...] They draw on the same 

kinds of arguments, and they claim truth in just the same way. truth in morals. You 

will have gathered from Chapter 1 how I use the important words “ethics” and 

“morality.” An ethical judgment makes a claim about what people should do to live 

well: what they should aim to be and achieve in their own lives. A moral judgment 

makes a claim about how people must treat other people. Moral and ethical 

questions are inescapable dimensions of the inescapable question of what to do. 

They are inescapably pertinent even though, of course, they are not invariably 

noticed. Much of what I do makes my own life a better or worse one. In many 

circumstances much of what I do will affect others. What should I therefore do? 

Th e answers you give might be negative. You may suppose that it makes no 

difference how you live your life and that any concern for the lives of other people 

would be a mistake. But if you have any reasons for those distressing opinions, 

these must be ethical or moral reasons. (Justice for Hedgehogs, p.23-24,)15 

                                                      
15 É claro que as pessoas discordarão sobre qual concepção de justiça é realmente verdadeira. Mas 
aqueles que estão no poder devem acreditar que o que eles dizem é verdade. Portanto, a velha questão 
dos filósofos - Os julgamentos morais podem realmente ser verdadeiros? - é uma questão fundamental 
e irrefutável da moralidade política. Não podemos defender uma teoria da justiça sem defender 
também, como parte do mesmo empreendimento, uma teoria da objetividade moral. É irresponsável 
tentar prescindir de tal teoria [...] argumento, no capítulo 6, que o raciocínio moral deve ser 
interpretativo. Nossos julgamentos morais são interpretações de conceitos morais básicos, e testamos 
essas interpretações colocando-as em uma estrutura de maior valor para ver se eles se adequam e são 
respaldados pelo que consideramos ser as melhores concepções de outros conceitos. Devemos adotar 
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Nesse viés, trabalhando a relação direito e moral como essencial para a 

satisfação daquilo que julgou incompleto, apresenta o conceito de direito como 

integridade. Dworkin argumenta que quando falamos em direito à liberdade de 

expressão (freedom of speech) para citar um exemplo, temos um princípio moral que 

foi constitucionalmente positivado, fato que para ele, assinala objetividade aos 

princípios morais. Como podemos verificar, em Dworkin, o direito pode ser entendido 

como atitude interpretativa e como tal, o intérprete do direito como integridade, 

deverá recorrer naturalmente aos princípios morais na busca da melhor e mais 

qualificada interpretação e argumentação moral para a solução da questão sub-judice 

tendo em vista sempre o melhor resultado. Destarte, como podemos inferir, o 

conceito do direito dworkiniano não pode ser visto apenas como fruto da legalidade 

estrita, mas sim como instrumento que realiza valores e expectativas de justiça que lhe 

são anteriores. Vejamos: 

 

In my view the doctrinal concept of law functions as an interpretative concept, at 

least in complex political communities. We share that concept as actors in complex 

political practices that require us to interpret these practices in order to decide how 

best to continue them, and we use the doctrinal concept of law to state our 

conclusions. We elaborate the concept by assigning value and purpose to the 

practice, and we form views about the truth conditions of the particular claims that 

people make within the practice in the light  of  the  purposes  and  values  that  we 

                                                      
essa abordagem para todos os nossos conceitos morais e políticos. A moralidade como um todo, e não 
apenas a moralidade política, é um empreendimento interpretativo. [...] Eu defendo o que os filósofos 
chamam de visão “compatibilista”, em que a responsabilidade é compatível com qualquer suposição que 
possamos considerar sensatamente sobre o que determina nossas decisões e quais são as consequências   
neurais das   mesmas. Afirmo que o caráter e a extensão de nossa responsabilidade por nossas ações 
giram em torno de uma questão ética: Qual é o caráter de uma vida bem vivida? Enfatizo aqui e ao longo 
do livro a distinção entre ética, que é o estudo de como viver bem, e moralidade, que é o estudo de como 
devemos tratar as outras pessoas. [...] Eles se baseiam nos mesmos tipos de argumentos, e reivindicam 
a verdade da mesma maneira. verdade na moral. Você deve ter percebido no capítulo 1 que eu faço uma 
distinção das importantes palavras "ética" e "moralidade". Um julgamento ético faz uma afirmação 
sobre o que as pessoas devem fazer para viver bem: o que elas devem almejar ser e alcançar em suas 
próprias vidas. Um julgamento moral afirma como as pessoas devem tratar outras pessoas. As questões 
morais e éticas são dimensões inevitáveis sobre a inevitável questão acerca do que fazer. Eles são 
irrefutavelmente pertinentes, embora, não sejam invariavelmente percebidos. Muito do que faço torna 
minha vida melhor ou pior. Em muitas circunstâncias, muito do que faço afetará outras pessoas. O que 
devo fazer? As respostas que você dá podem ser negativas. Você pode supor que não faz diferença como 
vive sua vida e que qualquer preocupação com a vida de outras pessoas seja um erro. Mas se você tiver 
quaisquer razões para tão angustiantes opiniões, essas devem ser certamente razões éticas ou morais. 
(Justiça para os ouriços, p.23-24) Tradução nossa. 
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assign (DWORKIN, Justice in Robes, 2006, p.12).16 

 

Destarte, relevante é relembramos que, para Dworkin, o direito não é formado 

apenas e tão somente por um sistema de regras, mas também por princípios, e, que 

embora não estejam sistematicamente positivados, podem ser obrigatórios. Os 

famosos hard cases corroboram seu argumento posto que para sua solução a aplicação 

de princípios é imprescindível. De acordo com a concepção dworkiniana, como já 

mencionado, regras são padrões que obedecem à lógica do tudo ou nada (all or 

nothing) e cujos conflitos só podem ser resolvidos por exclusão ou exceção, ou seja, de 

forma disjuntiva. Nessa esteira, se um caso se adequa a uma regra, essa será aplicada. 

Por outro lado, se à regra o caso não se adequar, nada se aplica. Quanto aos princípios, 

como padrões que obedecem a uma lógica de peso ou ponderação individual sobre 

todos os aspectos de cada caso e, na hipótese de conflitos entre eles, a solução se dará 

pela procedência ou prioridade de um deles, valendo somente para aquele caso 

específico. Assim, em contraposição ao positivismo jurídico, o direito deve ser visto 

como integridade, composto por regras e, ainda, por princípios a serem devidamente 

interpretados. Dworkin explicita: “Denomino ‘princípio’ um padrão que deve ser 

observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou 

social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou 

alguma outra dimensão da moralidade “(Levando os direitos a sério, 2002, p.47). 

 

4 DA CONCEPÇÃO DE JUSTIÇA 

 

Quanto ao que concerne à concepção de justiça, podemos, preliminarmente, 

afirmar que tanto para Kant quanto para Dworkin, dois são os elementos constitutivos 

presentes no conceito de justiça, a saber: a liberdade e a igualdade, conceito estes cuja 

                                                      
16 A meu   ver, o conceito da doutrina do direito funciona como um conceito interpretativo, pelo menos 
em comunidades políticas complexas. Compartilhamos esse conceito como atores em práticas políticas 
complexas   que exigem que interpretemos essas práticas a fim de decidir a melhor forma de continuá-
las, e usamos o conceito doutrinário de direito para expor nossas conclusões. Elaboramos o conceito 
atribuindo valor e propósito à prática formando visões sobre as condições de verdade das reivindicações 
particulares à luz dos propósitos e valores que atribuímos (Justice in Robes, 2006, p.13). Tradução 
nossa. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Cacilda Jandira Corrêa Mezzomo  | 1195 

 

definição será oportunamente analisada. De modo que, podemos identificar outro 

ponto de convergência entre eles, mas que não estabelece um ponto final nesse tema, 

pelo contrário, pois observamos que a partir daí surge diante deles uma bifurcação na 

concepção de justiça e, enquanto Kant parece reconhecer a supremacia da liberdade, 

Dworkin enfatiza a importância do princípio de igualdade assumindo, inclusive, ao que 

nos parece, um viés aristotélico-teleológico-eudaimonista em sua teoria da justiça. 

Dworkin também reconhece que o processo de construção da justiça é 

fundamentalmente cíclico e evolutivo, ou seja, que ele adota uma concepção histórica 

de justiça. Ainda sobre o papel da liberdade na teoria da justiça dworkiniana, mister 

lembrarmos que Dworkin não prescinde da liberdade como elemento de realização de 

justiça, nem tampouco pretende ignorar a importância da proteção aos direitos 

individuais, muito pelo contrário, em Dworkin, a ideia de liberdade assim como a da 

igualdade, não devem ser abolidas da reflexão sobre o justo e o injusto. Assim, diante 

de uma questão jurídica, o operador do direito na figura do juiz, não deverá se pautar 

e decidir motivado por preferências político-pessoais, e sim, após analisar 

acuradamente cada caso e julgar de acordo com determinados princípios, princípios 

estes pautados pela ideia de liberdade e igualdade, denominados por ele de 

imperativos de justiça ou equidade. Não obstante, importante consignar que na teoria 

da justiça dworkiniana não há recepção para um alargado poder discricionário do juiz 

de modo que não abarca também a possibilidade de os juízes criarem um novo direito, 

mesmo diante dos famosos hard cases. Vejamos: 

 

[...] Law as integrity denies that statements of law are either the backward-looking 

factual reports of conventionalism or the forward-looking instrumental programs 

of legal pragmatism. It insists that legal claims are interpretative judgments and 

therefore combine backward and foward-looking elements; they interprete 

contemporary legal practice seen as an unfolding political narrative (DWORKIN, 

Law’s empire, 1986, p.225).17 

 

Deste  modo,  em  Dworkin,  o  direito como integridade interliga os princípios  

                                                      
17 [...] A lei como integridade nega que as declarações legais sejam apenas   relatórios factuais voltados 
para o passado do convencionalismo ou somente programas instrumentais voltados para o futuro do 
pragmatismo jurídico. Insiste que as reivindicações legais são julgamentos interpretativos e, portanto, 
combinam elementos   retrospectivos e prospectivos; eles interpretam a prática jurídica contemporânea 
vista como uma narrativa política em desenvolvimento.  (Law’s Empire, 1986, p.225). Tradução nossa. 
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sobre a justiça, a equidade e o devido processo legal adjetivo, buscando promover a 

sua aplicação nos novos casos em prol de decisões mais justas e equitativas. O filósofo 

salienta que o direito como integridade, espera que o juiz apresente sua interpretação 

para que a mesma seja avaliada e comparada com as demais decisões de sua 

comunidade a fim de que a mesma possa ser vista como uma interpretação plena de 

todo direito por sua comunidade, acenando para um processo sempre democrático 

no meio jurídico. Lembremos que, segundo o autor, a interpretação deve sempre 

buscar a melhor resposta ou solução para determinado questionamento, tornando 

tal decisão o exemplo a ser seguido pelos demais intérpretes. No que concerne aos 

casos difíceis (hard cases), Dworkin argumenta que estes se definem muito mais 

problemáticos porque tornam necessário ao juiz proceder uma escolha que recorra a 

critérios de justiça externos à ordem jurídica concreta. Ocorre que, tal fato enseja por 

vezes a prolação de decisões polêmicas que geralmente questionam os limites entre o 

direito e a política. Entretanto, segundo Dworkin, para que um sistema possa ser 

considerado coerente e completo não pode prescindir da avaliação dos princípios que 

a ele pertencem. Dworkin ressalta que o papel do juiz não está em reproduzir regras 

do ordenamento, repetir a lógica dos julgados anteriores, nem mesmo criar leis como 

se fosse um legislador, mas em ponderar o peso dos valores que estão em debate, 

especialmente diante de situações limite, ou de hard cases e criar decisões razoáveis, 

conferindo à prática jurídica uma espécie de ajuste de razoabilidade pautado pelo 

princípio de equidade. Podemos assim dizer que ele preconiza um método 

interpretativo, no qual o direito não é um objeto dado, mas que em sendo um sistema 

de regras e princípios, promove a construção e quando necessário, a reconstrução de 

uma prática social institucionalizada, argumentativa e racionalmente justificada. 

Convém retomarmos que, ao tratar de princípios como elementos constitutivos da sua 

concepção de direito e justiça, e de uma possível divergência ou conflitos entre eles, 

Dworkin não aponta o caminho do direito natural como o faz Kant, que ao definir o 

direito natural como o direito não estatutário conhecido a priori pela razão, afirma 

que o direito natural inclui em sua estrutura, a justiça comutativa a qual trata das 

relações entre as pessoas em suas trocas recíprocas, bem como a justiça distributiva a 

qual diz respeito a tomada de decisões conhecidas a priori em conformidade com seus 

princípios. Analisemos as afirmações kantianas a seguir: 
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Denomina-se doutrina do direito (ius) a soma daquelas leis para as quais é possível 

uma legislação externa. Se houve realmente uma tal legislação, é a da doutrina do 

direito positivo, e diz-se daquele nesta versado-ojurista (iurisconsultus)- que é 

experiente na lei (iurisperitus) quando não somente conhece leis externas, como 

também as conhece externamente, isto é, na sua aplicação a casos que ocorrem na 

experiência. Pode-se também dar o nome de jurisprudência (jurisprudentia) a tal 

conhecimento, porém, na falta ambas essas condições, ele permanece mera ciência 

jurídica (iurisscientia). Este último título diz respeito ao conhecimento sistemático 

da doutrina do direito natural (ius naturae) embora alguém versado nesta tenha 

que suprir os princípios imutáveis a qualquer legislação do direito positivo (MC, 

2008, p76)[...] Se entendemos por direito natural somente o direito não 

estatutário, daí simplesmente o direito que pode ser conhecido a priori pela razão 

de todos, o direito natural, incluirá não apenas a justiça que tem validade entre as 

pessoas em seus intercâmbios mútuos (justitia commutativa), como também a 

justiça distributiva (justitia distributiva), na medida em que pode ser conhecido a 

priori de acordo com o princípio da justiça distributiva como suas decisões 

(sententia) teriam que ser alcançadas (MC, 2008, p.141). 

 

Em que pese Dworkin não acate a tese  kantiana da universalidade e 

imutabilidade dos princípios, partilhamos da concepção de que é a partir da tese de 

sua  inteligibilidade que Dworkin cria a doutrina da única resposta correta, ou seja, 

tanto os complexos casos jurídicos quanto as intricadas questões de moralidade 

política encontram uma só resposta adequada a ser revelada pelos princípios, muito 

mais pelo arbítrio do que pela razão, o que consiste também, por assim dizermos, um 

outro ponto de divergência com o pensamento kantiano. 

 

5 DA DIGNIFADE HUMANA E SEUS PRINCÍPIOS 

 

Consoante Dworkin, o elo entre a ética e a moral, consoante se dá pela 

concepção do valor da dignidade humana. Mas no que consiste a dignidade humana 

para Dworkin? De acordo com o autor, a concepção de dignidade tem sido mal 

interpretada e até mesmo banalizada por muitos. Além de afirmar que o conceito de 

dignidade é um conceito puramente interpretativo, Dworkin a considera também uma 

ideia organizadora que abarca princípios éticos. Vejamos: 
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The idea of dignity has been stained by overuse and misuse. It appears regularly in 

human rights conventions and political constitutions and, with even less 

discrimination, in political manifestos. It is used almost thoughtlessly either to 

provide a pseudo- argument or just to provide an emotional charge: campaigners 

against prenatal genetic surgery declare it an insult to human dignity for doctors 

to repair disease or deficiency in a fetus. Still, it would be a shame to surrender an 

important idea or even a familiar name to this corruption. We should rather take 

up the job of identifying a reasonably clear and attractive conception of dignity; I 

try to do this through the two principles just described. Others will disagree: 

dignity, like so many of the concepts that figure in my long argument, is an 

interpretive concept. Later chapters of this book use the idea of dignity to help 

identify the content of morality: acts are wrong if they insult the dignity of others. 

Other philosophers— notably     Thomas   Scanlon— believe we should argue in the 

other direction: an act is an insult to dignity when and because it is morally wrong 

in some other way. I am unsure how great this difference turns out to be once some 

conception of dignity is specified. Scanlon, for instance, believes that an act is 

wrong if condemned by a principle no one could reasonably reject. If it is always 

and automatically a reason for someone to reject a principle that it does not treat 

his life as intrinsically important, or that its dignity denies his freedom to choose 

values for himself, then the two approaches come together. I use dignity as an 

organizing idea because it facilitates our interpretive project to collect widely 

shared ethical principles under one portmanteau description (Justice for 

Hedgehogs, 2011, p.204-205)18. 

                                                      
18  A ideia de dignidade foi manchada pelo uso indevido e excessivo. Aparece regularmente nas 
convenções de direitos humanos e constituições políticas e, com ainda menos discriminação, em 
manifestos políticos. É usado quase que impensadamente para fornecer um pseudo argumento ou 
apenas para fornecer uma carga emocional: ativistas contrários à cirurgia genética pré-natal, por 
exemplo, declaram que é um insulto à dignidade humana   médicos repararem doenças ou deficiências 
no feto. Ainda assim, seria uma pena entregar uma ideia importante ou mesmo um nome familiar a essa 
corrupção. Devemos antes assumir a tarefa de identificar uma concepção de dignidade razoavelmente 
clara e atraente; Tento fazer isso por meio dos dois princípios que acabamos de descrever, embora 
outros discordem: dignidade, como tantos dos conceitos que figuram em minha longa argumentação, é 
um conceito interpretativo. Os capítulos posteriores deste livro usam a ideia de dignidade para ajudar a 
identificar o conteúdo da moralidade: os atos   são considerados errados se insultam a dignidade dos 
outros. Outros filósofos - notadamente Thomas   Scanlon - acreditam que devemos argumentar na outra 
direção: um ato é um insulto à dignidade quando e porque é moralmente errado de alguma outra 
maneira. Não tenho certeza de quão grande essa diferença se torna, uma vez que alguma concepção de 
dignidade é especificada. Scanlon, por exemplo, acredita que um ato é errado se condenado por um 
princípio que ninguém poderia razoavelmente refutar. Se, o fato de não tratar sua vida como 
intrinsecamente importante e/ou crer que a dignidade nega sua liberdade de escolher valores por si 
mesmo, for, sempre e automaticamente, uma razão   para que se rejeite um princípio, então as duas 
abordagens se unem. Uso a dignidade como uma ideia organizadora por facilitar nosso projeto 
interpretativo de reunir princípios éticos amplamente compartilhados. (Justice for Hedgehogs, 2011, 
p.204-205). Tradução nossa. 
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Isto posto, ousamos afirmar que a concepção de dignidade humana em Dworkin 

não é divergente da concepção de dignidade humana kantiana, haja vista ambos 

conceberem a dignidade humana como um princípio moral segundo o qual o ser 

humano deve ser tratado como um fim em si, e jamais meramente como um meio que 

visa a um fim distinto e externo a ele mesmo. Nas palavras de Kant: 

 

O homem, e duma maneira geral, todo o ser racional, existe como fim em si 

mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Pelo 

contrário, em todas as suas acções, tanto nas que se dirigem a ele mesmo como nas 

que se dirigem a outros seres racionais, ele tem sempre de ser considerado 

simultaneamente como fim [...] age de tal maneira que uses a humanidade, tanto 

na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como 

fim e nunca simplesmente como meio (FMC, 2009, p 47 e 73). 

 

Importante salientar, entretanto, que em Dworkin, a dignidade humana está 

ligada a dois princípios éticos que constituem verdadeiros requisitos fundamentais 

para o viver bem. O primeiro é o princípio do respeito próprio, segundo o qual cada 

pessoa deve levar a sua própria vida a sério, considerando importante que sua vida seja 

o reflexo de uma realização bem sucedida. O segundo é o princípio da autenticidade, 

que preconiza que cada pessoa tem a responsabilidade especial e pessoal de criar essa 

vida por meio de uma narrativa ou de um estilo coerente que ela própria aprova. Esse 

esforço individual para se viver bem e ter uma vida boa passa necessariamente pela 

compreensão da responsabilidade pessoal, e, de acordo com o autor, a construção 

dessa vida (boa) nos leva à busca da autenticidade que nos impele a valorizarmos tudo 

aquilo que deve ser realmente valorizado. Nessa esteira. importante é ressaltarmos que 

Dworkin apresenta uma teoria sobre como viver bem, como tratar o outro e como ter 

uma vida boa.  Para ele, a vida boa é possível mediante a conformidade entre valores 

morais e éticos em sua concepção de dignidade humana. Tal proposta, denominada de 

teoria da unidade do valor, postula a conformidade existente entre valores morais e 

éticos. Assim, podemos afirmar que a teoria de unidade do valor de Dworkin busca 

oferecer subsídios para o questionamento de verdades sobre: o que é bom?  Como viver 

bem? Como tratar o outro? ou, mesmo, o que é uma vida boa?  De acordo com o 

Dworkin, tais verdades não são apenas coerentes, mas verdades que se apoiam 

reciprocamente, comprovando desse modo que há plena conformidade entre valores 
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morais e éticos. Convém aqui destacar que, quando o autor assinala a palavra moral 

ou a palavra ética, ele está se referindo também a institutos de domínios distintos. Para 

ele, enquanto os padrões da moral determinam como devemos tratar os outros, os 

padrões da ética, orientam a forma sob a qual devemos nós próprios viver de modo 

que o domínio da ética é entendido como o domínio que se ocupa da busca pela 

felicidade. A ética, portanto, está estritamente ligada ao domínio da felicidade 

individual, ou seja, do viver bem. Contudo, é mister salientar que a construção de uma 

ética individual não lhe dá um caráter solipsista, haja vista que viver bem pressupõe o 

resultado das relações que travamos com outras pessoas, corroborando, nessa 

perspectiva, o argumento de que a ética está intimamente relacionada com a moral. 

Neste sentido: 

 

You will have gathered from Chapter 1 how I use the important words “ethics” and 

“morality.” An ethical judgment makes a claim about what people should do to live 

well: what they should aim to be and achieve in their own lives. A moral judgment 

makes a claim about how people must treat other people. Moral and ethical 

questions are inescapable dimensions of the inescapable question of what to do. 

They are inescapably pertinent even though, of course, they are not invariably 

noticed. Much of what I do makes my own life a better or worse one. In many 

circumstances much of what I do will affect others. What should I therefore do? 

Th e answers you give might be negative. You may suppose that it makes no 

difference how you live your life and that any concern for the lives of other people 

would be a mistake. But if you have any reasons for those distressing opinions, 

these must be ethical or moral reasons (Justice for Hedgehogs, 2011, p.25).19 

 

 

 

                                                      
19  Você deve ter percebido no capítulo 1 meu modo de usar as   importantes   palavras "ética" e 
"moralidade".  Um julgamento ético diz respeito sobre o que as pessoas devem fazer para viver bem: o 
que elas devem almejar ser e alcançar em suas próprias vidas. Um julgamento moral, por sua vez, diz 
respeito sobre como as pessoas devem tratar umas   às outras. Tanto questões   morais quanto questões 
éticas são dimensões da irrefutável questão acerca do que fazer. Eles são inquestionavelmente 
pertinentes, embora, é claro, não sejam invariavelmente percebidas. Muito do que faço torna minha 
vida melhor ou pior. Em muitas circunstâncias, muito do que faço afetará outras   pessoas. O que devo 
fazer?  Ainda que você se negue a responder tais questões ou mesmo seja indiferente ao modo como vive 
sua vida e, acredite ser um erro qualquer preocupação com a vida de outras pessoas, o fato é que 
qualquer razão para tais angustiantes opiniões, elas certamente serão razões éticas ou morais (Justice 
for Hedgehogs, 2011, p.25). 
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6 DA LIBERDADE 

               

Ao tratarmos da liberdade, iniciando por Kant, é impossível não ressaltar que 

a liberdade consiste no conceito central na filosofia kantiana. Seguindo o raciocínio 

de Caygill, em linhas gerais, podemos dizer que a partir da obra Critica da razão 

pura, a liberdade é entendida por Kant como espontaneidade. Vejamos: 

“A espontaneidade é a capacidade de produzir representações de si mesma 

(A,51/B75), mas é um poder incapaz de produzir conhecimento sem a contribuição 

da receptividade” (CAYGILL,2000, p.216). Caygill prossegue explicitando que ao 

tratar do aspecto prático da liberdade, Kant entende a liberdade como fundamento 

motivador da vontade autônoma. Ele diz: “Kant insiste numa liberdade inteligível 

baseada na autonomia da vontade” (CAYGILL, 2000, p,217). Também é importante 

pontuar que Kant define a liberdade, em sua Doutrina do Direito, como o único 

direito inato, originário. Nas palavras de Kant: “A liberdade (a independência de ser 

constrangido pela escolha alheia), na medida em que pode coexistir com a liberdade 

de todos os outros de acordo com a lei universal, é o único direito original pertencente 

a todos os homens em virtude da humanidade destes (MC, 2008, p.83). Finalmente, 

Kant também confere dois sentidos de liberdade: 

 

Concebida negativamente, a liberdade é a propriedade da vontade em virtude da 

qual esta pode produzir efeitos no mundo sem ser determinada por causas 

estranhas. Neste sentido então, uma vontade livre não está submetida á uma 

necessidade natural, isto é, às leis causais que determinam tudo o que ocorre na 

natureza: somos livres na medida em que as nossas acções não são determinadas 

pelas leis da natureza. [...] concebida positivamente, portanto, a liberdade não é 

mais do que a autonomia da vontade a propriedade da vontade de ser lei para si 

mesma (FMC, 2009, p.50-51) 

 

E confirma em sua doutrina do direito; 

 

O arbítrio humano, contudo, é uma escolha que, embora possa ser realmente 

afetada por impulsos, não pode ser determinada por estes, sendo, portanto, de 

per si (à parte de uma competência da razão) não pura, podendo, não obstante 

isso, ser determinada às ações pela vontade pura. A liberdade de escolha é essa 
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independência do ser determinado por impulsos sensíveis. Este é o conceito 

negativo de liberdade. O conceito positivo de liberdade é aquele da capacidade 

da razão pura do ser, por si mesma, prática (MC, 2008, p.63). 

 

Dworkin, porém, ao se ocupar do conceito liberdade, defende que a justiça 

requer uma teoria da liberdade e também uma teoria da igualdade. Mas o que seria 

liberdade para o autor? A concepção de liberdade em Dworkin se apresenta similar à 

concepção kantiana sendo que o autor concorda com Kant que a liberdade não deve 

ser entendida como o direito de se fazer tudo o que se quer, quando se quer e como 

se quer. Para tanto. ele atrela ao direito da liberdade, o dever da responsabilidade, 

diz Dworkin: 

 

“Liberty is not the freedom to do whatever one wants no matter what, but do 

whatever one wants thar respects the true rights of other”20 (Sovereign Virtue, 

2002, p.238).  

 

Neste sentido: 

 

Justice requires a theory of liberty as well as a theory of resource equality, and we 

must be aware, in constructing that theory, of the danger that liberty and equality 

will conflict. It was Isaiah Berlin’s claim that such conflict is inevitable. I argue, in 

Chapter 17, for a theory of liberty that eliminates that danger. I distinguish your 

freedom, which is simply your ability to do anything you might want to do without 

government constraint, from your liberty, which is that part of your freedom that 

government would do wrong to constrain. I do not endorse any general right to 

freedom. I argue, instead, for rights to liberty that rest on different bases. People 

have a right to ethical in dependence that follows from the principle of personal 

responsibility. They have rights, including rights to free speech, that are required 

by their more general right to govern themselves, which right also flows from 

personal responsibility (Justice for Hedgehogs,2011, p.4)21 

                                                      
20 Liberdade não consiste na simples capacidade de se fazer tudo o que se quer, sem importar-se com as 
consequências, mas sim na possibilidade de fazer o que quiser desde que se respeite os direitos de 
outrem (Sovereign Virtue, 2002, p.238) Tradução nossa. 
21  A justiça requer uma teoria da liberdade, bem como uma teoria da igualdade de recursos, mas 
devemos estar cientes, ao construir essa teoria, do perigo do conflito entre liberdade e igualdade. Isaiah 
Berlin afirma que tal conflito é inevitável. Defendo, no capítulo 17, uma teoria da liberdade que elimine 
esse perigo. Eu distingo a liberdade considerada como a capacidade de fazer qualquer coisa que se 
queira sem a restrição do governo, da liberdade como a parcela de liberdade a qual   o governo estaria 
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Ao assumir que todo governo humano possui um caráter coercitivo Dworkin, 

em sua teoria política, entende que a liberdade, possui duas dimensões 

interpretativas: as dimensões negativa e positiva. A liberdade será positiva quando 

se ocupar da seguinte pergunta: por quem devo ser coagido? Essa pergunta nos 

remete à ideia de autonomia kantiana enquanto que, no concerne à liberdade em seu 

sentido negativo, diz respeito à seguinte questão: quanto devo ser coagido? 

Postulando por delimitação do poder coercitivo e o consequente reforço das 

liberdades individuais. Portanto, assim como Kant, Dworkin compreende a liberdade 

em seu sentido positivo e negativo, e, embora sob aspectos e instanciações diferentes, 

podemos dizer que há uma correspondência entre eles. Vejamos o que Dworkin nos 

explicita: 

Equality may be in decline, but liberty is in vogue. We fight wars in its name, and 

political parties denounce other parties for ignoring it. But, like equality, liberty is 

an interpretive concept: politicians all promise to respect it, but they disagree 

about what it is. Some say that taxation destroys the freedom we cherish; others 

that taxation makes that freedom possible. Some think that the proliferation of 

pollution controls has compromised liberty; others that it has made people freer. 

We might be tempted to say: given that people mean such different things when 

they talk about liberty, we should stop using that term and instead just argue about 

what kind of government is good government. But as I said earlier, that reductive 

suggestion comes to nothing. We believe that it is a condition of good government 

that it respect the second principle of dignity, and so we must ask what that means. 

Whatever language we use, we are then asking for the best understanding of 

liberty. So, we must treat liberty as an interpretive concept and treat our 

disagreements about liberty as genuine. However, we face the further question 

whether there are not one but two interpretive concepts of liberty. In political 

theory the distinction comes to this. We must distinguish two very different 

questions. Both assume that government, at least of and by human beings, is 

inevitably coercive. The first asks: By whom— and with whom— should I be 

coerced? Th e second asks: How much should I be coerced? A political theory calls 

for positive liberty if it insists, in response to the first question, that people must 

                                                      
errado se a restringisse. Eu não endosso nenhum direito total à liberdade. Defendo, em vez disso, 
direitos à liberdade que repousam em bases diferentes. As pessoas têm direito à dependência ética que 
decorre do princípio da responsabilidade pessoal. Eles têm direitos, incluindo direitos de liberdade de 
expressão, que são exigidos por seu direito mais amplo de governar a si próprios, e que também decorre 
de responsabilidade pessoal (Justice for Hedgehogs, 2011, p.4) Tradução nossa. 
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be permitted to play a role in their own coercive governance: that government must 

in some sense or another be self-government. A theory calls for negative liberty if 

it insists, in response to the second question, that people must be free of coercive 

government over some substantial range of their decisions and activities. Both 

these ideas— of positive and negative liberty— are initially puzzling People must 

be allowed responsibility for their own lives, and, as I said when we considered 

political obligation in Chapter 14, that responsibility is compatible with 

governance by others only when certain conditions are met. Because responsibility 

has those two dimensions, so does liberty. A theory of positive liberty stipulates 

what it means for people to participate in the right way. It offers, that is, a 

conception of self- government. A theory of negative liberty describes which 

choices must be exempt from collective decisions if personal responsibility is to be 

preserved. Th e latter is the question for this chapter; the former for the next one. 

Henceforth I use “liberty” to mean negative liberty unless the context requires a 

distinction from positive liberty […] Though the terms “liberty” and “freedom” are 

sometimes used interchangeably, I shall distinguish them in the following way. 

Someone’s total freedom is his power to act in whatever way he might wish, 

unimpeded by constraints or threats imposed by others or by a political 

community. His negative liberty is the area of his freedom that a political 

community cannot take away without injuring him in a special way: compromising 

his dignity by denying him equal concern or an essential feature of responsibility 

for his own life. (Justice for Hedgehogs, 2011, p.364-366)22. 

                                                      
22 O tema igualdade pode estar em declínio, mas a liberdade está em voga.  Travamos guerras em seu 
nome, partidos políticos denunciam outros partidos por ignorá-lo. Mas, assim como a igualdade, a 
liberdade é um conceito interpretativo: todos os políticos prometem respeitá-la, mas discordam sobre 
o que ela realmente seja. Para alguns a tributação destrói a liberdade que prezamos; para outros, a 
tributação torna essa liberdade possível. Alguns pensam que a proliferação de controles de poluição 
comprometeu a liberdade; outros, que o mesmo tornou as pessoas mais livres. Somos tentados a dizer: 
visto que as pessoas têm concepções tão diferentes acerca da liberdade, devemos parar de  usar esse 
termo e, em vez disso, apenas discutir sobre que tipo de governo é um bom governo. Mas, como eu 
disse antes, essa sugestão reducionista é inútil. Acreditamos que é condição para um bom governo 
respeitar o segundo princípio da dignidade, por isso devemos perguntar sobre ele. Seja qual for a 
linguagem que usamos, estamos na busca de uma melhor compreensão da liberdade. Portanto, 
devemos tratar a liberdade como um conceito interpretativo e nossas discordâncias sobre ela como 
genuínas. No entanto, enfrentamos a questão adicional de saber se não há um, mas dois conceitos 
interpretativos de liberdade. Na teoria política, a distinção chega a este ponto. Devemos distinguir 
duas questões muito diferentes. Ambos assumem que o governo, pelo menos de e por seres humanos, 
é inevitavelmente coercitivo. Temos como primeira pergunta: por quem - e com quem - devo ser 
coagido? E por segunda pergunta: Quanto devo ser coagido? Uma teoria política clama por liberdade 
positiva se insiste, na resposta à primeira pergunta, ou seja, que as pessoas devem ter permissão para 
desempenhar um papel em sua própria governança coercitiva: que o governo deve, em algum sentido 
ou outro, ser autogoverno. Outra teoria clama por liberdade negativa se insiste, em resposta à segunda 
pergunta, isto é, que as pessoas devem estar livres do governo coercitivo em uma gama substancial de 
decisões e atividades. Ambas as ideias - de liberdade positiva e negativa - são inicialmente intrigantes. 
As pessoas devem ser responsáveis por suas próprias vidas e, como eu disse, quando consideramos a 
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7 DA AUTONOMIA 
              

Podemos dizer que Kant buscou elabora seu conceito de autonomia com forte 

inspiração na concepção luterana 23 , para a qual a autonomia consiste na 

independência que o homem pode ter em relação ao seu corpo e suas inclinações, que 

se dá, de acordo com os luteranos, mediante uma “liberdade espiritual” voltada para a 

obediência às leis de Deus. Nesse viés, consoante nos explicita Caygill, Kant empreende 

em sua filosofia prática uma transposição filosófica e crítica da autonomia religiosa de 

Lutero para a autonomia moral (CAYGILL, 2000, p.42). A filosofia prática de Kant 

combina os dois aspectos da autonomia como sinônimo de determinação da vontade. 

Vejamos a definição de autonomia nas palavras de Kant: 

 

Chamarei, pois, a este princípio, princípio da Autonomia da vontade, por oposição 

a qualquer outro que por isso atribuo à Heteronomia. O conceito segundo o qual 

todo ser racional deve considerar-se como legislador universal por todas as 

máximas da sua vontade para, deste ponto de vista, se julgar a si mesmo e às suas 

acções, leva a um outro conceito muito fecundo que lhe é aderente e que é o de um 

reino dos fins (FMC, 2009, BA74, p.80) [...] Autonomia de vontade é aquela sua 

                                                      
obrigação política no Capítulo 14, essa responsabilidade é compatível com a governança de outros 
apenas quando certas condições são conhecidas. Assim como a responsabilidade tem duas dimensões, 
a liberdade também. Uma teoria da liberdade positiva estipula o que significa para as pessoas 
participar da maneira certa. Isto é, oferece uma concepção de autogoverno. Uma teoria da liberdade 
negativa descreve quais escolhas devem ser isentas de decisões coletivas e se a responsabilidade 
pessoal deve ser preservada. Esta última é a questão para este capítulo; a primeira para o próximo. 
Doravante, uso "liberdade” significa liberdade negativa, a menos que o contexto exija uma distinção 
da liberdade positiva [...] Embora os termos “liberdade” e “liberdade” sejam às vezes usados 
indistintamente, irei distingui-los da seguinte maneira. A liberdade total de alguém é o seu poder de 
agir da maneira que desejar, sem ser impedido por restrições ou ameaças impostas por outros ou por 
uma comunidade política. A sua liberdade negativa diz respeito à liberdade que uma comunidade 
política não pode tirar de alguém sem a ferir de uma forma especial, comprometendo a sua dignidade 
ao negar-lhe igual consideração à sua autonomia ou responsabilidade por sua própria vida. (Justice 
for Hedgehogs, 2011, p.364-366).) 
23 O luteranismo é um dos principais segmentos cristãos do mundo, com aproximadamente mais de 77 
milhões de fiéis,[1] que tem por base a teologia de Martinho Lutero, um frade católico, reformador e 
teólogo alemão.[2] Surgiu a partir dos esforços de Lutero em reformar a doutrina e prática da Igreja 
Católica, até então a única Igreja cristã existente no ocidente, o que originou a Reforma Protestante. 
Esta teve como principal base a publicação das 95 Teses, que foram divulgadas nos territórios de língua 
alemã do Sacro Império Romano-Germânico criticando algumas práticas da Igreja Católica, 
contrariando as autoridades governamentais e eclesiásticas da época. A divisão entre os católicos 
romanos e os luteranos aconteceu em 1521 com a Dieta de Worms, onde Lutero e todos seus seguidores 
foram oficialmente excomungados pela Igreja Católica.[3] A divisão tinha por base a doutrina 
da justificação, sendo que Lutero advocava-a através do princípio de que "a salvação vem somente pela 
graça, somente pela fé e somente por Cristo", contrariando o ponto de vista romano, que se baseava em 
uma "salvação pelo amor e pelas boas obras"- https://pt.wikipedia.org/wiki/Luteranismo 
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propriedade graças a qual ela é para si mesma a sua lei (independentemente da 

natureza dos objectos do querer). O princípio da autonomia é, portanto, não 

escolher senão de modo a que as máximas da escolha estejam incluídas 

simultaneamente, no querer mesmo, como lei universal (FMC, 2009, BA87, p.90)  

            

A concepção de autonomia em Dworkin parece muito similar à concepção 

kantiana, porquanto para o filósofo a autonomia consiste no direito de que cidadãos 

adultos e racionais têm de tomar, por si mesmos, decisões importantes que definam 

suas próprias vidas. Vejamos: 

 

It is generally agreed that adult citizens of normal competence have a right to 

autonomy, that is, a right to make important decisions defining their own lives for 

themselves […] The integrity view of autonomy does not assume that competent 

people have consistent values or always make consistent choices, or that they 

always lead structured, reflective lives. It recognizes that people often make 

choices that reflect weakness, indecision, caprice, or plain irrationality— that some 

people otherwise fanatical about their health continue to smoke, for example. Any 

plausible integrity-based theory of autonomy must distinguish between the 

general point or value of autonomy and its c 

onsequences for a particular person on a particular occasion (Life’s Dominium, 

1993, p.222-229)24. 

 

8 DOS PRINCÍPIOS 

                

Consoante  Dworkin,  impossível  tratarmos   da   razoabilidade   e  coerência do 

direito, elementos constitutivos da própria noção de direito, sem a consideração dos 

princípios, até porque, como já mencionado, para Dworkin, a adoção de uma 

fundamentação do direito apenas e tão somente, como um sistema de regras, se revela 

completamente insuficiente.  Para ele, o reconhecimento da presença e importância 

                                                      
24 É amplamente aceito o fato de que cidadãos adultos e racionais tenham o direito à autonomia, ou seja, 
o direito de tomar decisões importantes que definam suas próprias vidas por si mesmos [...] A visão da 
integridade da autonomia não pressupõe que pessoas competentes tenham valores consistentes ou 
sempre façam escolhas consistentes, ou ainda, que sempre levem uma vida estruturada e reflexiva. Se 
reconhece que muitas vezes as pessoas fazem escolhas que refletem fraqueza, indecisão, capricho ou 
pura irracionalidade - que algumas pessoas extremamente preocupadas com sua saúde, por exemplo, 
continuem a fumar. Qualquer teoria da autonomia baseada em uma integridade plausível deve 
distinguir entre o ponto geral ou valor da autonomia e suas consequências para uma pessoa particular 
em uma ocasião particular (Life’s Dominium, 1993, p.222-229). Tradução nossa. 
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dos princípios está adstrito à própria definição do direito. Assim, o direito não se 

exaure em um conjunto de regras reconhecidas pelo positivismo como únicas formas 

de manifestação da juridicidade, mas pressupõe também a consideração dos princípios 

que são igualmente vinculantes da atividade judicial Em Dworkin, a coerência do 

direito  se apresenta como uma grande mecânica que reúne regras e princípios e cuja 

razoabilidade (fairnes) deixa de depender apenas e tão somente, de uma lógica 

intrassistêmica de regras,  partindo unicamente do que foi decretado pelo legislador, 

dependendo  agora, também ,de uma lógica intersistêmica, reconhecida pelas 

instituições como práticas sociais legítimas, em face de recorribilidade à história e da 

práxis em torno da justiça. Nessa perspectiva, é relevante salientar que na aplicação 

trivial do direito, em razão da própria consolidação de certas matérias em leis e praxes 

judiciais, a invocação de regras prevalece sobre a de princípios, com base no 

entendimento de que o uso indiscriminado de princípios pode contribuir para o 

aumento considerável da insegurança jurídica como em consequência do poder 

discricionário concedido aos   juízes. Entretanto, consoante Dworkin, não é o que 

usualmente ocorre quando estamos diante dos hard cases. Nos chamados casos 

difíceis, podemos afirmar que em Dworkin, a ideia de que as funções legislativa e 

judicial, nestas hipóteses, se aproximam e princípios como o da isonomia processual 

das partes, amplo contraditório, pacta sunt servanda25, entre outros, funcionam para 

o juiz e para o direito como um todo, como instrumentos de auxílio à decisão judicial. 

Nesse sentido: 

 

Contudo, se o caso em questão for um caso difícil, em que nenhuma regra 

estabelecida dita uma decisão em qualquer direção, pode parecer que uma decisão 

apropriada possa ser gerada seja por princípios, seja por políticos [...] em seu 

aspecto descritivo, a teses dos direitos sustenta que, nos casos difíceis, as decisões 

                                                      
25 Pacta sunt servanda é o princípio da força obrigatória que abrange os contratos firmados entre duas 
ou mais partes. Consiste na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes 
deve ser cumprido. Esta é uma expressão em latim e significa "pactos devem ser 
respeitados" ou "acordos devem ser mantidos", em português. O princípio-base do pacta sunt 
servanda diz que aquilo que está escrito se torna lei entre as partes que assinaram tal documento. Desta 
forma, não se pode obrigar alguém a cumprir um contrato do qual não é signatário. O pacta sunt 
servanda é também princípio-base do Direito Civil e Direito Internacional. Esta condição garante a 
segurança jurídica e a autonomia das partes ao firmarem tal contrato-
https://www.significados.com.br/pacta-sunt-servanda/ 
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judiciais são caracteristicamente geradas por princípios, não por políticas 

(Levando os Direitos a Sério, 2002. p. 131 e 151).  

 

Por fim, ainda nesse contexto, inquestionável é que a questão da interpretação, 

para Dworkin, consiste em um aspecto crucial do desenvolvimento do próprio direito, 

e o princípio do igual respeito ou igual atenção podem ser considerados a norma 

fundamental da moral política dworkiniana, posto que a ideia do bem para ele, não é 

uma ideia exclusivamente de ordem privada, mas também de ordem pública. 

Entretanto, Dworkin não ignora a alegação por parte de seus críticos sobre a 

indeterminação, porosidade e subjetividade da interpretação, e, não obstante a 

plausibilidade de tais críticas, defende que tais dificuldades podem ser superadas pela 

escolha e adoção adequadas de princípios norteadores que se constituam, ao lado das 

regras, nos pilares das decisões judiciais. Nessa esteira, Dworkin afirma que nenhum 

governo pode ser considerado legítimo sem que  esteja em total consonância com dois 

princípios fundamentais, a saber: o princípio do  igual interesse ou atenção, pelo qual 

o governo deve mostrar preocupação igualitária para com o destino de cada pessoa sob 

sua égide, como também em relação ao princípio da responsabilidade, em que deverá 

mostrar total respeito para com a responsabilidade e o direito que cada pessoa tem de 

decidir por si mesma como fazer sua vida mais significativa. Nas palavras de Dworkin: 

 

No government is legitimate unless it subscribes to two reigning principles. First, 

it must show equal concern for the fate of every person over whom it claims 

dominion. Second, it must respect fully the responsibility and right of each person 

to decide for himself how to make something valuable of his life. These guiding 

principles place boundaries around acceptable theories of distributive justice 

[...]The question of distributive justice therefore calls for a solution to 

simultaneous equations. We must try to find a solution that respects both the 

reigning principles of equal concern and personal responsibility, and we must try 

to do this in a way that compromises neither principle but rather finds attractive 

conceptions of each that fully satisfy both. (Justice for Hedgehogs, 2011, P.12-13)26 

                                                      
26 Nenhum governo é legítimo a menos que subscreva dois princípios reinantes. Primeiro, deve mostrar 
igual interesse (preocupação) com o destino de cada pessoa sobre a qual reivindica domínio. Em 
segundo lugar, deve respeitar plenamente a responsabilidade e o direito de cada pessoa de decidir por 
si mesma como tornar algo valioso para sua vida. Esses princípios orientadores colocam limites em 
torno de teorias aceitáveis de justiça distributiva [...] A questão da justiça distributiva, portanto, exige 
uma solução para equações simultâneas. Devemos tentar encontrar uma solução que respeite os 
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9 RESPEITO PRÓPRIO E AUTENCIDADE 

 

O conceito de dignidade humana ocupa um lugar central na teoria moral de 

Dworkin. Entretanto, a dignidade dworkiniana implica na observância de dois 

princípios éticos, a saber: o princípio do respeito próprio (self-respect) e o princípio 

da autenticidade (authenticity). Para Dworkin, o respeito próprio, paralelo à vida de 

todo ser humano, traduz a importância objetiva da vida e reconhece o seu caráter 

universal. De modo que, ao tratarmos do princípio do respeito próprio, a consideração 

do valor intrínseco da vida humana nos remete à noção de igualdade na medida em 

que a todos é concedida a potencialidade ao alcance do bem viver a partir do 

reconhecimento de que a vida de qualquer outro é objetivamente tão importante 

quanto nossa própria. Assim, o princípio do self respect exige que uma vida humana 

não seja desperdiçada em virtude do dever que cada pessoa tem de levar a sua vida a 

sério e aproveitar a sua oportunidade de viver, eis aí, sua a importância objetiva. Nesse 

sentido, a igualdade objetiva da vida se realiza mediante uma atitude responsável e 

propositiva em relação à nossa vida e à vida de todas as pessoas em respeito ao valor e 

ao direito de a humanidade ser tratada sempre como um fim em si mesma. Quanto ao 

segundo princípio, o da autenticidade, consiste ne responsabilidade que cada um tem 

de identificar aquilo que realmente conta como sucesso em sua própria vida. Nessa 

perspectiva, convém salientar que, a concepção do viver bem para o autor, não 

significa, necessariamente, ter uma vida promissora, também não se resume ao 

conceito de vida boa. Viver bem para Dworkin, implica no esforço de criar uma vida 

em consonância com a dignidade humana, ou seja, a satisfação das nossas inclinações. 

Viver bem, entretanto, significa viver de acordo com os padrões éticos estabelecidos 

pelo próprio homem que ao criar valores para si mesmo como ser racional e autônomo, 

não valoriza a sua dignidade apenas e tão somente por razões heterônomas. Ao incluir 

a consciência dos valores que a vida demonstra e representa, o viver bem, 

consequentemente, inclui o reconhecimento e a autenticidade. Dworkin nos ensina 

que o princípio da autenticidade tem como pressuposto essencial a responsabilidade 

pessoal e coerente de vida que reverencie a importância de viver bem. Se trata da 

liberdade de escolher o próprio projeto de vida conjugado com o dever do agir 

                                                      
princípios reinantes do igual interesse e da responsabilidade pessoal, e devemos tentar fazer isso de uma 
forma que não se comprometa nenhum dos princípios, mas sim, que se encontre concepções atraentes 
que satisfaçam plenamente a ambos. (Justice for Hedgehogs, 2011, P.12-13) Tradução nossa. 
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conforme à nossa própria lei. Nessa esteira, claro está que, ao considerarmos o 

princípio da autenticidade, consequentemente consideramos o princípio do respeito 

próprio, porque a autenticidade atribui a todos a responsabilidade pessoal de uma 

conduta sempre coerente e, em atendimento ao que o princípio do respeito próprio 

exige, com autonomia.  Nesse sentido, não há como pensarmos uma vida autêntica na 

ocorrência do constrangimento e diante da usurpação da responsabilidade pessoal é 

que surgem a injustiça e a indignidade. Dworkin explicita: 

 

I now introduce two principles that I believe state fundamental requirements of 

living well. In other work I have discussed related though different principles as 

political principles; I stated these political principles in Chapter 1 and I will employ 

them in later chapters. I describe these now, however, only as ethical principles. 

Th e first is a principle of self- respect. Each person must take his own life seriously: 

he must accept that it is a matter of importance that his life be a successful 

performance rather than a wasted opportunity. The second is a principle of 

authenticity. Each person has a special, personal responsibility for identifying 

what counts as success in his own life; he has a personal responsibility to create 

that life through a coherent narrative or style that he himself endorses. Together 

the two principles off er a conception of human dignity: dignity requires self- 

respect and authenticity. […] Self- Respect: That principle insists that I must 

recognize the objective importance of my living well. I must accept, that is, that it 

would be a mistake for me not to care how I lived. I do not mean simply to repeat 

the orthodox claim that each person’s life has intrinsic and equal worth. In 

practice, the equal- worth principle is usually understood not as an ethical 

principle but as a moral principle about how people must be treated. It insists that 

all human lives are inviolable and that no one should be treated as if his life were 

less important than anyone else’s. Our principle of self- respect is different: it is 

not in itself a moral claim. It describes an attitude that people should have toward 

their own lives: they should think it important that they live well. Th e principle of 

self- respect requires each of us to treat his own life as having that kind of 

importance. Stephen Darwall has made a useful distinction between recognition 

respect and appraisal respect. The latter is the respect we show someone in virtue 

of his character or achievements; the former includes the respect we must show 

people just out of recognition of their status as people. The self- respect that ethics 

dignity demands is recognition, not appraisal, respect. Authenticity Now we turn 

to the second principle of dignity. I called it the principle of authenticity, though 



 
 
 
 

Cacilda Jandira Corrêa Mezzomo  | 1211 

 

that virtue has a mixed reputation now. Authenticity is the other side of self- 

respect. Because you take yourself seriously, you judge that living well means 

expressing yourself in your life, seeking a way to live that grips you as right for you 

and your circumstance. Th is need not be commitment to a single overriding 

ambition or to a set hierarchy of values. It may instead amount to what we call 

character, or what Nietzsche ethics called a “style”: a way of being that you find 

suited to your situation, not one drawn mindlessly from convention or the 

expectations or demands of others. Authenticity does make important demands, 

however. It requires a personal sense of character and commitment to standards 

and ideals out of which we act. (Justice dor Hedgehogs, 2011, p.  203-211).27 

 

10 DA RESPONSABILIDADE  

                

A   responsabilidade    na    concepção   dworkiniana   exige   que   interpretemos 

                                                      
27 Agora apresento dois princípios que acredito serem os requisitos fundamentais para viver bem. Em 
outro trabalho, discuti princípios relacionados, embora diferentes, como princípios políticos; afirmei 
esses princípios políticos no capítulo 1 e os empregarei nos capítulos posteriores. Eu descrevo isso agora, 
no entanto, apenas como   princípios éticos. O primeiro é o princípio do respeito próprio em que cada 
pessoa deve levar a sério sua própria vida: deve aceitar que é importante que sua vida seja bem sucedida, 
e não apenas uma oportunidade desperdiçada. O segundo é o princípio de autenticidade, pelo qual cada 
pessoa tem uma responsabilidade especial e pessoal de identificar o que é considerado sucesso em sua 
própria vida; ele tem a responsabilidade pessoal de criar essa vida por meio de uma narrativa ou estilo 
coerente por ele mesmo endossado. Juntos, os dois princípios oferecem uma concepção de dignidade 
humana: a dignidade requer respeito próprio e autenticidade. Do respeito próprio: esse princípio insiste 
que devo reconhecer a importância objetiva de meu viver bem. Devo aceitar, isto é, que seria um erro 
não me importar com a maneira como vivi. Não pretendo simplesmente repetir a afirmação ortodoxa 
de que a vida de cada pessoa tem valor intrínseco e igual. Na prática, o princípio da igualdade geralmente 
é entendido não como um princípio ético, mas como um princípio moral sobre como as pessoas devem 
ser tratadas. Insiste que todas as vidas humanas são invioláveis e que ninguém deve ser tratado como 
se sua vida fosse menos importante do que a de qualquer outra pessoa. Nosso princípio de respeito 
próprio é diferente: não é em si uma reivindicação moral. Descreve uma atitude que as pessoas devem 
ter em relação às suas próprias vidas: devem pensar que é importante viver bem. O princípio do respeito 
próprio exige que cada um de nós trate sua própria vida como tendo esse tipo de importância. Stephen 
Darwall fez uma distinção útil entre o respeito por reconhecimento e o respeito por avaliação. O último 
é o respeito que mostramos a alguém em virtude de seu caráter ou realizações; o primeiro inclui o 
respeito que devemos mostrar às pessoas apenas por reconhecer seu status como pessoas. O respeito 
próprio que a dignidade da ética exige é o respeito do reconhecimento, não da avaliação [...] Da. 
autenticidade: agora   nos   voltamos para o segundo princípio da dignidade. Eu o chamei de princípio 
da autenticidade, embora essa virtude pareça ter uma reputação mista agora. Autenticidade é o outro 
lado do respeito próprio, de modo que, por se levar a sério, você julga que viver bem significa se 
expressar em sua vida, buscando um modo de viver que o considere certo para você e sua situação. Isso 
não precisa ser um compromisso com uma única ambição dominante ou com uma hierarquia de valores 
definida. Em vez disso, equivale ao que chamamos de caráter, ou o que a ética de Nietzsche chama de 
“estilo”: uma forma de ser que você considera adequada à sua situação, não uma forma descuidada das 
convenções ou das expectativas ou exigências dos outros. A autenticidade faz exigências importantes, 
no entanto, requer um senso pessoal de caráter e de compromisso com os padrões e ideais a partir dos 
quais atuamos. (Justice dor Hedgehogs, 2011, p. 203-211). Tradução nossa. 
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criticamente nossas próprias convicções, sendo que sua compreensão perpassa, 

necessariamente, pelos princípios da integridade e autenticidade. Para Dworkin, 

devemos interpretar cada uma dessas convicções, na medida do possível, a partir da 

nossa própria responsabilidade moral tendo como horizonte a melhor e mais adequada 

forma de viver, ou seja, como um trabalho sempre em construção, na medida em que 

ser responsável implica em acatar os princípios da integridade moral e a autenticidade 

como ideais apropriados e, empreender um esforço razoável a fim de alcançá-los. Em 

princípio, claro está que se trata de um esforço individual, haja vista cada indivíduo 

possuir suas próprias convicções, e que, embora divergentes de algum modo ou sob 

algum aspecto, das convicções dos demais, permanecem firmes e autênticas. Como 

poderemos verificar com a citação abaixo mencionada, Dworkin distingue a 

responsabilidade entre a responsabilidade como virtude e a responsabilidade como 

relação. O segundo princípio de dignidade humana dworkiniana, exige que eu seja 

virtuosamente responsável aceitando a responsabilidade relacional quando 

apropriado. Nesse viés, ele exemplifica que, pessoas que culpam seus pais, terceiros, 

ou mesmo a sociedade em geral por seus próprios erros, ou invocando alguma forma 

de determinismo genético para se isentar de qualquer responsabilidade por seus atos, 

são pessoas que carecem de dignidade, uma vez que a dignidade requer que se 

assuma o que se faz, isto é, ser responsável. Poderíamos dizer, portanto, que a 

responsabilidade dworkiniana, de algum modo nos remete aos conceitos de vontade 

boa e autonomia kantianas, posto que também requer determinação da vontade, 

fruto da razão prática, para assumirmos nossos próprios atos em uma atitude de 

autonomia que se dá   pelo esforço de migração de um estado de menoridade para o 

da maioridade, momento em que assumimos as rédeas de nossa própria vida e nos 

tornamos autores da nossa própria história. Vejamos a seguinte afirmação do autor: 

 

Responsibility requires us critically to interpret the convictions that seem initially 

most appealing or natural— to seek understandings and specifications of these 

initially appealing convictions with those two goals of integrity and authenticity in 

mind. We interpret each of these convictions, so far as we can, in the moral 

responsibility in the light of the others and also in the light of what feels natural to 

us as a suitable way to live our lives […] So, we must treat moral responsibility as 

a work always in progress: someone is responsible who accepts moral integrity and 

authenticity as appropriate ideals and deploys a reasonable effort toward achieving 
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them. In principle this must be an individual eff ort, not only because each person’s 

initial convictions are somewhat different from everyone else’s, but because only 

the person whose settled convictions they become can gauge their authenticity for 

him. But it would be absurd to expect everyone to engage in the kind of 

philosophical reflection that any full- blown attempt at moral responsibility would 

demand. So moral interpretation, like so much else of high importance, is a matter 

for social formation and also for division of labor […] Indeed, philosophy would 

have an important role to play on this account even if, as seems unbelievable, it 

actually never dramatically changed anyone’s opinion or behavior. For a 

community or a culture has moral responsibilities of its own: its collective 

arrangements must show a disposition toward realizing that responsibility. Kant’s 

moral philosophy, for example, is best understood in those terms. As John Rawls 

emphasized in his lectures on Kant, that philosopher did not suppose himself to 

have discovered fresh truths about moral duties. His various formulations of the 

categorical imperative were in the spirit of the responsibility project I described. 

Being able to universalize the maxim of our conduct is hardly a test of truth; 

different agents will produce different schemes responding to that requirement. 

But it is a test of responsibility, or at least an important part of such a test, because 

it provides the coherence that responsibility asks. It also tests the authenticity that 

responsibility demands: Kant said we must be able to will as well as imagine the 

universality of a maxim. Politics is for most people among their most important 

moral theaters and challenges. So, a community’s political philosophy is a major 

part of its conscience and claim to collective moral responsibility (Justice for 

Hedgehogs, 2011, p. 108-110).28 

                                                      
28 A responsabilidade exige que interpretemos criticamente as convicções que inicialmente parecem 
mais atraentes ou naturais – devemos buscar entendimentos e especificações dessas convicções 
inicialmente atraentes com dois objetivos na mente: o da integridade e da autenticidade. Interpretamos 
cada uma dessas convicções, na medida do possível, na responsabilidade moral à luz dos outros e 
também à luz do que nos parece natural como uma forma adequada de viver nossas vidas [...] portanto, 
devemos tratar a responsabilidade moral como um trabalho sempre em construção: alguém é 
responsável ao aceitar a integridade moral e a autenticidade como ideais apropriados e empreender um 
esforço razoável a fim de alcançá-los. Em princípio, isso deve ser um esforço individual, não apenas 
porque cada pessoa tem suas próprias convicções que divergem de algum modo das convicções dos 
demais, mas porque apenas a pessoa cujas convicções são firmes podem avaliar sua autenticidade. Mas 
absurdo seria esperar que todos se engajassem no tipo de reflexão filosófica exigida pela 
responsabilidade moral. Assim, a interpretação moral, como tantas outras coisas de grande 
importância, é uma questão de formação social e também de divisão do trabalho [...] de fato, a filosofia 
teria um papel importante a desempenhar nesta conta, mesmo que, por mais inacreditável que pareça, 
nunca tenha mudado drasticamente a opinião ou o comportamento de ninguém. porquanto para que 
uma comunidade ou cultura tenha responsabilidades morais próprias, seus arranjos coletivos devem 
mostrar uma disposição para realizar essa responsabilidade. A filosofia moral de Kant, por exemplo, é 
melhor entendida nesses termos. Como John Rawls enfatizou em suas palestras sobre Kant, o filósofo 
alemão não supunha ter descoberto verdades novas sobre os deveres morais, as várias formulações do 
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Dworkin prossegue explicitando sua concepção acerca da   responsabilidade: 

 

You might ask: responsibility to whom? It is misleading to answer: responsibility 

to ourselves. People to whom responsibilities are owed can normally release those 

who are responsible, but we cannot release ourselves from our responsibility to 

live well. We must instead acknowledge an idea that I believe we almost all accept 

in the way we live but that is rarely explicitly formulated or acknowledged. We are 

charged to live well by the bare fact of our existence as self- conscious creatures 

with lives to lead. We are charged in the way we are charged by the value of 

anything entrusted to our care. It is important that we live well; not important just 

to us or to anyone else, but just important. (I return to the idea of objective 

importance later in this chapter.) We have a responsibility to live well, and the 

importance of living well accounts for the value of having a critically good life. Th 

ese are no doubt controversial ethical judgments. I also make controversial ethical 

judgments in any view I take about which lives are good or well- lived. In my own 

view, someone who leads a boring, conventional life without close friendships or 

challenges or achievements, marking time to his grave, has not had a good life, 

even if he thinks he has and even if he has thoroughly enjoyed the life he has had. 

If you agree, we cannot explain why he should regret this simply by calling 

attention to pleasures missed: there may have been no pleasures missed, and in 

any case, there is nothing to miss now. We must suppose that he has failed at 

something: failed in his responsibilities for living [..]I distinguished responsibility 

as a virtue from responsibility as a relation, and I also distinguished different 

forms of responsibility in both senses. The second principle of dignity demands 

both that I be responsible in the virtue sense and that I accept relational 

responsibility when appropriate. I do not treat an act as my own, as issuing from 

my personality and character, unless I regard myself as judgmentally responsible 

for it. People who blame their parents or other people or society at large for their 

own mistakes, or who cite some form of genetic determinism to absolve themselves 

                                                      
imperativo categórico estavam no espírito do projeto da responsabilidade que descrevi. Ser capaz de 
universalizar a máxima de nossa conduta dificilmente é um teste acerca da verdade; diferentes agentes 
produzirão diferentes esquemas em resposta a esse requisito, mas é um teste de responsabilidade, ou 
pelo menos uma parte importante de tal teste, porque fornece a coerência que a responsabilidade exige. 
Também testa a autenticidade que a responsabilidade exige: Kant disse que devemos ser capazes de 
querer e também de imaginar a universalidade de uma máxima. A política está, para a maioria das 
pessoas, entre seus dramas e desafios morais mais importantes. Portanto, a filosofia política de uma 
comunidade é uma parte importante de sua consciência e reivindicação de responsabilidade moral 
coletiva (Justice for Hedgehogs, 2011, p. 108-110). Tradução nossa. 
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of any responsibility for how they have acted, lack dignity, because dignity requires 

owning up to what one has done. (Justice for Hedgehogs, 2011, p.196).29 

 

Assim, para Dworkin estamos incumbidos de viver bem pelo simples fato de 

existirmos enquanto seres racionais com uma vida para dar conta e viver, de modo que 

a responsabilidade ética tem uma importância e aplicação objetiva, guardando estrita 

relação com o que o autor chamou de sabedoria ética, ordinariamente traduzida pela 

expressão: a responsabilidade é minha! 

 

11 KANT POR DWORKIN: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                

Em suas considerações sobre a filosofia moral e política kantiana, Dworkin 

destaca que o princípio da humanidade preconizado por Kant, pelo qual devemos 

reconhecer o valor intrínseco de cada indivíduo, incluindo o nosso próprio valor, 

como fim não apenas como meio, apresenta-nos um caráter objetivo e não apenas 

subjetivo. Ele argumenta que o princípio da humanidade, ainda que indiretamente, 

uma vez que Kant não se ocupa propriamente do conceito e alcance da vida boa, 

                                                      
29 Você pode perguntar: responsabilidade para quem? É enganoso responder: responsabilidade para 
conosco. As pessoas a quem são devidas responsabilidades podem normalmente exonerar os 
responsáveis, no entanto, não podemos nos eximir de nossa responsabilidade de viver bem. Devemos, 
em vez disso, reconhecer uma ideia que acredito ser aceita praticamente por todos nós pelo modo 
como vivemos, mas que raramente é explicitamente formulada ou reconhecida. Somos encarregados 
de viver bem pelo simples fato de que existimos como criaturas autoconscientes e com uma vida pra 
viver. Somos cobrados da mesma forma que somos cobrados pelo valor de qualquer coisa que seja 
confiada aos nossos cuidados. É importante que vivamos bem; e isto não é importante apenas para 
nós [...] (Retornarei à ideia de importância objetiva mais adiante neste capítulo.)  Temos a 
responsabilidade de viver bem, e a importância de viver bem explica o valor de ter uma vida 
criticamente boa. Esses são, sem dúvida, julgamentos éticos controversos. Também faço julgamentos 
éticos controversos em qualquer opinião que assumo sobre quais vidas são boas ou bem vividas. Na 
minha opinião, alguém que leva uma vida chata e convencional, sem amizades íntimas, desafios ou 
conquistas, marcando o caminho para o túmulo, não teve uma vida boa, mesmo que pense que sim e 
mesmo que tenha aproveitado completamente a vida que teve. Se você concorda, não podemos 
explicar porque ele deveria se arrepender simplesmente chamando a atenção para os prazeres 
perdidos: pode ter havido prazeres perdidos e, em qualquer caso, não há nada a perder agora. 
Devemos supor que ele tenha falhado em algo: falhou com suas responsabilidades de viver [...] 
distingui a responsabilidade como uma virtude da responsabilidade como uma relação, e também 
distingui diferentes formas de responsabilidade em ambos os sentidos. O segundo princípio de 
dignidade exige que eu seja responsável no sentido da virtude e que aceite a responsabilidade 
relacional quando apropriado. Não trato um ato como meu, como resultado de minha personalidade 
e caráter, a menos que me considere responsável por ele. Pessoas que culpam seus pais ou outras 
pessoas ou a sociedade em geral por seus próprios erros, ou que citam alguma forma de determinismo 
genético para se isentar de qualquer responsabilidade pela forma como agiram, por exemplo, carecem 
de dignidade, porque a dignidade requer assumir o que foi feito. (Justice for Hedgehogs, 2011, p.196). 
Tradução nossa. 
 



 
 
 
 
1216 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

ratifica a importância de como nossas vidas devem ser. Portanto, segundo Dworkin, 

se há um valor que é realmente objetivo, é o valor da própria humanidade porque 

atesta o valor objetivo da vida de todas as pessoas. Nessa esteira, o filósofo norte-

americano, evoca parcialmente o princípio da humanidade defendido por Kant 

aproximando-o do princípio do respeito próprio, o qual também pressupõe o 

reconhecimento do nosso valor intrínseco bem como a importância da autonomia na 

condução de nossas vidas. Outro ponto em que podemos identificar uma 

convergência entre o pensamento de Dworkin e Kant é de que ao falarmos em 

autonomia, necessariamente temos que enfrentar o tema liberdade. Como 

oportunamente mencionado, assim como Kant, Dworkin não entende a liberdade 

como o direito ou a capacidade para o irrestrito atendimento às nossas inclinações, 

mas na liberdade que se tem em relação às mesmas no sentido de, embora afetados, 

não sermos determinados por elas. Nesse sentido, podemos dizer que a autonomia 

pode ser traduzida por liberdade no seu aspecto positivo, ou seja, na determinação 

da vontade. Assim, kantianamente falando, somos autônomos quando agimos por 

respeito à lei moral mesmo em detrimento de algum objetivo particular como, por 

exemplo, nosso próprio prazer, a busca pela vida boa, altruísmo ou mesmo algum 

valor mais transcendente como o temor a Deus ou promessa de salvação. De acordo 

com essa interpretação, não estaríamos respeitando o valor intrínseco e objetivo de 

nossas vidas, como um fim em si mesmo, nem tampouco nossa liberdade, se 

dedicássemos todos os nossos esforços exclusivamente para a conquista de um ou 

outro desses bens particulares, portanto, em Kant, somos livres quando agimos de 

acordo com a lei moral. Essa visão de autonomia, afirma Dworkin, corresponde ao 

princípio da responsabilidade moral pois quando o adotamos, pretendemos que 

nossas convicções morais forneçam nossos motivos reais, filtrando todas as influências 

que podem de algum modo afetar e determinar contrariamente nosso comportamento. 

Enfim, a determinação de tratarmos todas as pessoas com o respeito que concedemos 

a nós mesmos o que exige, no mínimo, que não reivindiquemos para nós mesmos 

nenhum direito que não concedamos aos outros e não suponhamos para eles nenhum 

dever que não aceitemos para nós, está inserida no conceito dworkiniano de 

responsabilidade moral. 

Entretanto, segundo Dworkin, esse ponto de aproximação com o pensamento 

kantiano não avança muito pois os temas: autonomia e determinismo, 
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responsabilidade e determinismo provocam uma bifurcação no entendimento dos dois 

pensadores. Para Kant, como vimos, a autonomia só é possível se formos capazes de 

agir de acordo com a lei moral e, para defender sua possibilidade, Kant adverte-nos 

sobre a ameaça do determinismo. Nesse sentido, o filósofo alemão ensina que no 

mundo fenomenal (sensível) o qual ocupamos, a autonomia não pode ser plenamente 

realizada, porquanto nesse mundo, nossas ações são geralmente determinadas por 

nossas inclinações. Ocorre que, para ele também habitamos outro mundo - o mundo 

noumênico (inteligível), o mundo como é em si mesmo, não apenas como nos parece 

ser. Não obstante, sua natureza não possa ser conhecida, Kant afirma que podemos 

usufruir da liberdade que consiste em um direito inato e que torna a autonomia e a 

moralidade possíveis, entretanto, para o filósofo alemão, autonomia 

(responsabilidade) e determinismo são incompatíveis. Dworkin, porém, considera 

equivocada tal interpretação kantiana, argumentando a plena possibilidade e 

compatibilidade entre autonomia, responsabilidade e determinismo, alegando que a 

responsabilidade de julgar um fenômeno é sim, inteiramente possível e explicável 

dentro do que Kant denominou por mundo fenomênico. Neste sentido: 

 

 […] The very general principles he declared— that we must never act in ways we 

could not rationally wish that everyone acts, for instance— have had enormous 

influence even among academic philosophers who reject many of his more 

concrete opinions. His powerful warning that we must treat other people as ends 

and never merely as means is daily repeated in legal and moral argument across a 

great part of the world. […]  But the arguments he supplied for these very 

influential principles are comparatively weak, in my own view, and the theories of 

freedom and reason he offered are opaque to almost all of those who are drawn to 

those principles. However, Kant’s writings on moral philosophy contain all the 

ingredients of what I believe to be a more accessible interpretive argument for 

those principles. It is not my aim (nor is it within my power) to add to the 

formidable volume of Kant exegesis. I want rather to suggest a way of reading Kant 

(whatever else it ignores in his writing) that tracks the methods I propose to follow 

here. That reading begins in ethics: with ethical demands that match the two 

principles of dignity we have now recognized. Kant’s “principle of humanity” is in 

the first instance about the mode in which we must value ourselves and our own 

goals: we must see these as objectively, not just subjectively, important. We must 

think, as our first principle insists, that it is objectively important how our lives go. 
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We draw the appropriate conclusion in what I called Kant’s principle: if the value 

you find in your life is to be truly objective, it must be the value of humanity itself. 

You must find the same objective value in the lives of all other persons. You must 

treat yourself as an end in yourself, and therefore, out of self- respect, you must 

treat all other people as ends in themselves as well. Self-respect also requires that 

you treat yourself as autonomous in one sense of that idea: you must yourself 

endorse the values that structure your life. Th at demand matches our second 

principle: you must judge the right way to live for yourself and resist any coercion 

designed to usurp that authority. These two demands of dignity pose the 

interpretive challenge I have described. There could be no option, for Kant any 

more than for us, of resolving this stark conflict by balancing or compromising the 

two demands. Any compromise would necessarily be, for Kant as for us, a sacrifice 

of our dignity. His response was therefore to offer better interpretations of the two 

demands. He understood autonomy to mean not freedom to pursue whatever 

inclinations we might have but freedom that includes freedom from those 

inclinations. We are autonomous when we act out of respect for the moral law 

rather than to serve some particular goal: our own pleasure, for example, or what 

we take to be a good life, or some more transcendent value, or even to relieve the 

suffering of others. That interpretation explains why autonomy has the 

commanding importance he assigned it. We would not respect our lives as having 

intrinsic and objective value if we dedicated our lives to achieving some one or 

another of these par tic u lar goods. We would be treating our lives as having value 

only as morality means to those ends. We must rather treat our freedom as an end 

in itself rather than a means to something else, and we do that by supposing that 

we are free when we act out of the moral law, not when we ignore it. That does not 

mean simply acting consistently with what the moral law demands. “For if any 

action is to be morally good, it is not enough that it should conform to the moral 

law— it must also be done for the sake of the moral law.” That view of autonomy 

matches our account of moral responsibility in Chapter 6. When we take up the 

project described there, we aim that our moral convictions provide our actual 

motives, filtering out those influences of our personal history that press for 

contrary behavior. But Kant’s reconciliation of autonomy with respect for others 

requires something more substantive: some statement of the content of what 

autonomy so understood requires. How do I treat others along with myself as ends 

in themselves? Kant does not answer that I must act impartially in all matters. He 

offers a different and much less demanding kind of universalism: we must act in 
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such a way that we can will the principle of our action to be universally embraced 

and followed. A person respects his own intrinsic ethical value through such 

principles because, as Kant puts it, “it is precisely the fitness of his maxims to make 

universal law that marks him out as an end in himself.” Kantian scholars puzzle 

and disagree about what that somewhat opaque formula, about willing a law to be 

universal, actually means, as they puzzle and disagree about much else in his 

theories. But the general thrust is clear enough: treating people with the respect 

we accord ourselves requires, at a minimum, that we claim no right in ourselves 

that we do not grant others and suppose no duty for them we do not accept for 

ourselves. In the language of American constitutional lawyers, respect for all 

requires equal protection of the moral law. That constraint does not, in itself or by 

likely implication, require each of us always to act as if his own life was of no more 

concern to him than that of anyone else. Kant offers his theory as an interpretation 

of ordinary moral practice, and his various examples of what laws we cannot 

coherently will to be universal are designed to produce moral requirements that 

are familiar. Th is reconstruction of Kant’s argument bends it toward the argument 

of this book— perhaps past the breaking point, though I hope not. I mean to show 

that Kant’s claims are most persuasive when understood as an interpretive account 

linking ethics and morality. Each element in this structure of moral and ethical 

ideas contributes to the case for the other elements. Whether we start in the moral 

law or in the ethics of self- respect, we generate the same from dignity to morality 

structure. Certainly, Kant did not suppose that acting for the sake of the moral law 

necessarily or even usually produces a good life. But he did think it would mean 

living well, with full self- respect and autonomy. The Kantian system so understood   

is an impressive piece of active holism. I concede that I have entirely ignored much 

argument that many Kantian scholars think most distinctive and important: his 

metaphysics and the theory of reason articulated in his critiques. He supposed 

himself to have shown, in the first two sections of his Groundwork, that autonomy 

is possible only if we are capable of acting out of the moral law whose form he 

described. In the third section he undertook to defend that possibility against the 

threat of determinism. In the phenomenal world we occupy, the world of science, 

autonomy seems impossible, because in that world our actions are determined by 

prior events beyond our control. But we inhabit another world as well— the world 

as it is in itself, not as it appears to us. We cannot in the nature of the case discover 

the nature of that noumenal world, but we can and must assume that in that world 

we do have the freedom that makes autonomy and morality possible. Kant held, 
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that is, that responsibility and determinism are incompatible. I argued in the last 

chapter that his view is mistaken. If he had accepted a compatibilist position, he 

would have thought judgmental responsibility a phenomenon entirely explicable 

within what he called the phenomenal world (Justice for Hedgehogs, 2011, p.264-

265)30 

                                                      
30  [...] Em seus princípios gerais, ele declarou - que nunca devemos agir de maneira que não 
poderíamos racionalmente desejar que todos agissem, por exemplo – (tal afirmação) foi de enorme 
influência, mesmo entre os filósofos acadêmicos que rejeitam muitas de suas opiniões mais concretas. 
Seu poderoso aviso de que devemos tratar as outras pessoas como fins e nunca meramente como 
meios é diariamente repetido em argumentos legais e morais em grande parte do mundo. [...], mas os 
argumentos que ele forneceu para esses princípios tão influentes são comparativamente fracos, em 
minha própria opinião, e as teorias de liberdade e razão que ele ofereceu são opacas para quase todos 
aqueles que são atraídos por esses princípios. No entanto, os escritos de Kant sobre filosofia moral 
contêm todos os ingredientes que acredito ser um argumento interpretativo mais acessível para esses 
princípios. Não é meu objetivo (nem está em meu poder) aumentar o volume formidável da exegese 
de Kant. Em vez disso, quero sugerir uma maneira de ler Kant (tudo o que ele ignora em seus escritos) 
que rastreia os métodos que proponho seguir aqui. Essa leitura começa na ética: com exigências éticas 
que correspondem aos dois princípios de dignidade que agora reconhecemos. O "princípio da 
humanidade" de Kant diz, em primeira instância, sobre o modo pelo qual devemos valorizar a nós 
mesmos e nossos próprios objetivos: devemos vê-los como objetivamente, não apenas 
subjetivamente, importantes. Devemos pensar, como nosso primeiro princípio insiste, que há 
importância objetiva em saber como nossas vidas estão. Tiramos a conclusão apropriada no que 
chamei de princípio de Kant: se o valor que você encontra em sua vida deve ser verdadeiramente 
objetivo, então, deve ser o valor da própria humanidade. Você deve encontrar o mesmo valor objetivo 
na vida de todas as outras pessoas devendo trata-las como fins em si mesmas, mas deve também, 
tratar a si mesmo como um fim em si mesmo. O respeito próprio também requer que, nessa 
perspectiva, você se trate como autônomo: você deve endossar os valores que estruturam sua vida. 
Essa demanda corresponde ao nosso segundo princípio: você deve julgar a maneira certa de viver  
para si mesmo e resistir a qualquer coerção destinada a usurpar essa autoridade. Essas duas 
demandas de dignidade apresentam o desafio interpretativo que descrevi. Não poderia haver opção, 
para Kant mais do que para nós, de resolver esse conflito gritante equilibrando ou comprometendo 
as duas demandas. Qualquer acordo seria necessariamente, para Kant como para nós, um sacrifício 
de nossa dignidade. Sua resposta foi, portanto, oferecer melhores interpretações para essas duas 
demandas. Ele entendeu que autonomia não significa liberdade para seguir quaisquer inclinações que 
possamos ter, mas liberdade em relação a essas inclinações. Somos autônomos quando agimos por 
respeito à lei moral ao invés de servir a algum objetivo particular: nosso próprio prazer, por exemplo, 
ou àquilo que consideramos ser uma vida boa, ou algum valor mais transcendente, ou mesmo para 
aliviar o sofrimento de outros. Essa interpretação explica porque a autonomia tem a importância 
dominante que ele atribuiu. Não respeitaríamos o valor intrínseco e objetivo das nossas vidas se 
dedicássemos nossas vidas à conquista de um ou outro desses bens particulares. Estaríamos tratando 
nossas vidas como tendo valor apenas como meios morais para tais fins. Devemos antes tratar nossa 
liberdade como um fim em si mesma ao invés de um meio para alguma outra coisa, e fazemos isso 
supondo que somos livres quando agimos de acordo com a lei moral, não quando a ignoramos. Isso 
não significa simplesmente agir de acordo com o que a lei moral exige. “Pois para que uma ação seja 
considerada moralmente boa, não é suficiente que esteja em conformidade com a lei moral - também 
deve ser feita por causa da lei moral.” Essa visão de autonomia corresponde à nossa descrição da 
responsabilidade moral no capítulo 6. Quando assumimos o projeto descrito ali, pretendemos que 
nossas convicções morais forneçam nossos motivos reais, filtrando as influências de nossa história 
pessoal que pressionam por um comportamento contrário. Mas a reconciliação de Kant da autonomia 
com o respeito pelos outros requer algo mais substantivo: alguma declaração do conteúdo do que a 
autonomia assim entendida requer. Como trato os outros como fins em si mesmos? Kant não responde 
que devo agir com imparcialidade em todas as questões. Ele oferece um tipo de universalismo diferente 
e muito menos exigente: devemos agir de tal maneira que possamos desejar que o princípio de nossa 
ação seja universalmente aceito e seguido. Uma pessoa respeita seu próprio valor ético intrínseco por 
meio de tais princípios porque, como Kant coloca, “é precisamente a adequação de suas máximas para 
fazer uma lei universal que a marca como um fim em si mesma”. Os estudiosos kantianos confundem e 
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 Defendemos, portanto, que a concepção ética de Dworkin deriva seus 

princípios básicos da concepção moral de Immanuel Kant.  A exigência dworkiniana 

de pensarmos em objetivos pessoais que respeitem as obrigações, deveres e 

responsabilidades para com os outros, conferindo à liberdade o status de um ideal 

ético a ser alcançado é, inquestionavelmente, uma ideia que se ajusta à moral kantiana. 

Em Dworkin, o respeito próprio e a autenticidade são princípios políticos que 

identificam os valores mais abstratos da condição humana e que se referem 

diretamente às duas dimensões da dignidade, as quais são: a dimensão do valor 

intrínseco da vida e a dimensão da responsabilidade pessoal.  Ao retirar seus princípios 

básicos da noção de dignidade humana para a qual toda a vida possui um valor 

objetivo, Dworkin adota o discurso da importância intrínseca da vida humana como 

um fim em si mesma, seguida da responsabilidade pessoal decorrente da liberdade 

(autonomia da vontade) de escolha e condução do projeto de vida que melhor aprouver 

dentro dessa moldura. No que concerne à realização do bem comum, Dworkin aponta 

                                                      
discordam sobre o que essa fórmula um tanto opaca, que é desejar que uma lei seja universal, realmente 
significa, além de se confundirem e discordarem sobre muitas outras coisas em suas teorias. Mas a ideia 
geral é bastante clara: tratar as pessoas com o respeito que concedemos a nós mesmos exige, no mínimo, 
que não reivindiquemos em nós mesmos nenhum direito que não concedamos aos outros e não 
suponhamos para eles nenhum dever que não aceitemos para nós. Na linguagem dos advogados 
constitucionais americanos, o respeito por todos requer proteção igual da lei moral. Essa restrição não 
exige, por si só ou por implicação provável, que cada um de nós sempre aja como se sua própria vida 
não lhe interessasse mais do que a de qualquer outra pessoa. Kant oferece sua teoria como uma 
interpretação da prática moral comum, e seus vários exemplos de leis que não podemos desejar que 
sejam universais de maneira coerente destinam-se a produzir requisitos morais familiares. Esta 
reconstrução do argumento de Kant o inclina para o argumento deste livro - talvez além do ponto de 
ruptura, embora eu espere que não. Quero mostrar que as afirmações de Kant são mais persuasivas 
quando entendidas como um relato interpretativo que liga ética e moralidade. Cada elemento nesta 
estrutura de ideias morais e éticas contribui para o caso dos outros elementos. Quer comecemos pela lei 
moral ou pela ética do respeito próprio, geramos a mesma estrutura, ou seja, da dignidade até a 
moralidade. Certamente, Kant não supôs que agir em prol da lei moral necessariamente ou mesmo 
usualmente, produza uma vida boa. Mas ele achava que isso significaria viver bem, com total 
autorrespeito e autonomia. O sistema kantiano assim entendido é uma peça impressionante de holismo 
ativo. Admito que ignorei inteiramente muitos dos argumentos que muitos estudiosos kantianos 
consideram os mais distintos e importantes: sua metafísica e a teoria da razão articuladas em suas 
críticas. Ele se supôs ter mostrado, nas duas primeiras seções da sua Fundamentação, que a autonomia 
só é possível se formos capazes de agir de acordo com a lei moral cuja forma ele descreveu. Na terceira 
seção, ele se comprometeu a defender essa possibilidade contra a ameaça do determinismo. No mundo 
fenomenal que ocupamos, o mundo da ciência, a autonomia parece impossível, porque nesse mundo 
nossas ações são determinadas por eventos anteriores e além de nosso controle. Mas também habitamos 
outro mundo - o mundo como é em si mesmo, não como nos parece. Não podemos, na natureza do caso, 
descobrir a natureza desse mundo noumênico, mas podemos e devemos assumir que nesse mundo 
temos a liberdade que torna a autonomia e a moralidade possíveis. Kant sustentou, isto é, que 
responsabilidade e determinismo são incompatíveis. Argumentei no último capítulo que sua visão está 
equivocada. Se ele tivesse aceitado uma posição compatibilista, ele teria considerado a responsabilidade 
de julgar um fenômeno inteiramente explicável dentro do que ele chamou de mundo fenomênico 
(Justice for Hedgehogs, 2011, p.264-265) Tradução nossa. 
 



 
 
 
 
1222 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

que, se por um lado a dignidade pressupõe o dever de respeito ao próximo e o dever de 

trabalho na construção de instituições mais justas, por outro lado, a maioria das 

pessoas não parece interessada e disposta a enfrentar um debate autêntico, como único 

caminho para a efetivação da democracia e realização do ideal e justiça. Nesse 

contexto, Dworkin pontua que a desigualdade gerada por essa indiferença social 

consiste no maior entrave para o atendimento do bem comum, tornando, inclusive, 

impossível a universalização desses princípios como Kant parece propor. Entretanto, 

em que pese mais essa divergência de pensamento, Dworkin reconhece e ressalta a 

importância da filosofia kantiana para o pensamento humano e a grandiosidade de seu 

antecessor, reconhecimento que, de modo algum, ofusca ou diminui o brilhantismo do 

autor norte americano. Enfim, muitos são os pontos de convergência e divergência 

entre Dworkin e Kant, como grandes pensadores da moral, do direito e da justiça que 

são, portanto, o diálogo entre eles é, indubitavelmente, extremamente profícuo.  

metaforicamente, podemos dizer que os dois filósofos se encontram na mesma estrada, 

trafegando na mesma via, mas por faixas distintas com suas próprias trilhas, cada um 

a seu modo e com sua característica singularidade, sendo que por vezes se mostram 

mais próximos, enquanto que em outras, se apresentam paradoxalmente muito 

distantes. Entretanto, há que se ressaltar, ambos se direcionam para o mesmo 

caminho, ou seja, o caminho da validação da moral, da ética e do direito, pelo qual o 

homem pode reconhecer seu valor, sua razão de ser e ocupar de um modo efetivo o 

importante lugar que lhe pertence em sociedade. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho possui como fundamento teórico a proposta de 

desenvolvimento sustentável, com os avanços introduzidos pela teoria do 

desenvolvimento humano e a inserção de ações para uma agenda econômica, social e 

ambiental, principalmente, a partir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.  

Com essa perspectiva apresentou-se um panorama sobre os desdobramentos 

judiciais após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, a partir dos 

dados do disponibilizados pelo Governo do Estado de Minas Gerais, do Relatório da 

Comissão Externa do Rompimento de Barragem na Região de Mariana – MG 

(CEXBARRA) e dos dados do Observatório Nacional Sobre Questões Ambientais, 

Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, 

instituído pelos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, com foco 

especial na metodologia definida judicialmente para o cadastro e indenização às 

vítimas.  

                                                      
1 Texto ampliado a partir do artigo base enviado e apresentado no IBEROJUR 2021. 
2 Conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Foi Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos do Estado do Paraná (2011-2015) e Procuradora-Geral de Justiça do Estado do 
Paraná. Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Positivo e pesquisadora 
do Centro de Pesquisa Jurídica e Social da Universidade Positivo – CPJUS. Possui Doutorado em 
Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (2011) e Mestrado em Educação. 
uille.gomes@up.edu.br  
3 Professora da Universidade Positivo nos Programas de Pós-Graduação em Direito e Gestão Ambiental 
e integrante do Centro de Pesquisa Jurídica e Social – CPJUS. Membro da Comissão de Direito 
Ambiental (CDA/PR 2019-2021). Possui Doutorado em Direito Econômico e Socioambiental (2011) e 
mestrado em Direito Econômico e Social (2003) pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Orcid: 
<http://orcid.org/0000-0002-8593-5838>. clarissa.wandscheer@up.edu.br  
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No Brasil, dois casos de rompimento de barragem de rejeitos de minérios, 

ocorridos nos municípios de Minas Gerais - Mariana e Brumadinho - tem chamado 

atenção quanto a metodologia de novas soluções jurídicas para dar visibilidade 

individual as vítimas por meio de sistema simplificado de cadastro e permitir 

indenizações, e também em razão das negociações que tem conduzido a acordos 

coletivos.   

Para fins de registro, no último dia 4 de fevereiro de 2021, em audiência 

mediada pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Gilson Soares Lemes, 

um acordo histórico e com repercussão mundial, no valor de R$ 37,7 bilhões de reais, 

foi homologado, objeto de conciliação entre o Governo de Minas Gerais, Instituições 

Públicas e a Vale S.A. em decorrência do desastre ocorrido em Brumadinho, em 25 de 

janeiro de 2.019. O maior desastre com morte em ambiente de trabalho do Brasil – 

259 pessoas morreram e 11 permanecem desaparecidas - provocado pelo rompimento 

de barragem de mineração – uma das maiores tragédias envolvendo mineração no 

Brasil. A altura da barragem era de 86 metros e o comprimento da crista de 720 

metros. Os rejeitos ocupavam o volume de 11,7 milhões de metros cúbicos dispostos 

em uma área de 249,5 mil metros quadrados (CNJ, 2021b. s/p). 

No âmbito de proteção às vítimas, é importante a metodologia de cadastro de 

indenização às vítimas, pois representa um instrumento digital no processo civil, para 

acesso a recursos econômicos e, consequentemente, às facilidades econômicas, uma 

vez que após o desastre muitos foram privados de manter as suas atividades 

profissionais por causa da degradação ambiental. 

Por isso, a importância em apresentar os desdobramentos judiciais e inovações 

metodológicas processuais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão e que 

permitiram o acesso das vítimas a indenizações. 

A preocupação com as interfaces do desenvolvimento sustentável e as ações do 

judiciário brasileiro ficam evidentes com a criação do Observatório Nacional sobre 

questões ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade e grande impacto e 

repercussão. 

O trabalho orienta-se para identificar avanços (melhores práticas) de resposta 

do Poder Judiciário para a resolução de casos complexos com impactos no 

desenvolvimento sustentável. Representado, nesse caso, pelo acesso às indenizações 
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individuais – decorrentes de ações coletivas – com impacto nas facilidades econômicas 

do desenvolvimento humano apresentado por Amartya Sen. 

Dessa forma, utilizou-se da revisão bibliográfica teórica a partir da perspectiva 

do desenvolvimento humano e sustentável; da análise documental, extraída dos 

estudos realizados pelo Governo do Estado de Minas Gerais, da Câmara dos 

Deputados; da análise jurisprudencial envolvendo o Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC-GOV), disciplinando o sistema de governança, acordo de maior 

relevância do caso, celebrado em 2.018, no âmbito das duas Ações Civis Públicas 

(União e MPF) e é conhecido como TAC Governança que permitiu a implementação 

do sistema de indenização simplificado e, por fim, a análise integrativa para a formação 

das conclusões e perspectivas futuras. 

Assim, os conteúdos serão apresentados da seguinte maneira: i) a apresentação 

das relações entre direito, ambiente e desenvolvimento sustentável; ii) as questões 

tecnológicas, processuais e metodológicas decorrentes das ações judiciais vinculadas 

ao rompimento da barragem de Fundão; iii) metodologia definida judicialmente para 

o cadastro e indenização às vítimas; iv) considerações finais e v) referências utilizadas 

no trabalho. 

 

1 DIREITO, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O direito é o instrumento disponível para a regulação tanto da forma de 

desenvolvimento como do modo de utilização do ambiente. Entende-se o 

desenvolvimento em sua tríplice perspectiva (econômica, social e ambiental) 

impulsionada pela Agenda 2030 da ONU, que teve sua gênese nos 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (2.000-2.015) e foi incorporada e sucedida pelos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (2.016-2.030), agenda essa adotada por 

192 Países, inclusive o Brasil, com metas e indicadores globais mensuráveis de direitos 

humanos e de desenvolvimento.  

Dessa forma, o desenvolvimento não se limita mais à interface do crescimento 

econômico, ou seja, outros indicadores além do PIB são utilizados e monitorados para 

a caracterização do desenvolvimento como é o caso do IDH. E recentes esforços para 

criar e aplicar métricas de proteção e conservação ambientais, como se observa com a 
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criação do PIB Verde (Lei nº 13.493/2.017) no Brasil, ainda, sem a definição dos 

indicadores de acompanhamento ( RENAUX, 2021, s/p). 

Em relatório do PNUD de 2.011 consta uma definição normativa de  

desenvolvimento  humano  sustentável na qual não se busca a sustentabilidade em 

qualquer circunstância, “mas daquelas  que  alargam  as  liberdades  substantivas.  

Consequentemente, o desenvolvimento não equitativo nunca  pode  ser  

desenvolvimento  humano  sustentável”(PNUD, 2011.p.20). 

Além disso, é notório uma preocupação com questões ambientais já que, no 

mesmo relatório, destaca-se que é possível respeitar outras espécies 

independentemente da sua contribuição para os padrões de vida e consumo humanos, 

assim como, valorizar a beleza natural mesmo que não colabore com o padrão de vida 

material esperado para cada comunidade (PNUD, 2011.p.20).  “A sustentabilidade 

[assim]  refere-se  a  um  tipo de  equidade  –  entre  pessoas  nascidas  em  épocas  

diferentes  –,  o  que  é  diferente  da  distribuição  de  rendimentos,  oportunidades  

ou  capacidades  nos  dias  de  hoje”(PNUD, 2011.p.22).  

O contato com a natureza, como por exemplo o acesso à parques naturais, 

diminui o estresse e previne doenças cardiovasculares. Países como o Japão e a Coreia 

do Sul perceberam a potencialidade do contato com a natureza para tratamentos de 

saúde e diminuição do estresse com o reconhecimento oficial de florestas terapêuticas. 

No Japão, o banho de floresta é um tipo de terapia florestal, denominada de shinrin-

yoku e já possui estudo científico comprovando seus benefícios (PARK; 

TSUNETSUGU; KASETANI; KAGAWA; MIYAZAKI, 2009. p.18-26). 

Na Coréia do Sul foi criado o Serviço Florestal responsável por  

 

promover a saúde das pessoas, utilizando os poderes curativos da floresta. Estão 

em funcionamento e equipados com serviços de conveniência, estrutura para a 

prática de esportes, etc. As florestas também contam com centro de visitantes, 

espaço para meditação, áreas de descanso e trilhas curativas na floresta (KOREA 

FOREST SERVICE, 2016. s/p). 

 

Isso demonstra a importância ambiental não só como insumos para a cadeia 

produtiva, mas também como elemento necessário ao bem-estar da humanidade. E a 

importância em se evitar desastres ambientais por causas antrópicas cresce 
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juntamente com o aperfeiçoamento de mecanismos de fiscalização e controle na 

utilização de recursos ambientais como o caso da mineração. 

O tema entrou com mais intensidade nas discussões nacionais após o 

rompimento da barragem de Fundão, em Mariana – Minas Gerais. Em termos 

ambientais, causou a contaminação de rios da região, com a consequente interrupção 

do abastecimento de água; a destruição de 1.500 hectares de mata ciliar; mortandade 

de peixes, cerca de 11 toneladas; 80km2 de área marinha e quilômetros de ambiente 

costeiro, no litoral do Espírito Santo, afetados com pluma de rejeitos (CEXBARRA, 

2016. p.11-12). Não existem dados sobre todos os impactos nos ecossistemas da região 

e na perda de biodiversidade. Os dados foram retirados do relatório final da Comissão 

Externa do Rompimento de Barragem na Região de Mariana – MG (CEXBARRA) da 

Câmara dos Deputados. 

Em termos ambientais, causou a contaminação de rios da região, com a 

consequente interrupção do abastecimento de água; a destruição de 1.500 hectares de 

mata ciliar; mortandade de peixes, cerca de 11 toneladas; 80km2 de área marinha e 

quilômetros de ambiente costeiro, no litoral do Espírito Santo, afetados com pluma de 

rejeitos (CEXBARRA, 2016. p.11-12; GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

2016. p.5-6). 

Dessa forma, a magnitude afetou 35 Municípios no Estado de Minas Gerais e 

04 no Espírito Santo causando inconvenientes desde a interrupção temporária do 

abastecimento da água até a impossibilidade do desenvolvimento das atividades 

econômicas locais (CEXBARRA, 2016. p.11-12). 

Na perspectiva do desenvolvimento humano entre as liberdades formais 

incluem-se as liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, 

possibilidade de viver em confiança com os demais e segurança protetiva. Esse rol de 

liberdades instrumentais não é exaustivo, mas se considera essencial a sua 

identificação. Para os fins desse trabalho, o foco será nas liberdades relacionadas às 

facilidades econômicas e oportunidades sociais. 

As facilidades econômicas representam as possibilidades e oportunidades que 

as pessoas têm para utilizar e dispor dos recursos financeiros obtidos pelo trabalho, de 

forma autônoma ou não, para consumo, produção e troca de bens (SEN, 2000. p.55). 

O rompimento da barragem de Fundão impossibilitou o desenvolvimento das 
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atividades econômicas formais e informais da região comprometendo o acesso de 

milhares de pessoas a bens essenciais para a sua sobrevivência.   

De outro lado, as oportunidades sociais representam as condições que 

permitem as pessoas a se desenvolverem melhor (SEN, 2000. p.56). O autor cita 

expressamente a oferta de serviços de saúde e educação adequados, que também foram 

interrompidos em decorrência do rompimento da respectiva barragem. Também é 

possível dizer que o meio ambiente sadio é um elemento essencial para a manutenção 

da saúde. Ou seja, viver em condições sanitárias adequadas é uma proteção contra 

doenças e enfermidades. 

É de se destacar que as atividades consideradas potencialmente poluidoras – 

como é o caso da atividade de mineração – já estão submetidas a controles preventivos 

com o objetivo de evitar danos ambientais e seus desdobramentos. Inúmeros órgãos 

públicos são responsáveis pelas atividades preventivas, desde o licenciamento até o 

monitoramento da exploração. Por exemplo: a Agência Nacional de Mineração (antigo 

Departamento Nacional de Produção Mineral) é responsável por conceder 

autorizações de lavra e fiscalização da atividade e o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) por exercer o poder de polícia 

ambiental, ou seja, verificar o exercício de direitos individuais e coletivos e atuar de 

modo preventivo ou repressivo.  

Nesse escopo o IBAMA, mas não só, autuou a Samarco após o rompimento da 

barragem da Fundão  

 

com cinco distintos autos de infração, cada um no valor máximo de R$ 

50.000.000,00, por causar poluição hídrica resultando em risco à saúde 

humana, tornar áreas urbanas impróprias para ocupação, causar interrupção 

do abastecimento público de água, lançar resíduos em desacordo com as 

exigências legais, e provocar a mortandade de animais e a perda da 

biodiversidade ao longo do Rio Doce (AÇÃO CIVIL PÚBLICA,2015. p.150). 

 

Mas as ações também podem ser notadas em âmbito estadual já que 

“SEMAD/MG e a FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (FEAM) também 

aplicaram 23 autos, um deles de R$112 milhões. Já o INSTITUTO ESTADUAL DO 

MEIO AMBIENTE (IEMA/ES) aplicou três multas no valor total de R$ 950 mil” 

(CEXBARRA, 2016. p.15). 
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A atenção deve ser redobrada para essas atividades que tem potencial de risco 

ambiental e social, já que o Relatório de Segurança de Barragens 2.019, divulgado pela 

Agência Nacional de Águas em 2.020, apontou para um aumento de 129% nas 

barragens consideradas como críticas. O Brasil possui 19.388 barragens cadastradas, 

sendo 427 de contenção de rejeitos de minérios. Muitos dados inconsistentes em 

relação ao exigido pela Lei 12.334/2.010. As barragens de rejeitos de minérios são as 

que demandam atenção redobrada, quanto a classificação de risco, pois os desastres 

são trágicos, como se viu em Mariana e Brumadinho (AGÊNCIA NACIONAL DE 

ÁGUAS, 2020. p.28). 

 

2 QUESTÕES TECNOLÓGICAS, PROCESSUAIS E METODOLÓGICAS 

DECORRENTES DAS AÇÕES JUDICIAIS VINCULADAS AO 

ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

 

O desastre de Mariana se deu em 05 de novembro de 2.015, completou cinco 

anos, e no início do ano de 2.019 foi inserido pelas Presidências do Conselho Nacional 

de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público para acompanhamento pelo 

Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta 

Complexidade e Grande Impacto e Repercussão. 

Pela primeira vez na história do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de 

Justiça conseguiu reunir em um painel de Business Inteligence mais de 60.000 

processos referentes ao desastre ocorrido em Mariana, oriundos da Justiça Federal, 

Estadual e do Trabalho, cujo portal foi apresentado em 30 de abril de 2.019 e está 

disponível para acesso público (CNMP, 2021.s/p). 

O painel é alimentado periodicamente pelo CNJ a partir de dados 

disponibilizados pelos 3 segmentos de Justiça. Das ações cadastradas no painel é 

possível extrair o número único o que possibilita aos interessados e pesquisadores, por 

meio do site de cada Tribunal, no campo consulta processual ter acesso ao andamento 

e as decisões.  

Em setembro de 2020, tramitavam aproximadamente 90 mil processos sobre 

os impactos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. 

Na esfera da Justiça Estadual, até setembro, totalizavam 88.496 processos. Como se 

pode observar na imagem a seguir: 
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(OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE QUESTÕES AMBIENTAIS, ECONOMICAS E 

SOCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E GRANDE IMPACTO E REPECURSSÃO, 2021) 

 

Em face desse leque robusto de ações, o propósito doravante é pinçar algumas 

- de grande impacto coletivo - que permitam uma amostra estratégica de resultados e 

cenários, nos três segmentos de Justiça – Trabalho, Estadual e Federal – e chamar a 

atenção para a metodologia adotada na ação civil pública pela Justiça Federal de Minas 

Gerais.  

No âmbito estadual, destaque para o IRDR nº 1.0273.16.000131-2/001 julgado 

pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e que tratou da definição do valor da 

indenização devida – R$ 2 mil por pessoa – para as pessoas comprovadamente 

atingidas e que alcançou cerca de 80 mil processos que reivindicavam o mesmo objeto. 

Na Justiça Trabalhista, 77 processos cadastrados, que podem ser visualizados 

pelo painel de BI na forma que segue: 
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(OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE QUESTÕES AMBIENTAIS, ECONOMICAS E 

SOCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E GRANDE IMPACTO E REPECURSSÃO, 2021) 

 

Com destaque para as seguintes ações: i) Ação Civil Pública 0012054-

83.2017.5.03.0069 movida pelo Ministério Público do Trabalho visando a reparação 

por dano moral coletivo em face de ato violador dos direitos básicos trabalhistas. 

Deferida antecipação de tutela. Acordo realizado no valor total de R$ 40 milhões de 

reais. Parte foi liberada para o combate à Covid – R$ 16.700.158,00. ii) Ações Civis 

movidas pelo Sindicato Trab. Ind. Extração Ferros e Met. de Mariana (ATOrd 001603-

52.2019.5.03.0069 e ACC 0010872-28.2018.5.03.0069), pleiteando indenização por 

danos morais em favor dos substituídos, cerca de 600 funcionários, auxílio 

emergencial aos dependentes, bem como, indenização pela perda de uma chance e 

danos existenciais. Autos em grau de recurso no TRT da 3ª Região. As empresas foram 

condenadas ao pagamento de indenizações. 

Na Justiça Federal, 66 processos distribuídos como indicados na imagem 

abaixo:  
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(OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE QUESTÕES AMBIENTAIS, ECONOMICAS E 

SOCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E GRANDE IMPACTO E REPECURSSÃO, 2021) 

 

Com destaque para a Ação Penal Federal nº 0002725-15.2016.4.01.3822 com 

denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de 26 pessoas físicas ou jurídicas 

está em fase de instrução, sendo que o processo tem mais de 170 volumes e tramita no 

Juízo Federal da 1ª Vara de Ponte Nova-MG. A denúncia foi recebida em relação a 

alguns denunciados e rejeitada em relação a outros.  

Importante mencionar que a Resolução nº 14, de 11 de dezembro de 2.019, do 

Conselho Nacional de Direitos Humanos, reconheceu o homicídio de 19 pessoas 

ocasionadas pelo crime ambiental e outros crimes decorrentes do rompimento da 

barragem de Fundão como violações a direitos humanos de excepcional gravidade, e 

traz em seu anexo descrição sobre aspectos da ação penal. (CONSELHO NACIONAL 

DE DIREITOS HUMANOS, 2019. s/p).  

Em apertada síntese: 19 pessoas mortas, centenas de pessoas lesionadas, dano 

ambiental de excepcional gravidade, poluição e contaminação, interrupção da 

distribuição de água à população de vários municípios, morte de animais – o corpo 

hídrico da bacia do Rio Doce abastece 13 milhões de pessoas - destruição de centenas 

de casas, unidades de saúde, escolas, pontes, lama tóxica que invadiu imóveis urbanos 
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e rurais, destruição de mata ciliar, florestas e vegetação nativa, num raio de mais de 

600 Km invadindo o oceano, é o que se extrai da Resolução nº 14 e de peças 

processuais.   

Em relação a imputação pelo crime de homicídio qualificado de competência do 

Tribunal do Júri, o STJ desclassificou a imputação da denúncia para o crime de 

inundação qualificada pelo resultado morte, art. 254 c.c. artigo 258 do Código Penal, 

de competência do Juízo comum (HC 1033377-47.2018.4.01.0000 e estendeu para 

todos os réus.   

No âmbito cível, após acordo homologado em 05.05.2016 pela Desembargadora 

Federal Maria do Carmo Cardoso, Coordenadora Geral do Sistema de Conciliação da 

Justiça Federal da 1ª Região, para reparação dos danos ambientais e socioeconômicos, 

o STJ definiu a competência ambiental cível da Justiça Federal de 1º grau (CONJUR, 

2021d. s/p).  

As dezenas de ações que tramitavam pela Justiça Estadual e Federal foram 

então reunidas e celebrado o acordo perante o Juízo da 12ª Vara Cível de Belo 

Horizonte, basicamente no âmbito de duas ações civis públicas, tidas como 

“principais”, uma ajuizada pela União e Estados de MG e ES e a outra ajuizada pelo 

MPF. Outra ação havia sido ajuizada anteriormente pelo MPE e estava com liminar 

concedida. (STJ. 2021. s/p.) São elas: i) ACP nº 0069758-61.2015.4.01.3400, ajuizada 

pela União, Estados de MG e ES; ii) ACP nº 0400.15.004335-6, ajuizada pelo 

Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e iii) ACP nº 0023863-

07.2016.4.01.3800, proposta pelo Ministério Público Federal (MPF). As ações civis 

foram propostas para buscar a reparação ambiental e dos atingidos pelos danos 

(COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A AGENDA 2030; LABORATÓRIO DE 

INOVAÇÃO, INTELIGÊNCIA E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, 2021. p.40; MELO, 2021.s/p). 

Em janeiro de 2.017, foi firmado acordo preliminar com as empresas para 

suspensão das ACPs da União (valor da causa 20 bilhões) e do Ministério Público 

Federal (valor da causa 155 bilhões) com definição de medidas que pudessem 

contribuir para a celebração de um acordo final, bem como, definir diretrizes para o 

desenvolvimento de 41 programas de reparação socioambiental e socioeconômica. O 

que demonstra a preocupação com o tríplice aspecto do desenvolvimento sustentável, 



 
 
 
 
1236 | Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América Latina 

as esferas econômica, social e ambiental. O Termo de Ajustamento de Conduta 

disciplinando o sistema de governança, acordo de maior relevância do caso, foi 

celebrado em 2.018, no âmbito das duas Ações Civis Públicas (União e MPF) e é 

conhecido como TAC Governança.  

O acordo homologado pelo Juízo da 12ª vara cível da Justiça Federal em Belo 

Horizonte, em 2018, estipulou garantia judicial de 2,2 bilhões de reais para reparação 

de danos, com suspensão do processo da ACP do MPF, por dois anos, e extinção da 

ACP da União, ante o reconhecimento de que as empresas terão de arcar com os danos. 

Houve acordo para contratação de consultorias técnicas e maior participação dos 

atingidos.  

Por determinação judicial, foram estabelecidos 13 eixos prioritários para a 

execução do acordo, um deles, o eixo 1 trata da recuperação ambiental intra e extra 

calha e o eixo 7 se refere ao cadastro e indenização às vítimas. 

Temas importantíssimos que precisavam ser modelados para permitir 

velocidade na execução do acordo passaram a ter uma metodologia definida por 

impulso judicial. Metodologia que será exposta no item que segue. 

Mas antes, cumpre mencionar que o caso  - dada a sua dimensão internacional 

- suscitou a propositura de ação coletiva de indenização ajuizada no exterior por 202 

mil vítimas brasileiras – pessoas físicas e jurídicas, em face da BHP, maior mineradora 

do mundo, na Justiça do Reino Unido que decidiu não irá seguir com a causa. 

A conclusão do justice Turner da Corte Superior de Manchester – Inglaterra, ao 

analisar o pedido de litígio coletivo, destacou que o processamento do feito na 

Inglaterra geraria custos extensos, não seria mais rápido e abriria a chance para 

tomada de decisões inconsistentes, visto que as mesmas demandas tramitam na 

Justiça Federal de Minas Gerais.  

A decisão da Corte Superior aborda o desenvolvimento do processo de 

reparação em curso no Brasil e reconhece expressamente os esforços empreendidos 

pelo Juiz da 12ª Vara de Federal de Belo Horizonte quanto ao novo sistema para 

pagamento de indenizações com maior flexibilidade (CONJUR, 2021b. s/p). 

A decisão inicial do justice Turner, da Corte Superior de Manchester, que 

extinguiu a ação sumariamente, foi recentemente confirmada pela Corte de Apelação 

inglesa (Court of Appeal), assinada pelo justice Coulson. 
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Da notícia veiculada em 25 de março de 2.021, se extrai a crítica do justice 

Coulson: 

 criticar o juiz a cada uma das decisões, nada aceitando e nada admitindo, revela 

uma total falta de foco ou discernimento por parte dos reclamantes. Isso sugere 

que eles não têm pontos individuais fortes ou claramente discutíveis; que tudo o 

que eles podem fazer é atacar tudo na esperança de que algo seja aceito 

(CONJUR, 2021a. s/p). 

 

As decisões da justiça britânica reforçam a relevância do estudo quanto a 

metodologia que vem sendo utilizada no Brasil, por meio do sistema indenizatório 

simplificado fixado pelo Poder Judiciário, por meio da Justiça Federal de Minas Gerais 

e que é o foco principal deste artigo. Não se está discutindo se o valor fixado a cada 

vítima é ou não adequado, e sim, o fato de que o sistema simplificado permite ao Poder 

Judiciário, por meio do cadastro simplificado e sistemas digitais, dar visibilidade as 

vítimas individuais, conhecendo o nome, os dados pessoais e permitindo que 

apresentem, de forma estruturada, as provas testemunhais ou documentais, em 

especial, para as categoriais mais simples e informais.   

 

3 METODOLOGIA DEFINIDA JUDICIALMENTE PARA O CADASTRO E 

INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS 

 

A metodologia de cadastramento das vítimas, além de dar visibilidade a cada 

uma das pessoas atingidas, permitiu de forma simplificada, o reconhecimento do 

direito a indenização aos trabalhadores que não puderam mais exercer suas funções 

por causa da contaminação do Rio Doce, inclusive os informais, que não foram 

indenizados nos últimos 5 anos, por dificuldade de comprovação do impacto: 

 

categorias de trabalhadores hipossuficientes, como as dos areeiros, carroceiros, 

faiscadores, lavadeiras, pescadores artesanais, agricultores e produtores rurais, 

ilheiros, artesãos, revendedores de pescados, e proprietários de hotéis, pousadas, 

campings, restaurantes, bares, setor de turismo, entre outras, que têm dificuldades 

na produção das provas dos danos. (TRF1, 2021. s/p) 
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A dimensão de um Desastre com a magnitude do rompimento da barragem de 

Fundão não encontra paralelo no direito brasileiro. O sistema clássico, a exemplo da 

norma constante do art. 944 do Código Civil, voltado para a jurisdição de casos 

individuais, não apresenta resposta adequada à situação de multiconflituosidade que 

envolve 200 ou 300 mil vítimas.  

O ineditismo de um desastre dessa dimensão, não previsto pelo legislador 

ordinário, trouxe o alerta de que o Poder Judiciário não tem condições de processar e 

julgar, em tempo adequado e com observância da isonomia, a partir do sistema 

processual tradicional, centenas de milhares de ações individuais em que as vítimas, 

muitas das vezes, dado o regime de informalidade social e econômica, não dispõem de 

comprovação adequada dos danos alegados.  

A compreensão desse cenário permitiu que o Poder Judiciário brasileiro 

implementasse uma nova abordagem na questão das indenizações em massa, 

permitindo que a prestação jurisdicional cumprisse a sua missão de levar justiça e 

pacificação social. 

O Sistema Indenizatório Simplificado, instituído a partir das sentenças 

prolatadas pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte e implementado no TRF 

da 1ª Região permitiu, finalmente, pela primeira vez, em cinco anos do desastre, 

destravar empecilhos e garantir compensações financeiras de R$ 23 mil a R$ 570 mil, 

de acordo com a categoria de atingidos.  

Esse sistema representa a utilização de um instrumento digital no âmbito das 

ACPs e impacta na melhoria de condições econômicas para a população atingida, com 

o acesso às indenizações e, consequentemente, para o desenvolvimento humano 

contribuindo para a concretização das liberdades no âmbito das facilidades 

econômicas dos atingidos. 

Não se faz aqui juízo de valor em relação ao montante fixado e sim a 

metodologia ágil do Sistema Indenizatório Simplificado, inspirado na ideia de rough 

justice (justiça possível) do direito norte-americano, voltado ao tratamento das 

indenizações em massa. É um sistema digital, facultativo, acessível por plataforma on 

line, que permite a categorias informais, como carroceiros, artesãos, feirantes, 

ambulantes, lavadeiras, camelôs, faiscadores, garimpeiros artesanais, agricultores de 

subsistência e pequenos pescadores, etc., de forma simplificada, obter a sua 

indenização.   
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No período de 90 dias, mais de 5.000 atingidos ganharam visibilidade por meio 

do cadastro, foram reconhecidos como impactados, tiveram a homologação efetivada 

e as indenizações pagas, como ressalta o magistrado Mário de Paula Franco Júnior, 

titular da 12ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte (CNJ, 2021a, s/p). 

Dados recentes mostram que – em apenas 06 meses – mais de 10.000 (dez mil) 

atingidos tiveram as suas indenizações homologadas e pagas em tempo recorde, 

representando – pela quantidade e pela velocidade – um case de sucesso do Judiciário 

na gestão do conflito e na construção de soluções para as indenizações em massa.  

A decisão judicial proferida em 01 de julho de 2020, nos autos PJe 1016742-

66.2020.4.01.3800, com 195 laudas (CONJUR, 2021c. s/p) foi confirmada, 

liminarmente, em sede de agravo de instrumento nº 1034892-49.2020.4.01.0000 pela 

Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, em 9.11.2020, enfatizando que se 

trata de uma nova via de acesso, um novo fluxo de indenização, mais direto, 

simplificado e flexibilizado” que busca fazer prevalecer a autonomia dos atingidos, e 

de adesão facultativa e individual, reservando aos atingidos a opção pela “modalidade 

de indenização que melhor atender aos interesses individuais de cada um (CNJ, 2021c. 

s/p). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em conclusão tem-se que o i) TAC Governança avançou no âmbito social e 

ambiental com a identificação de 13 eixos prioritários para a execução judicial dos 

programas e ações de reparação, sendo, um deles, o eixo 1 para recuperação ambiental 

e o eixo 7 para o cadastro e indenização às vítimas. Ações que auxiliam na melhoria do 

desenvolvimento humano e sustentável ao preverem ações de recuperação da 

degradação causada pelo desastre e, também, por promover melhoria nas condições 

econômicas dos atingidos e, em consequência, do acesso às facilidades econômicas 

apresentadas por Sen. 

A ii) metodologia “rough justice” adotada pela Justiça Federal de Belo 

Horizonte e a plataforma on line do Sistema Indenizatório Simplificado representa 

uma inovação na gestão do processo civil de ações coletivas no País que acarretem 

indenizações em massa, inclusive com a utilização de plataformas digitais, e podem vir 

a servir de subsídio para outros processos de grande impacto, com número elevado de 
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vítimas, no âmbito do Poder Judiciário, notadamente os que envolvam casos 

individuais decorrentes de indenizações em massa. No caso do desastre de Mariana 

estima-se que ultrapassam 300 mil atingidos. 

Ainda há que iii) se acompanhar os recursos nos Tribunais, a decisão criminal 

a ser proferida na ação penal, e a decisão final a ser proferida na ACP ajuizada pelo 

MPF que está suspensa, temporariamente, em razão de acordo homologado, cujo valor 

da causa foi de 155 bilhões de reais.  

E, por fim, que iv) os ramos do Direito dos Desastres, Direito Minerário, Direito 

de Barrageiros e o Direito Florestal Ambiental, no Brasil, precisam, urgentemente, no 

que diz respeito a regulação, prevenção e fiscalização, da adoção de medidas imediatas 

para não comprometer a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e ao 

desenvolvimento humano e sustentável e dar cumprimento as metas globais da ONU 

previstas na Agenda 2030. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En un mundo cada vez más globalizado, las corporaciones están comenzando a 

darse cuenta y reconocer la importancia de contener el riesgo comercial frente al medio 

ambiente. En este sentido, el programa de compliance se convierte en un mecanismo 

eficaz para cumplir con las leyes, estándares y políticas de transparencia nacionales e 

internacionales. 

Como predijeron Beck, Giddens y Lash (2012), la sociedad del riesgo impulsada  

por  la  revolución  industrial  y  el  capitalismo  desenfrenado causó que parte de la 

población viviera en un mundo sujeto a catástrofes y desequilibrios ambientales, 

derivados de la sociología del riesgo. 

El agravamiento de las incertidumbres y las probabilidades trágicas desde el 

accidente nuclear de Chernobyl (1986), requiere que el estado y otros actores sociales 

identifiquen las fallas de los sistemas de producción y explotación para implementar 

una nueva cultura sostenible. 

                                                      
1 Este artículo fue publicado por la revista Veredas do Direito (qualis A1). La investigación fue 
financiada por la Coordinación para la Mejora del Personal de la Enseñanza Superior (CAPES, Brasil). 
Cómo citar este artículo (ABNT): DOMINGOS, I. M. N.; BLANCHET, L. A. Programas de compliance e 
a responsabilidade da empresa na fase de pós-consumo de lixo eletrônico. Veredas do Direito, Belo 
Horizonte, v. 16, n. 35, p. 271-298, maio/ago. 2019.  http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v16i35.1547. 
2 Máster en con beca (CAPES) en Derecho Económico, Social y Ambiental de la PUC-PR. Especialista 
en Derecho Penal Económico por la Escuela del Ministerio Público del Estado de Paraná (FEMPAR). 
Licenciada en Derecho por el Centro Universitario Curitiba (Unicuritiba). Miembro del Consejo 
Nacional de Investigación y Derecho de Posgrado (CONPEDI). Miembro de la comisión de Compliance 
de la OABPR.   Abogada. E-mail: domingos.iadv@gmail.com  
3 Doctorado y Máster en Derecho por la Universidad Federal de Paraná (UFPR). Profesor titular de 
Doctorado, Máster, Especialización y cursos de graduación en PUC-PR. Profesor titular de la Academia 
Brasileña de Derecho Constitucional (ABDConst), miembro del Instituto de Abogados de Paraná – IAP. 
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En  este  sentido,  la  investigación  presenta  los  programas  de compliance 

como una herramienta preventiva y complementaria a las formas tradicionales de 

punición administrativo y penal4, que puede ser implementado antes del delito, lo que 

permite a la compañía y al estado controlar mejor los riesgos ambientales. 

La metodología elegida para la producción de esta investigación fue la 

hipotética deductiva con la consulta de la doctrina, la legislación ambiental y los 

informes sobre el tema, para una mayor confirmación de las hipótesis ahora 

discutidas. El trabajo se dividió en tres sesiones, la primera parte se centró en la 

introducción del tema y los objetivos de la investigación. En el segundo punto, las 

prácticas sostenibles de desarrollo socioeconómico se abordarán con la participación 

no solo del Estado, sino de la comunidad y la empresa, en la construcción de este nuevo 

proceso de desarrollo sostenible. 

Ya en la tercera sesión del texto, se pretende discutir el conocimiento requerido 

para la implementación de los  Programas  de  Compliance Ambiental y la 

responsabilidad de la compañía para la logística inversa de productos electrónicos, 

basada en la Política Nacional sobre Residuos Sólidos (PNRS). 

 

1 PRÁCTICAS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO 

 

El diseño de programas de compliance, así como la definición de las variables 

cuya medición concreta indica el alcance de la responsabilidad, de las empresas en el 

momento ambientalmente sensible de desechos electrónicos posconsumo, estos son 

asuntos que requieren una consideración previa de los parámetros de sostenibilidad, 

sin el cual no se habla de desarrollo, y relativamente a las posibles amenazas 

comprometiendo el éxito de cualquier práctica de compliance. La falta de preparación 

técnica, la insolencia, el desdén e incluso la intención deliberada de comprometer los 

estudios preliminares que aseguran la sostenibilidad futura, a través de desdén a los 

riesgos probables, en resumen, son factores que merecen respeto previo, sin cuya 

                                                      
4 Esta vez, cualquiera que cause contaminación de cualquier tipo a niveles que resulten o vengan causar 
daños a la salud humana, o incluso causar la muerte de animales o la destrucción significativa de la 
flora, estará sujeto a la pena de prisión de uno a cinco años (art. 54 de la Ley de Crímenes Ambientales 
n. 9.605/1998). 
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superación, cualquier programa de compliance habrá sido inútil. Este es el desafío a 

abordar en este tema. 

El desarrollo sostenible es un objetivo global que debe lograrse de acuerdo con 

la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Lo que sucede es la extensión del desarrollo a 

través de la expansión económica, por el desarrollo humano y por la protección y 

preservación del medio ambiente. Tales medidas son esenciales para el mantenimiento 

de la humanidad y la salud del planeta. 

La sostenibilidad puede analizarse como un fenómeno ideológico, jurídico, 

político y económico y de carácter multidisciplinario (BLAN- CHET; COSTA JUNIOR, 

2018), porque involucra diferentes aspectos, que son objeto de estudio en otras áreas, 

como la física, la química y la inge- niería, sin las cuales no sería posible hacer 

propuestas verdaderamente sos- tenibles. Estos estudios validan la necesidad del uso 

de tecnologías verdes para reemplazar las energías no renovables que dañan el medio 

ambiente, medidas que deben asociarse con la eliminación correcta de los residuos 

para su posterior reutilización a través de la logística inversa. 

El desarrollo de estudios de viabilidad previos de cualquier empresa o práctica 

comercial bajo los enfoques de garantía de sostenibilidad y eliminación de riesgos es 

la atención inicial ineludible y adecuada para identificar los puntos de contenido 

básicos de cualquier programa de compliance. Estos son los puntos que darán certeza 

a la definición de las directrices para cada programa de compliance, se puede concluir 

que es su incumplimiento lo que determinará el grado de responsabilidad en cada 

situación concreta. 

etivo el desarrollo social, la erradicación de la pobreza, el hambre y la miseria, 

en la implementación de herramientas para el ejercicio de la ciudadanía. Dichas 

propuestas permiten el acceso a los derechos sociales fundamentales relacionados con 

el empleo, la educación, la vivienda, la seguridad, la salud, la previsión social, entre 

otros, capaces de promover la dignidad y el bienestar de la población. 

En cuanto a su aspecto económico, debe potenciarse la democratización de los 

medios de acceso a los bienes, respetando la diversidad regional y cultural, 

especialmente en lo que respecta a los recursos naturales, ya que son esenciales para 

el mantenimiento de las especies y para la supervivencia digna de las comunidades 

tradicionales ribereñas, quilombola e indígena. Por lo tanto, las empresas tienen 

responsabilidad social ante las comunidades donde operan, de tal manera que la 
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actividad empresarial no puede guiarse únicamente por la búsqueda de ganancias, sino 

por buscarla dentro de los parámetros de ética, eficiencia y racionalidad de los 

recursos, planificación y control de efectos adversos (riesgos ambientales). 

La  preocupación  por  el  planeta,  a  su  vez,  va  más  allá  de  la responsabilidad 

de los estados soberanos por el control y la aplicación de las normas de protección 

ambiental, ya que las organizaciones civiles y las empresas deben asumir obligaciones 

en lo que se refiere al consumo y la gestión sostenible de los recursos naturales 

(DOMINGOS; VEIGA, 2017). 

El desarrollo sostenible es un desafío para las naciones, consideradas aquí en su 

complejidad, que abarca todos los sectores, tanto en el ámbito público  como  privado.  

Es  necesario  adoptar  un  conjunto  de  medidas racionales para la preservación y 

protección de las especies, como la reducción de los factores contaminantes que 

implican el cambio climático y el compromiso de la calidad del aire, asegurando que 

las generaciones presentes y futuras puedan disfrutar de un medio ambiente saludable. 

El  concepto  global  de  sostenibilidad  está  relacionado  con  la solidaridad  de  

todos  para  la  preservación  efectiva  de  los  recursos naturales, especialmente el agua, 

el suelo, la biodiversidad, vitales para la supervivencia de la humanidad. 

Las normas relativas al derecho al medio ambiente, elevado a la categoría de 

normas formalmente constitucionales, se sitúan en el capítulo del orden social. Este es 

un derecho fundamental, considerado una Derecho de Tercera Dimensión, 

influenciado por valores de solidaridad con el propósito de armonizar la relación entre 

los seres humanos y su entorno, con especial énfasis en la fauna y la flora, así como 

todos los factores naturales que permiten la sostenibilidad de ambos.  

Se extrae del art. 225 de la Constitución de la República, una norma importante,  

que  garantiza  a  todos  el  derecho  a  un  medio  ambiente ecológicamente equilibrado, 

esencial para la viabilidad y el mantenimiento de la dignidad humana, cuya defensa se 

impone al Poder Público y a toda la comunidad. 

Los  principios  definidos  por  la  Constitución  que  guían  a  la Administración 

Pública y no solo los expresados en el art. 37, son esenciales para el equilibrio entre la 

racionalidad de la explotación económica y el impacto en el medio ambiente. Depende 

del Estado, en el ejercicio de su poder policial y en su función de fomento, llevar a cabo 

un monitoreo constante  y  otorgar  incentivos  para  la  investigación  y  producción  

de tecnologías verdes.  
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Para superar la crisis climática con objetivos a mediano y largo plazo, se deben 

adoptar políticas económicas, culturales, sociales y ambientales (COLOMBO; 

FREITAS, 2016), a través de prácticas globales de respeto a los pueblos y cooperación 

con otros actores para la prevención del daño ambiental. 

Además de la práctica preventiva de compliance, es necesario hacer que la 

legislación ambiental sea efectiva, especialmente para evitar el favorecimiento  de  

intereses  personales  en  la  concesión  de  licencias, incluso para la exploración minera 

y la construcción de empresas en áreas de preservación y tierras indígenas. 

 

1.1 El paradigma entre desarrollo y sociología del riesgo 

 

El  desarrollo  basado  únicamente  en  criterios  económicos  con ganancias 

como factor principal ha sido insuficiente e inadecuado en forma aislada para cumplir 

con la Agenda Global de Sustentabilidad 2030 de las Naciones Unidas.5 Esta crítica se 

debe a las consecuencias climáticas que afectan a las comunidades en las que operan 

las empresas, por lo que es necesario mediar en los conflictos entre la expansión 

económica y la preservación de los recursos naturales. 

276De hecho, los riesgos económicos y ambientales se sienten a forma global; 

los desastres cuyos efectos se limitaron anteriormente a áreas geográficas específicas 

ahora interfieren con la salud de la población local y el bienestar global. Como ejemplo, 

la descongelación de los glaciares está, bajo un enfoque, motivada por el calentamiento 

de la tierra y, bajo otro, contribuye a su empeoramiento, lo que siempre resulta en 

desastres ambientales. 

Respecto a los problemas climáticos generados en Brasil, se verifica que la 

creciente deforestación de la Amazonía a lo largo de los siglos se ha reflejado en el 

desequilibrio de las precipitaciones en el escenario nacional. 

En 2018, los Estados de Mato Grosso,  Roraima  y  Tocantins representaron  

aproximadamente  el  55%  de  los  brotes  de  incendios identificados en el país, un 

hecho explicado por el clima cálido y seco de estas regiones, sino también por la 

deforestación repetida y la degradación ambiental para la expansión de madereros y 

                                                      
5 El problema del uso irresponsable de los recursos naturales junto con la contaminación atmosférica 
ha llamado la atención de las Naciones Unidas (ONU) sobre el control de los contaminantes y la 
eliminación adecuada de los desechos. En total, hay 17 objetivos globales para el desarrollo sostenible, 
entre ellos es posible identificar la reducción de las desigualdades, así como medidas de bienestar social 
que permiten una vida más justa, haciendo posible el reequilibrio del ecosistema, cf. ONU (2019). 
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contratistas, lo que resulta más difícil la reconstrucción del bosque (RORAIMA..., 

2018). 

Destaca en  este  análisis  el  estudio  realizado  por  un  grupo  de investigadores  

de  universidades  estadounidenses,  que  identificaron  el impacto de la deforestación 

amazónica en la lluvia de Rondônia. Por lo tanto, a medida que se elimina la 

vegetación, la fricción que antes realizaban los árboles en la circulación de la atmósfera 

cambia y esto reduce drásticamente la lluvia en las regiones donde se produjo la 

deforestación (KHANNA et al., 2017). 

En esta lógica, la lluvia que se concentró en el centro se desplaza más hacia un 

lado, cambiando la cantidad y la ubicación de la precipitación (deposición de agua en 

la superficie de la tierra) y, como resultado, hay puntos del bosque con menos lluvia, 

debido a la reducción de la rugosidad superficial deforestada (CHAMBERS; ARTAXO, 

2017). Es cierto que, al provocar el aumento de la lluvia resultante de irregularidades, 

luego hizo con que fueran más intensas las consecuencias del fenómeno El Niño 

(NOBRE et al., 2016), dado el calentamiento anormal de las aguas tropicales del 

Pacífico. Además, sin árboles, la selva amazónica no puede absorber los gases de efecto 

invernadero, lo que hace que los efectos climáticos sean más extremos en todo el 

mundo. 

Es míster señalar que la deforestación no es el único factor responsable por los 

desastres naturales, la quema de combustibles fósiles se considera la  principal  causa  

del  cambio  climático.  Pese  a  que  se  consideren importantes, el petróleo, el gas 

natural y el carbón para el sector energético. son  escasos  y  altamente  contaminantes. 

Analizado  con  la  objetividad que  exige  el  sujeto,  se  puede  decir  que  el  supuesto  

desarrollo  atrajo irracionalmente al ser humano, que los combustibles fósiles 

propiciaban y hoy enfrenta un estancamiento que, si no se supera, solo agravará la 

desastrosa insostenibilidad de este proceso.  

Si  hubiera  habido  en  el  pasado,  en  términos  de  conciencia,  la preocupación 

de que hoy es incuestionable para la sostenibilidad y, en términos de acción, la 

adopción de prácticas de compliance, se habría dado cuenta a tiempo de que el uso 

desenfrenado de combustibles fósiles era un señuelo y no es un camino hacia el 

desarrollo. Otra causa que se refleja en la calidad de la atmósfera es la ausencia de una 

política efectiva para la reutilización de residuos. La quema ilícita de residuos sólidos 

urbanos  emite  dióxido  de  carbono  (CO2),  uno   de  los  principales  gases  de  efecto 
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invernadero (MAIELLO; BRITTO; VALLE, 2018). 

Beck y Beck-Gernsheim (2008) Subraya la importancia de la mitigación del 

riesgo de desastres. Esta nueva conciencia global crea espacios para modelos de 

producción alternativos y una interpretación moral y política que puede absorber una 

cultura internacional de responsabilidad ambiental. 

Por lo tanto, las prácticas aparentemente inofensivas para la búsqueda de 

ganancias como el único motor de desarrollo, que gradualmente se convirtió en algo 

común, se superponen con las necesidades colectivas. El problema requiere una 

reflexión entre el estado, las empresas y la sociedad para implementar prácticas menos 

dañinas para los recursos naturales. 

Las  economías  en  desarrollo  están  luchando  con  problemas estructurales, 

que implican alto desempleo, empleo precario, aumento de la inflación y falta de 

respeto por el medio ambiente. Estos obstáculos despiertan el interés colectivo en 

proyectos de desarrollo sostenible y resignificación económica y política. Por lo tanto, 

es necesario que el sector económico tenga autonomía para implementar políticas 

internas y la movilidad comercial con otros países para llevar innovaciones sostenibles 

y  competitividad  a  las  empresas,  lo  que  permite  la  reducción  de  las desigualdades 

regionales (CARDOSO JR, 2011). 

Es decir, que el desarrollo regional sostenible6  puede traducirse por políticas 

públicas de saneamiento básico, acceso al agua potable, incentivos a las cooperativas, 

como las que trabajan en la recolección y reciclaje de residuos sólidos urbanos. 

De hecho, el punto considerado como plausible para el desarrollo sostenible 

está relacionado con el desempeño estatal y corporativo en línea con el sistema legal, 

permitiendo que las estrategias de desarrollo formen parte de los objetivos de la 

organización, de acuerdo con los parámetros normativos y las determinaciones de los 

órganos técnicos de protección ambiental. El escopo del Estado es formular políticas 

públicas preventivas sobre biomas, que sirvan de guideline para que las empresas 

desarrollen sus programas de compliance. 

                                                      
6  El  desarrollo  económico  guiado  por  el  modelo  capitalista  debe  superarse  perpetuando  las 
desigualdades sociales, los barrios marginales, el desempleo y la destrucción de la biodiversidad. El 
desarrollo regional sostenible solo es posible a través de acciones gubernamentales integradas a nivel 
federal, estatal y municipal, permitiendo la participación de la comunidad local en los procesos de toma 
de decisiones con los Consejos de Supervisión Municipales y Estatales, en línea con los objetivos 
establecidos colectivamente (ALVES; KNOREK, 2010, p. 13-23). 
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Amartya Sen (1999) advierte con razón que el crecimiento económico sin 

respeto por la humanidad conduce a la pobreza de las naciones. Para el autor, la 

economía debe estar alineada con las prácticas éticas para construir la libertad y 

ampliar las capacidades individuales, a través de la educación, las oportunidades 

laborales, el acceso a la salud, la buena nutrición, entre otros derechos sociales 

fundamentales. 

Por lo tanto, las corporaciones deben llevar a cabo la evaluación social de sus 

proyectos, así como los impactos de sus productos en el medio ambiente. El desarrollo 

económico no se puede lograr a cualquier costo, las consecuencias ambientales 

generan desequilibrios sociales que todos pagan. 

A pesar de la implementación de la Política Nacional de Residuos Sólidos – 

PNRS (Ley n. 12.305/10), Brasil actúa en contra de ella, debido a la reutilización por 

debajo del promedio europeo (30%), de acuerdo con los indicadores obtenidos por 

European Environment Agency (EEA, 2016). 

Se estima que más de 160 millones de toneladas de desechos sólidos se arrojan 

al medio ambiente por día, sin embargo, solo el 13% del total de desechos se recicla 

(IPEA, 2017). La generación de residuos en Brasil aumentó en casi un 30% en los años 

entre 2003 y 2014, debido al consumo exacerbado (BRASIL, 2014). Además, hoy día, 

más de 1.600 ciudades todavía no disponen de medidas de separación de residuos, lo 

que hace imposible la aplicación de la logística inversa (MELLO, 2018). Actualmente, 

con la prohibición del envío de residuos a China, Tailandia ahora se considera el nuevo 

destino de los residuos electrónicos globales, gracias a la débil represión de las 

autoridades locales y la ausencia de leyes de gestión de residuos (LEE, 2018). 

África, el sudeste de Asia y América Latina, salvo las políticas ya adoptadas de 

forma aislada por algunas regiones, tienen déficits en la recolección y reutilización de 

residuos, en estos lugares hay una falta de una política de saneamiento efectiva, lo que 

contribuye a la contaminación de la capa freática, con el riesgo de enfermedades graves 

(problemas cardíacos, cáncer y posiblemente cambios en el ADN humano). 

 El tratamiento de los desechos electrónicos es un problema global descuidado 

por las principales potencias industriales, que no se preocupan por desarrollar un 

proyecto de investigación y tecnología para la logística inversa de este material. Las 

multinacionales maliciosas aprovechan las fábricas ilegales en condiciones de trabajo 

poco saludables, generalmente ubicadas en países subdesarrollados para depositar su 
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basura, disfrazados de equipos eléctricos de segunda mano. Debido a las constantes 

fallas de vigilancia y la falta de maquinaria especializada para la reutilización de 

componentes, los desechos electrónicos terminan siendo eliminados de manera 

inadecuada en los vertederos.  

En Brasil, la eliminación incorrecta de los desechos electrónicos es responsable 

de contaminar el medio ambiente. También se encuentra un déficit de puntos para la 

recolección selectiva, y la gente aún no se ha dado cuenta de la importancia de la 

logística inversa y su aspecto económico (CERATTI, 2017). 

La  Política  Nacional  de  Residuos  Sólidos  (PNRS)  tiene  como objetivo  

eliminar  el  descarte  incorrecto  de  los  desechos  electrónicos en el medio ambiente7. 

Para que esto sea posible, los gerentes públicos deben alentar proyectos que permitan 

la inclusión social, la capacitación y las oportunidades de trabajo en el mercado formal 

para las cooperativas de recicladores, junto a empresas especializadas en e-waste 

(desechos electrónicos). 

Con el avance de la tecnología, es posible extraer metales preciosos de los 

desechos que están presentes en las computadoras, los teléfonos móviles y otros 

dispositivos electrónicos. El cobre, la plata y el oro se pueden vender como materia 

prima para la fabricación de nuevos componentes electrónicos o para la industria de 

la joyería.  

Sin embargo, la logística inversa nacional todavía tiene un alto costo en 

comparación con los países europeos, lo que hace que el mercado no sea atractivo para 

las empresas. Los actores políticos necesitan ver el gran potencial del reciclaje, que va 

más allá de la aplicación puramente formal de PNRS, pero afecta la conciencia 

colectiva de las cooperativas de fabricantes, comerciantes, consumidores, 

distribuidores y recolectores, para que en el futuro sea posible una minería limpia y 

sostenible de componentes electrónicos. 

Para cambiar el creciente número de basureros y vertederos, Costa Rica, México 

y Brasil han ampliado sus inversiones en empresas que operan en el reciclaje de 

                                                      
7 Entre las medidas requeridas para la logística inversa real, los proveedores, comerciantes, fabricantes 
e importadores pueden: a) implementar procedimientos para comprar productos usados o empaques; 
b) establecer puntos de entrega de desechos reutilizables y reciclables (algunos supermercados han 
adoptado máquinas para recolectar piñas y baterías); b) actuar en conjunto con cooperativas u otras 
formas de asociación de recolectores, responsables de la recolección de materiales reutilizables y 
reciclables, según lo dispuesto en § 1º del art. 33 da PNRS 
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residuos sólidos urbanos, asegurando el estándar internacional R28, cuyo objetivo es 

proporcionar una mayor seguridad en el manejo de componentes electrónicos para los 

trabajadores y el medio ambiente. 

Todavía sobre el tema, el Estado de Paraná, junto a la Secretaría de Medio 

Ambiente y recursos hídricos, desarrolló el grupo R20 (Decreto de Estado No. 

8657/2013), compuesto por 20 regiones municipales definidas por el Plan Estatal de 

Regionalización de la Gestión Integrada de Residuos Sólidos,  para  estandarizar  el  

nivel  de  excelencia  internacional  en  la recolección y eliminación de residuos sólidos 

en la región.  

En  conferencias  medioambientales,  los  colaboradores  municipales y los 

ingenieros técnicos medioambientales presentan propuestas para la desactivación de 

vertederos, así como las empresas centradas en el reciclaje tienen espacio para la 

preparación de proyectos de innovación, permitiendo una gestión inteligente de 

residuos y políticas públicas posconsumo. 

La cooperación entre las agencias técnicas de protección ambiental, las 

Secretarías Municipales de Medio Ambiente y las empresas, hace posible la promoción 

e investigación para la logística inversa, haciendo que el Plan Nacional de Residuos 

Sólidos sea adecuado, especialmente con respecto al destino adecuado de los desechos 

electrónicos. 

Las empresas que desarrollan productos electrónicos ahora utilizan 

mecanismos de compliance para cumplir con las normas ambientales, entendiendo 

que el costo adicional de asesoramiento experto es necesario para evitar efectos no 

deseados en el medio ambiente, así como problemas importantes con los organismos 

técnicos para la protección del medio ambiente. y posible retiro de la licencia de 

operación. 

 

 

 

                                                      
8 El documento R2:2013 Standard es responsable de establecer prácticas de reciclaje de componentes 
electrónicos en el escenario global a través del Certification Body (Órgano de Certificación), que 
garantiza que los equipos electrónicos se gestionen de manera responsable, protegiendo la seguridad y 
la salud de los empleados y el medio ambiente. medio ambiente. Además, el Estándar R2: 2013 enfatiza 
el valor del producto para las partes interesadas (clientes, empleados, la comunidad y el público), así 
como el requisito de cumplir con las leyes y regulaciones de todos los países involucrados en 
importación, tránsito y exportación (SERI, 2014). 
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2 PROGRAMAS DE COMPLIANCE PARA LA TUTELA DEL MEDIO 

AMBIENTAL 

 

Compliance, es un sustantivo derivado del verbo cumplir que, en inglés, 

significa actuar de acuerdo con el sistema legal vigente, siendo compatible con las 

políticas y directrices de la organización y las normas de alcance internacional para la 

protección de la dignidad humana. 

Aunque el término sea originalmente del sistema financiero de los Estados 

Unidos, lo que se observa es la importación de programas de compliance al sistema 

legal brasileño.  

El Tribunal Federal Superior utilizó este instituto para el juicio de Acción 

Criminal 470 (Mensualidades). El Tribunal Supremo entendió que los códigos de 

conducta previstos en los programas de compliance permiten la implementación de 

acciones de conformidad con la Ley, resoluciones y actos emitidos por el Banco Central 

(BRASIL, 2012), para promover la transparencia y la ética, con la obligación de 

informar a los órganos de control y enjuiciamiento penal. 

La Ley Anticorrupción no. 12.846/2013 permitió la responsabilidad de la 

entidad jurídica en las tres esferas (administrativa, civil y penal) por la práctica de 

actos en detrimento de la Administración Pública, nacional o extranjera, en 

comparación con la Federal Sentencing Guidelines Manual, de Estados Unidos.9 

La responsabilidad judicial de las empresas sigue el rito previsto en la Ley de 

acción civil pública no. 7.347/1985 y en el art. 21 de la Ley 12.846/2013. El fiscal, a su 

vez, investigará el alcance del daño y el nexo causal  desarrollada  en  la  actividad  de  

la  organización  (GUARAGNI; CHIAMULERA, 2015). 

Los responsables por llevar a cabo programas de compliance deben trabajar en 

cooperación con los organismos de enjuiciamiento penal para mitigar la corrupción y 

los posibles daños ambientales, como se describe en la Ley Anticorrupción 

Corporativa. n. 12.846/2013. 

El objetivo principal de los programas de cumplimiento es evitar conductas 

ilegales dentro de la organización. La actuación del compliance officer 10  debe ser 

                                                      
9 Para más detalles sobre los programas de compliance previstos en Federal Sentencing Guidelines 
Manual, cf. Saris (2016, p. 525 e ss). 
10 El compliance officer es responsable del control interno, la gestión de riesgos y el monitoreo de 
contratos basados en pautas legales. Por lo tanto, realiza la función de orientación y coordinación, ya 
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oportuno, antes de la incidencia del derecho penal, evitando conductas que molesten 

u ofrezca peligro al bien jurídico tutelado por el Estado (SAAVEDRA, 2011). 

Los programas de compliance comenzaron en los Estados Unidos para prevenir 

el fraude asociado con la caída del mercado de valores en la década de 1930. No 

obstante, solo en la década de 50 que la regulación antimonopolio y el impulso del 

gobierno para combatir la corrupción, que el compliance se ha integrado con los 

sistemas legales. 

La Ley Sarbanes-Oxley (SOX, 2002) se considera un hito para el gobierno 

corporativo, ya que fue responsable de promover la transparencia de negocios 11 , 

además de frenar el fraude contable por parte de compañías estadounidenses y otras 

compañías que comercializan sus valores en el sector financiero de la Securities and 

Exchange Comission (VERÍSSIMO, 2017). 

La Ley Sox 2002 exige que los ejecutivos financieros realicen cambios efectivos 

y sostenibles que aumenten la transparencia de las transacciones; de lo contrario, los  

ejecutivos  pueden  ser  responsables  de  acciones indeseables o penales.  

El  gobierno  corporativo  busca  preservar  el  cumplimiento  legal generado por 

los programas de compliance, la debida rendición de cuentas a través de los portales 

de transparencia, la implementación de la ética y un sentido de justicia, que afectan a 

los shareholders (accionistas) y stakeholders (público estratégico, sociedad, 

empleados y otras personas que puedan verse afectadas por la empresa). 

Actualmente,  los  programas  de  compliance  se  han  expandido  a varias 

industrias y ya no se limitan a los programas anticorrupción en el sector empresarial. 

El compliance se ha convertido en sinónimo de autorregulación  de  la  compañía  para  

cumplir  adecuadamente  con  los estándares y la conducta ética. El compliance se 

utiliza en los sectores laboral, ambiental, fiscal, comercial y hospitalario. Por lo tanto, 

cuando se implementa de manera efectiva, puede contribuir a la expansión de la 

actividad empresarial y la reducción de riesgos. 

Si bien la aplicación del compliance significa un alto costo para la empresa,  

debe  considerarse  como  una  medida  eficiente  para  contener los  riesgos  

                                                      
que no tiene el deber de garantizar, como ocurre con la alta gerencia, sino más bien implementar un 
programa de integridad corporativa y gobierno que llegue a todos los miembros de la corporación.  
Por lo tanto, cuando se verifican actos ilegales o sospechosos (dentro de su esfera de protección), el 
compliance officer tiene el deber de informar directamente a la alta gerencia de la compañía y a los 
canales de informes, bajo pena de responsabilidad por enjuiciamiento penal (GÓMEZ-JARA DÍEZ, 
2015) 
11 Sobre el tema, cf. SOX (2002). 
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regulatorios  y  ambientales,  considerando  que  la  simple articipación de la empresa 

en el proceso de responsabilidad ambiental conduce a la devaluación de la marca y el 

desincentivo de los inversores al negocio de la organización. 

Es importante aclarar que los programas de compliance llegan a todos en la 

empresa, desde el conserje, los empleados, los proveedores y los ejecutivos 

subcontratados hasta la alta gerencia. 

Por lo tanto, a pesar de que existe una delegación del deber de supervisión al 

compliance officer, esto no resta valor a la responsabilidad de los gerentes superiores, 

ya que el deber de supervisión de la alta gerencia nunca se extingue, la transferencia 

de obligaciones siempre es parcial. 

 

2.1 Responsabilidad de la empresa por daños ambientales 

 

La responsabilidad es uno de los temas importantes para la mitigación del daño 

ambiental, ya que busca lograr la reparación y frenar la práctica de actos ilícitos. En 

Brasil, incluso antes del Código Civil de 1916, el Decreto Ley no. 2.681 del 7 de 

diciembre de 1912 ya preveía la responsabilidad civil objetiva aplicable al transporte 

ferroviario. En el art. 17, estableció la responsabilidad de las compañías ferroviarias 

por la muerte, lesiones corporales  o  lesiones  sufridas  por  los  pasajeros  en  su  

ferrocarril (ANTUNES, 2015).  

Más tarde, el Código Civil de 1916 compuso la responsabilidad civil derivada de 

la culpa, de modo que el individuo estaba obligado a reparar el daño, cuando por acción 

voluntaria u omisión, negligencia o imprudencia, violaba el derecho o causaba daño a 

otros, basándose en art. 159 (BRASIL, 1916). 

En consecuencia, el Código Civil de 2002 innova en su art. 927 cuando se trata 

específicamente de responsabilidad objetiva, independientemente de la culpa, en los 

casos especificados por la ley, o cuando la actividad normalmente realizada por el autor 

del daño conlleva, por su naturaleza, el riesgo de otros (BRASIL, 2002). 

Por lo tanto, la responsabilidad objetiva se basa en la noción de riesgo social 

implícita en ciertas actividades desarrolladas 12 , como en la industria, transporte, 

plantas nucleares, producción de sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente, 

                                                      
12 La base de la responsabilidad del Código de Protección al Consumidor – CDC (Ley n. 8.078/90), 
también proviene del riesgo de la actividad, por lo que prescinde de la culpa del fabricante y del 
proveedor (art. 12 e 14). 
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entre otros.13 Por lo tanto, no tiene sentido transferir a la sociedad la carga de soportar 

el daño causado por el contaminador, dada su vulnerabilidad como una parte más 

débil de la relación, así como la dificultad de acceso a la justicia, además del alto costo 

de los informes técnicos pericial y la demora procesal. 

En lo del deber de reparación ambiental, la Constitución amplió su 

preocupación por el medio ambiente al establecer en el art. 225, § 3, la aplicación de 

sanciones penales y administrativas, independientemente de la obligación de reparar 

el daño ambiental. 

La responsabilidad objetiva también se establece en las siguientes leyes: a) 

Política ambiental nacional – PNMA (Ley n. 6.938/81), que fue una de las primeras en 

abordar la responsabilidad objetiva para la protección del medio ambiente, 

imponiendo al contaminador y depredador, la obligación de recuperar e indemnizar el 

daño causado, en base al art. 4, ítem VII; b) Ley de Bioseguridad (Ley n. 11.105/2005); 

c) Ley que establece la Política Nacional sobre Residuos Sólidos (Ley n. 12.305/2010); 

d) Nuevo Código Forestal (Ley n. 5.869/1973).  

Ya la Ley de Delitos Ambientales (Ley n. 9.605/98) establece la responsabilidad 

penal de la empresa, así como la responsabilidad conjunta entre la empresa y sus 

miembros, lo que puede hacer posible ignorar la personalidad jurídica.14 

El contaminador puede ser tanto una persona natural como jurídica, ya que la 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva15. Por lo tanto, aquellos que causen 

daños o riesgo de daño ambiental estarán obligados a indemnizar o reparar la 

propiedad y los daños (morales) fuera del balance general causados a terceros y al 

medio ambiente. No es necesario demostrar la culpa, solo la existencia del daño y el 

vínculo causal, según el art. 225, párrafo 3º, de la Constitución. 

                                                      
13 La teoría del riesgo integral no permite la exclusión de la responsabilidad, como la culpa exclusiva de 
la víctima, el hecho de terceros y el caso fortuito y fuerza mayor, por lo tanto, el riesgo social de la 
actividad desarrollada por la empresa en el medio ambiente y la sociedad, se considera como suficiente 
para imputar responsabilidad por daños causados independientemente de la culpa (BEDRAN; MAYER, 
2013, p. 45-88). 
14El art. 225, el tercer párrafo establece la responsabilidad administrativa civil y penal de las personas 
jurídicas en caso de que el delito se cometa por decisión de su representante legal o contractual, o de su 
órgano colegiado, en interés o beneficio de su entidad 
15  El Tribunal Superior de Justicia (STJ) admite la Teoría del Riesgo Integral al contaminador 
argumentando que la responsabilidad civil por daños ambientales es objetiva y solidaria, afecta a todos 
los que participaron en la actividad que era perjudicial para el medio ambiente o que obtuvieron 
ganancias, con un enfoque en el arte. 14, primer párrafo de la Ley no. 6,938 / 81, combinado con el art. 
942 del Código Civil, cf. Wedy (2018). 
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En teoría, el daño colectivo fuera del balance ocurre cuando alcanza la esfera 

moral de la sociedad, ya que el derecho fundamental al medio ambiente es de 

propiedad difusa. Su delito es la reducción de la calidad de vida, el desequilibrio 

ecológico o incluso cuando el contaminador daña cierto espacio, bioma, causando 

daños físicos, psicológicos o riesgos para la salud de las personas.  

El pago de la indemnización se fija en función de la gravedad del daño y las 

circunstancias específicas del infractor, por lo tanto, habiendo demostrado  su  

ilegalidad,  el  contaminador  debe  ser  condenado  para compensar el daño ambiental 

sufrido por la colectividad.16 Cabe señalar que el pago realizado por el contaminador 

no le da derecho a contaminar, porque lo que se pretende es la prevención de daños y 

el deber de reparación (MACHADO, 2012). 

Según Cappelli (2004), la práctica de conducta criminal puede causar efectos 

nocivos en el medio ambiente, en algunos casos, imposibles de revertir, como el 

desastre que ocurrió en la presa Fundão, en Mariana - Minas Gerais, en 2015. Aunque 

el compliance officer informó a los gerentes responsables sobre la fragilidad de la 

presa, sin embargo, la compañía minera no tomó medidas apropiadas para evitar el 

riesgo de falla de la presa y, en consecuencia, la contaminación del Rio Doce.  

La ruptura de la presa en la ciudad de Mariana causó la muerte de 19  personas,  

además  del  daño  ambiental y  económico sufrido  por  la comunidad local 

(PARREIRAS, 2018). La responsabilidad de la empresa es objetiva (exenta del 

elemento de culpa), consiste en el deber de utilizar la racionalidad con la adopción de 

medidas más sostenibles, lo que implica una revisión periódica y el uso de tecnologías 

para eliminar el riesgo de su actividad en el medio ambiente. 

Cabe  recordar  que,  en  enero  de  2019,  ocurrió  otra  tragedia  que involucró 

a la empresa Vale S.A. y a la población de Minas Gerais, con la ruptura de la presa 01, 

en la ciudad de Brumadinho (WENTZEL, 2019).  

Aunque el informe técnico haya indicado que el riesgo de interrupción era de 

grado leve (RODRIGUES, 2019), se observó que el refectorio, la posada, las residencias 

y el sector administrativo se construyeron en un lugar inadecuado cerca de la presa, lo 

que dificultaría la realización de un plan de emergencia y evacuación en caso de un 

evento desastroso. 

                                                      
16 Para una aclaración, ver la Acción Civil Ambiental Pública para la condena por daños ambientales 
colectivos debido a la deforestación y la obligación del contaminador de reparar el área degradada (TJ-
MG, 2018, p. 1). 
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Por lo tanto, lo que diferencia la tragedia generada por la exploración minera en 

las ciudades de Mariana y Brumadinho es que el primero fue reconocida como el mayor 

desastre ambiental en el país. Por otro lado, el segundo es visto como un ecocidio (un 

crimen contra la humanidad), debido al entierro de aproximadamente 310 personas, 

259 muertes identificadas y 11 personas 17  aún desaparecidas o no identificadas, 

además de la destrucción de la vegetación y la contaminación del río Paraopeba, uno 

de los afluentes del São Francisco. 

Cuando  se  extiende  esta  percepción,  la  fragilidad  técnica  de  las agencias  

ambientales  y  la  Administración  Pública  para  implementar un control y supervisión 

efectivos de las compañías que operan en la explotación ambiental es visible.  

Lo que se espera de los agentes económicos es su desempeño en línea con el 

sistema legal y los estándares de protección ambiental, por iniciativa propia, para el 

cumplimiento real de la función social de la empresa, especialmente en lo que toca a 

la racionalidad de los recursos naturales, la salud y el bienestar de la población que se 

encuentra en la condición social y biológica más frágil. 

Por lo tanto, las empresas deben cumplir (compliance) con las normas 

ambientales,  adquiriendo  la  tecnología  necesaria  para  la  separación y la mejor 

reutilización de los bienes de consumo en otros procesos de producción, destinados a 

las industrias de logística inversa. El Gobierno debe supervisar a las empresas, incluso 

durante el período de validez de la licencia de funcionamiento (equivalente a cuatro a 

seis años), como una forma de evitar posibles daños al medio ambiente. 

 

2.2 Logística inversa de productos electrónicos 

 

La protección legal para la protección del medio ambiente comprende la  

responsabilidad  compartida  entre  la  empresa,  los  fabricantes,  los importadores, 

los distribuidores y los comerciantes con respecto al destino de los productos. La 

Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS Ley n. 12.305/10) establece que las 

empresas deberían crear iniciativas para la recolección de  sus  productos  después  del  

                                                      
17 Para más detalles cf. EM. Busca por desaparecidos em Brumadinho entram em nova fase em 2021. 
Disponible en: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/01/25/interna_gerais,1231930/buscas-por-
desaparecidos-em-brumadinho-entram-em-nova-fase-em-2021.shtml. Acceso em 03. mar. 2021. 
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consumo, de acuerdo con el principio de quien contamina paga.18 

Los  consumidores  y  los  gerentes  gubernamentales  también  se hacen 

responsables del destino final de los productos. Los consumidores deben observar los 

puntos de recolección para la eliminación adecuada de desechos, minimizando el 

volumen de desechos electrónicos en el ecosistema. 

Leite (2009, p. 32) considera que la práctica de la logística inversa posterior al 

consumidor se establece a través del flujo inverso de parte de los productos o 

materiales que se han desechado después del uso, en el sentido de que estos materiales 

o componentes pueden volver al ciclo de producción mediante el reciclaje o la 

reutilización. Racionalmente, los canales de posventa permiten la reutilización del 

producto por un nuevo consumidor, por ejemplo, es el comercio de automóviles 

usados, lo que permite el cambio de propiedad hasta el final de la utilidad del vehículo. 

De esta forma, las empresas se comprometen a ofrecer puntos de recolección y 

eliminación postventa, lo que permite deshacerse de los productos que alguna vez se 

consideraron desechos, que se arrojaron incorrectamente en vertederos o basureros. 

La logística inversa tendrá un impacto sustancial en Brasil solo si existen 

políticas públicas de educación ambiental para la separación de residuos sólidos por 

parte de los consumidores, además de establecer prácticas inteligentes de reutilización 

de productos. La falta de recursos financieros  y  el  descuido  por  parte  del  Estado  

de  las  agencias  de promoción de la investigación y la innovación tecnológica 

posconsumo conducen a una baja tasa de retorno y reciclaje de productos electrónicos 

y, en consecuencia, los componentes tóxicos de estos materiales terminan depositado 

en vertederos o rellenos sanitarios, contaminando el suelo y los lechos de los ríos. 

Hay  que  subrayar  que  las  empresas  tienen  la  responsabilidad  de adoptar 

estrategias que favorezcan el medio ambiente, ya que utilizan una parte significativa 

de los desechos tecnológicos para realizar sus servicios y productos. 

Lo más importante, la política de logística inversa debe ampliarse desde el 

diseño del producto, en función de todas las etapas de su ciclo de vida. El design 

                                                      
18 El principio de quien contamina paga supone que los recursos ambientales son escasos y que su 
explotación con fines económicos ya sea en la producción o el consumo, causa degradación ambiental. 
En consecuencia, el Estado interfiere con el mercado para eliminar los costos en la comunidad y dirigir 
exclusivamente a los productores y consumidores. Para Antunes (2015), la aplicación de este principio 
se basa en la acción preventiva y la identificación clara del costo ambiental para poder establecer los 
parámetros de atención sobre la actividad empleada. Cabe señalar que el consumidor tiene su 
responsabilidad cesada con la eliminación adecuada de los residuos para su recogida, o con la 
devolución, de conformidad con el art. 33 y art. 28 de la PNRS. 
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ecológico debería permitir el desmontaje y la sustitución de piezas, con la posibilidad 

de upgrade de software (PAPANEK, 2009). 

No se puede negar que la responsabilidad compartida impone a todos los 

participantes en el ciclo de vida del producto el deber de minimizar el volumen de 

residuos, relaves y basura y desechos electrónicos en el medio ambiente, utilizando 

todos los medios posibles para la eliminación correcta de los residuos, que quedan 

después del uso y disposición del producto por parte del consumidor (GUERRA, 2012). 

En  este  contexto,  la  responsabilidad  ambiental  opera  de  manera compartida, 

individualizada y encadenada, basada en el art. 33 de la Política Nacional de Residuos 

Sólidos – PNRS (Ley n. 12.305/2010). Los fabricantes, importadores, distribuidores y 

comerciantes deben realizar logística  inversa  independientemente  del  servicio  

público  de  limpieza urbana y gestión de residuos sólidos.19 

Esta disposición prevé la implementación de la logística inversa de forma 

inmediata (art. 33, I a IV) o progresiva en función del caso específico (art. 56 

acumulado con los art. 33, V y VI). La Ley de Delitos Ambientales no. 9.605 / 98 

establece la responsabilidad penal de la empresa, así como la responsabilidad solidaria 

entre la empresa y sus miembros, lo que implica el desprecio de la personalidad 

jurídica.20 

En este caso, es posible que el Poder Judicial, al aplicar la responsabilidad 

posterior al consumidor, determine la implementación progresiva de los sistemas de 

logística inversa para preparar el cronograma.21 

En el párrafo 3º del artículo 33 (PNRS), la responsabilidad de los proveedores 

es tomar todas las medidas necesarias para garantizar la implementación y operación 

del sistema de logística inversa.  

                                                      
19 La responsabilidad se extiende al ciudadano que tiene el deber de disponer del producto en un lugar 
apropiado, permitiendo su reciclaje (art. 33, § 4) y al Estado para implementar la Política de Residuos 
para llevar a cabo la logística inversa cuyo propósito es reutilizar el ciclo productivo, transformando los 
residuos en un destino final ambientalmente sostenible, sirviendo como instrumento económico y social 
debido al potencial rentable de la actividad, basado en el art. 3, punto XII, de la Política Nacional de 
Residuos Sólidos (PNRS) de 2010. 
20 El art. 225, párrafo 3 establece la responsabilidad administrativa civil y penal de las personas jurídicas 
en caso de que el delito se cometa por decisión de su representante legal o contractual, o de su órgano 
colegiado, en interés o beneficio de su entidad. 
21 Art. 56. la logística inversa relacionada con los productos tratados en los ítems V y VI del caput del 
art. 33 se implementará progresivamente de acuerdo con el cronograma establecido por la regulación. 
Artículo 33, ítems V – lámparas fluorescentes, de vapor de sodio y mercurio y luz mixta; VI – productos 
electroelectrónicos y sus componentes. 
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Sin embargo, lo que se verifica es la falta de adecuación de las empresas para la 

gestión adecuada de los residuos electrónicos; Así, como países desarrollados, los 

brasileños descartan productos en perfectas condiciones de uso, debido a la 

“obsolescencia psicológica”22 para la compra de un producto “mejor” con software 

actualizado, eso no refleja un upgrade significativo en el producto (SLADE, 2007). 

Se observa que los recolectores, que anteriormente trabajaban con desechos 

sólidos, entran en contacto con sustancias tóxicas, en busca de cobre y oro contenidos 

en productos electrónicos. Se considera que el contacto directo del trabajador con 

productos nocivos puede causar enfermedades neurológicas, respiratorias y alérgicas, 

además del riesgo de deformación fetal durante el período de gestación, debido a la 

alta toxicidad del compuesto de plomo y mercurio en las baterías de teléfonos celulares 

y computadoras portátiles.23 

Las consecuencias sociales son numerosas, Brasil lidera el ranking de 

generación de residuos electrónicos en América Latina24. El estado de Paraná es uno 

de los principales productores de basura. Solo en la ciudad de Curitiba, alrededor de 

500 kilogramos de desechos electrónicos se eliminan por año a través del apoyo de la 

Compañía de Tecnología de Información  y  Comunicación  de  Paraná  –  Celepar;  la  

organización de recicladores opera en la recolección reciclable y tiene certificación 

internacional de responsabilidad (CELEPAR, 2018). El volumen de basura recolectada 

podría ser más significativo si hubiera un plan de conciencia ecológica para las 

empresas y la sociedad con el apoyo del gobierno, para la eliminación correcta de este 

material. 

                                                      
22  La obsolescencia psicológica se reconoce como subjetiva porque tiene en cuenta las referencias 
emocionales, el estado, la moda y la calidad estética. Se puede decir que la obsolescencia psicológica se 
encuentra con la insatisfacción del consumidor con la falta de actualización de los productos 
electrónicos (ECHEGARAY, 2015), especialmente en la reducción intencional de la vida útil de las 
tablets y smartphones, que están excluidos de los Security Updates, lo que los convierte en volverse lento 
y vulnerable a los ataques de hackers. Sin embargo, esta práctica es institucionalizada por los 
23 Los riesgos para la salud se ven agravados por las condiciones socioeconómicas de la población, es 
decir, las comunidades pobres están más expuestas a los factores de riesgo de los desechos electrónicos, 
lo que muestra una correlación entre los impactos desproporcionados de los procesos ambientales y la 
ineficiencia de las políticas públicas y los servicios de salud. recogida de basuras, saneamiento y 
suministro de agua potable. La injusticia ambiental se percibe por la presencia de vertederos y rellenos 
sanitarios ubicados estratégicamente en áreas periféricas, que en áreas de referencia. (cf. MARTUZZI; 
MITIS; FORASTIERE, 2010) 
24 Teniendo en cuenta la investigación realizada por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), en 
cooperación con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Asociación Internacional de 
Residuos Sólidos (ISWA), Estados Unidos está en la cima de la producción de 6,3 toneladas de residuos. 
Brasil ocupa el segundo lugar con 1,5 toneladas de desechos electrónicos, con baja capacidad de 
recolección, en comparación con el promedio mundial 
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Aún en el Estado de Paraná, el Municipio de São José dos Pinais redactó la Ley 

no. 2566 de mayo de 2015 para la implementación de eco puntos en la ciudad (CMSJP, 

2015), reconociendo como residuos peligrosos y especiales: a) lámparas fluorescentes; 

b) desechos electrónicos e informáticos; c) aceite para freír; d) colillas de cigarrillos; e) 

espuma de poliestireno; f) baterías de teléfonos celulares; g) baterías; h) reactores de 

luminarias; i) pinturas y solventes; j) placas de rayos X; k) pancartas de lona y 

pancartas; l) baterías de automóvil.25 Cuando los equipos electrónicos se eliminan 

directamente en la naturaleza, los desechos tóxicos ingresan al suelo, haciéndolos 

inadecuados para la agricultura, el pasto y la vivienda. 

Como ya se vio, la obsolescencia programada es uno de los principales 

obstáculos para el control de los desechos electrónicos en Brasil. Las empresas  hacen  

“ajuste”  y  mejoras  para  actualizar  los  smartphones, televisores y otros dispositivos 

electrónicos que se consideran elementos esenciales en los tiempos modernos. 

Esto lleva a la compra de una nueva copia, ya sea por el estatus de estar siempre 

actualizado o por el colapso repentino del producto. Es  una  estrategia  común  en  las  

sociedades  capitalistas  vender  más independientemente del impacto de los desechos 

electrónicos en el medio ambiente.  

Como señala Amaral (2010), los emprendedores no pueden ejercer su actividad 

únicamente con fines de lucro, sino que actúan racional y éticamente, investigando y 

desarrollando nuevas tecnologías para un mejor uso de los recursos naturales.  

Del mismo modo, la población desinformada cae en la negligencia al deshacerse 

de los desechos electrónicos en basuras convencionales o abiertas, contaminando la 

capa freática y descalificando el material para su reciclaje adecuado. 

Es importante mencionar que las empresas a lo largo de los años han sido 

grandes infractores ambientales, en los casos en que su actividad económica solo causa 

daño a la comunidad. El pago de la multa y la aplicación de la pena es una forma de 

inhibición de la práctica del delito ambiental, considerando la dificultad o, a menudo, 

la imposibilidad de volver al estado original, lo que degradó. 

El gran problema es que la mayoría de las fábricas y organizaciones no tienen 

una política de logística y eliminación inversa posconsumo, principalmente  porque  

                                                      
25 Los desechos se definen como peligrosos y especiales debido al riesgo de inflamabilidad, corrosividad, 
reactividad, toxicidad, patogenicidad, carcinogenicidad, teratogenicidad y mutagenicidad, presentando 
un peligro significativo para la salud pública o la calidad ambiental de acuerdo con la ley, la regulación 
o la norma técnica ( artículo 3 de la ley n. 2566/2015) 
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no  aceptan  los  altos  costos  de  compliance  de monitorear  el  producto  desde  el  

nacimiento  hasta  la  eliminación  de desechos, eso lleva al incumplimiento de la 

PNRS. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El aumento de la basura debido a la eliminación incorrecta de los residuos 

sólidos provoca una dicotomía entre las propuestas de desarrollo sostenible y el 

proceso de desarrollo económico. Es necesario pensar en nuevas prácticas sostenibles 

en la elaboración de productos, aumentar su vida útil y fomentar el reciclaje de 

residuos electrónicos. 

La  Política  Nacional  de  Residuos  Sólidos  (PNRS)  ha  mostrado avances en 

la eliminación correcta de productos considerados nocivos para el medio ambiente. 

Sin embargo, es difícil de implementar debido a la falta de recursos públicos para 

investigación y tecnología, así como a la falta de acción proactiva por parte de la 

organización civil. 

Ante este problema, los programas de compliance son presentados por experts 

en contención de riesgos ambientales como un plan de monitoreo efectivo por parte de 

la alta administración.  

Dada la posibilidad de responsabilidad y la no caracterización de la entidad legal 

para lograr el patrimonio de los accionistas, se considera que los costos de 

implementar el programa de compliance son necesarios para evitar daños ambientales 

y llevar a cabo la responsabilidad de la compañía en el área administrativa, civil y 

penal.  

Sin  embargo,  con  base  en  las  demandas  contra  las  compañías responsables  

del  desastre  de  Mariana  y  Brumadinho  en  el  estado  de Minas Gerais, es posible 

identificar que la mera creación del programa de integridad no es suficiente, el 

compliance debe ser efectivo, un compromiso que involucra a todos sectores, cuya 

metodología debe ser top down para la gestión de la empresa.  

El gobierno ya no puede apoyar la generación de riesgos ambientales por sí solo, 

y otros actores sociales (empresas, entidades no gubernamentales y  sociedad)  deben  

trabajar  de  manera  cooperativa  y  comprometida, buscando técnicas que permitan 
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la logística inversa de los componentes electrónicos, además de implementar canales 

de quejas por prevención de delitos ambientales. 
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