




DIREITO AMBIENTAL 

E CIDADES
Talden Farias 

Fernando Joaquim Ferreira Maia 
Álvaro Sánchez Bravo 

(Editores) 

Vital José Pessoa Madruga Filho 
Giovanna de Britto Lyra Moura 

(Coordenadores) 



 

Direito ambiental e cidades 
VV. AA. 

Editado por: 
Talden Farias 
Fernando Joaquim Ferreira Maia 
Álvaro Sánchez Bravo 

Impreso en España 

ISBN: 978-84-18773-45-7 

Maquetación, diseño y producción: Punto Rojo Libros, S.L. 

© 2021 Talden Farias 
© 2021 Fernando Joaquim Ferreira Maia 
© 2021 Álvaro Sánchez Bravo 

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del 
copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción parcial o total 
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el 
tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alqui-
ler o préstamos públicos. 



 

 

DIREITO AMBIENTAL 

E CIDADES 





PREFÁCIO 

É com enorme alegria e honra que recebi o gentil 
convite para prefaciar a presente obra coletiva DIREITO 
AMBIENTAL E CIDADES, organizada pelos queridos amigos 
e renomados Professores Talden Farias, Fernando Joaquim 
Ferreira Maia e Álvaro Sánchéz Bravo, os dois primeiros 
docentes da prestigiada Faculdade de Direito da Universidade 
Federal da Paraíba, e o terceiro docente da secular Faculdade 
de Direito da Universidade de Sevilha conjuntamente com 
seus orientandos de doutorado e pesquisadores Vital José 
Pessoa Madruga Filho e Giovanna de Britto Lyra Moura. A 
obra, além dos organizadores, reúne uma seletíssima 
nominata de destacados Professores e Pesquisadores no 
campo do Direito Ambiental e do Direito Urbanístico, 
abordando em suas contribuições uma variedade de temas 
extremamente atual e relevante. O livro apresenta ao leitor o 
“estado da arte” das discussões em torno do Direito Ambiental e 
do Direito Urbano, promovendo um diálogo riquíssimo e 
conectando essas duas dimensões indissociáveis na conformação 
do marco jurídico-constitucional contemporâneo, notadamente 
em prol da afirmação dos direitos fundamentais e da 
dignidade da pessoa humana, tal como cravado no âmago da 
nossa Lei Fundamental de 1988. 

O Direito Ambiental e o Direito Urbanístico são 
disciplinas jurídicas interligadas. Ambas as matérias são 
disciplinas que surgiram no mesmo período histórico, diante 
da emergência dos “novos” direitos de natureza difusa ou 
transindividual, especialmente a partir da Década de 1970. 
Com o passar do tempo, tanto o Direito Ambiental quanto o 
Direito Urbanístico descolaram-se do Direito Administrativo, 



 

 

alcançando autonomia própria como novas disciplinas 
jurídicas. A crescente concentração urbana e a degradação da 
qualidade de vida nas cidades, agravadas sobremaneira a 
partir da segunda metade do Século XX, colocaram novos 
desafios para o Direito, o que conduziu à especialização das 
matérias ora analisadas. Não por outra razão, a obra pioneira 
do Direito Ambiental brasileiro de Diogo de Figueiredo 
Moreira, com sua primeira edição datada de 1975, possuía o 
título Introdução ao direito ecológico e ao direito urbanístico,1 
tratando de ambas as disciplinas de forma integrada e com 
conteúdos conectados. 

A legislação ambiental brasileira, nesse contexto, 
adotou um conceito amplo de meio ambiente desde o seu 
marco inicial estabelecido pela Lei da Política Nacional do 
Meio Ambiente (Lei 6.938/1981), consagrando o que pode 
denominar de meio ambiente urbano – também denominado por 
alguns de meio ambiente construído ou artificial.2 O cenário 
urbano, independentemente de qualquer juízo de valor sobre 
a sua beleza arquitetônica ou não, é resultado da intervenção 
humana no meio natural, com exceção apenas de eventuais 
áreas naturais originais preservadas dentro do espaço urbano 
(parques, florestas) ou mesmo rios que eventualmente têm o 

 
1 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Introdução ao direito ecológico e ao 
direito urbanístico. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977. 
2 Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em sua obra pioneira e clássica sobre o 
tema, registra a seguinte passagem, comparando a cidade a um “ecossis-
tema” ou “organismo vivo”: “a ecologia urbana, cuja preocupação é o ecos-
sistema urbano, isto é, a cidade ou o conjunto habitado pelo homem, sob 
enfoque das interações que nela se processam. Considerada como macro-
organismo, a cidade nasce, cresce e perece, relacionando-se, como um todo, 
com outros ecossistemas”. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Introdu-
ção ao direito ecológico..., p. 53. 



 

 

seu curso circundado pela cidade. O meio ambiente urbano é 
integrado pelos prédios, ruas, equipamentos públicos, pontes, 
projetos arquitetônicos, entre outros elementos artificiais, que 
caracterizam a paisagem urbana e são, acima de tudo, 
resultado na intervenção humana, ou seja, são os elementos 
artificiais criados ou construídos pelo ser humano, em 
contraste com os elementos originalmente naturais. Todas as 
edificações das cidades – desde as obras arquitetônicas de 
Gaudi e Oscar Niemayer até a Avenida Paulista na Cidade de 
São Paulo – consolidam um cenário ambiental onde os 
elementos naturais – por vezes escassos em determinados 
contextos urbanos – contrastam com o “concreto” das 
construções humanas. 

A legislação ambiental portuguesa, mais precisamente a 
Lei de Bases do Ambiente (Lei 11/87), também consagra um 
conceito amplo de meio ambiente, destacando, no seu art. 5º, 
2, “b”, o ordenamento do território, que corresponderia ao 
“processo integrado da organização do espaço biofísico, tendo 
como objetivo o uso e a transformação do território, de acordo 
com as suas capacidades e vocações, e a permanência dos 
valores de equilíbrio ecológico e de estabilidade geológica, 
numa perspectiva de aumento da sua capacidade de suporte 
de vida”. Trata-se, sem dúvida, de um dos mais precisos 
conceitos de meio ambiente urbano que se conhece no plano 
legislativo comparado.  

Na legislação brasileira, o Estatuto da Cidade (Lei 
10.257/2001), de modo similar, veicula fundamentos 
importantes para a configuração dos contornos normativos do 
meio ambiente urbano, uma vez que consagra como objetivo 
da política urbana, ao regulamentar os arts. 182 e 183 da 



 

 

CF/1988, a construção de cidades sustentáveis (art. 2º, I), ou seja, 
um meio ambiente urbano com qualidade, equilíbrio e 
segurança ambiental.3 Segundo o seu art. 1º, parágrafo único, 
o diploma “estabelece normas de ordem pública e interesse 
social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 
coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 
equilíbrio ambiental”. Além disso, consagra, como diretrizes 
gerais da política urbana, a “proteção, preservação e 
recuperação do meio ambiente natural e construído, do 
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico” (art. 2º, XII).4 Portanto, conforme se pode 
apreender do dispositivo em questão, há a perspectiva de uma 
integração entre todos os elementos ambientais – naturais e 
humanos – na conformação do cenário urbano, almejando, por 
certo, assegurar qualidade de vida aos indivíduos e à 
comunidade em geral.  

O tema objeto da obra coletiva, como já referido 
anteriormente e cotejando o cenário legislativo descrito 
anteriormente, não poderia ser mais atual e relevante, 
inclusive no tocando à promoção dos denominados Direitos 
Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais 

 
3 A Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais (Lei 9.605/98), 
seguindo a mesma diretriz de um conceito amplo de meio ambiente, 
consagrou, no seu corpo normativo, tópico específico sobre a questão Dos 
Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural (arts. 62 a 65). 
4Também sobre a questão ambiental, com o propósito de assegurar uma par-
ticipação democrática na política urbana, dispõe o art. 2º, XIII, do Estatuto 
da Cidade como diretriz a ser adotada, sobre a exigência de “audiência do 
Poder Público municipal e da população interessada nos processos de im-
plantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente 
negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segu-
rança da população”. 



 

 

(DESCA) no contexto urbano, sobretudo em vista da proteção 
dos grupos sociais vulneráveis. A interdependência e 
indivisibilidade dos direitos humanos - e o mesmo vale para 
os direitos fundamental, no plano constitucional -, consagrada 
por meio da Opinião Consultiva n. 23/2017 sobre “Meio 
Ambiente e Direitos Humanos” da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, bem como, mais recentemente, na sua 
decisão do Caso Nuestra Tierra vs. Argentina, torna imperativa 
um abordagem social ou mesmo socioambiental para o 
enfrentamento da degradação ecológica, o que é 
particularmente relevante no contexto urbano. A grande 
carência socioeconômica verificada nas cidades, por certo, 
constitui o aspecto central no âmbito das politicas ambientais 
e urbanas, diante da fragilidade existencial provocada pela 
falta de acesso e privação sofrida por determinados indivíduos 
e grupos sociais aos bens sociais básicos, como, por exemplo, 
saúde, educação, moradia, saneamento básico, alimentação 
etc.  

Tal situação infelizmente recorrente nos grandes 
centros urbanos brasileiros provoca a marginalização social, 
política e cultural de um grande contingente da nossa 
população, na medida em que tais pessoas se veem 
impossibilitadas de formatar as suas relações sociais e 
jurídicas em condições de igualdade com os demais 
indivíduos e os próprios entes e agentes estatais, tornando-se 
imperativa a atuação do Estado e da sociedade no sentido de 
incluir (integrar) tais indivíduos e grupos sociais no pacto social 
(agora também ecológico). Para além de um mínimo existencial 
social, também está em jogo hoje o que se pode denominar de 



 

 

mínimo existencial ecológico, tema, aliás, que mostra 
particularmente sensível no contexto urbano, na medida em 
que um patamar mínimo de qualidade ambiental (do ar, da agua, 
do solo, dos alimentos etc.), tal como consignado 
expressamente em passagem da OC 23/2017 da Corte IDH, 
coloca-se como premissa ao exercício dos demais direitos 
fundamentais (e humanos), para além do próprio direito 
fundamental a viver em um meio ambiente sadio e equilibrado 
consagrado no art. 225 da CF/1988. 

O cenário em questão concretiza o marco constitucional 
ecológico estabelecido no Estado Democrático (Social e 
Ecológico) de Direito edificado pela nossa Lei Fundamental de 
1988, inclusive pela ótica de uma cidadania ecológica a ser 
exercida de modo especial nas cidades.5 A democracia 
participativa ecológica impõe a criação de condições políticas, 
econômicas, educacionais, culturais, jurídicas etc. que 
permitam a participação de todos e em condições de igualdade 
na vida pública da Polis, o que é fundamental para conferir 
efetividade às normas ambientais. Em última instância, é disso, 
entre vários outros temas, que trata o livro coletivo que tenho 
o privilégio de prefaciar e recomendar fortemente ao público 
leitor, com a certeza de que se trata de mais uma obra essencial 
e obrigatória nas bibliotecas de todos que pretendam estudar 
as interfaces entre o Direito Ambiental e o Direito Urbanístico, 

 
5 V. SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de Direito Ambiental. 
2.ed. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2021; e SARLET, Ingo W.; 
FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico: Constituição, 
Direitos Fundamentais e Proteção da Natureza (7.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2021). 



 

 

inclusive no contexto dos novos desafios existenciais 
colocados no novo período geológico do Antropoceno. Por fim, 
reitero, de modo fraternal, meus parabéns aos organizadores 
e autores! 

Campinas/SP, 15 de março de 2021. 

Tiago Fensterseifer. 

Doutor e Mestre em Direito Público pela PUC/RS, com estudos 
em nível de pós-doutorado junto ao Instituto Max-Planck de 
Direito Social e Política Social de Munique (Alemanha). 
Defensor Público do Estado de São Paulo.





 

 

APRESENTAÇÃO 

O exercício de apresentar ou prefaciar um livro não é algo 
tão corriqueiro nos afazeres acadêmicos. Talvez por termos 
que ministrar aulas, orientar, pesquisar e escrever nossos arti-
gos, textos, capítulos de livros e livros, dentre outras atribui-
ções, tal demanda se torna menos presente na nossa agenda. 
Contudo, ao mesmo tempo, escrever uma apresentação de 
uma obra é também um exercício acadêmico e de máxima res-
ponsabilidade. 

Assim, partimos do significado da palavra prefácio. O vo-
cábulo cuja origem provém do latim –praefatio–, corresponde 
ao que fatio (dito) prae (antes). Por isso, o prefácio é o texto que 
se escreve antes, ou nas páginas que antecedem a obra.  

Recebi e aceitei o convite para apresentar este livro, assu-
mindo tal responsabilidade, que para mim tem uma dimensão 
maior, por se tratar de uma obra do campo das ciências jurídi-
cas, organizada e escrita por um conjunto de profissionais for-
mados e qualificados nesta área do conhecimento. Os autores 
são bacharéis em Direito, advogados, procuradores, professo-
res, mestres, doutores em áreas e subáreas diversas, muito em-
bora observe-se uma predominância do Direito Ambiental, 
Econômico e da Cidade, além dos Direitos Humanos.  

Isso posto, o leitor pode perguntar: “E por que aceitou o 
convite?” ou mais: “Quem é você para apresentar um livro so-
bre Direito Ambiental e Cidades, já que não é bacharel em Di-
reito, tampouco é mestre ou doutora em Ciências Jurídicas?” 
Talvez tais perguntas eu mesma as tenha feito antes de rascu-
nhar estas primeiras linhas e iniciarei respondendo. 



Resolvi aceitar o convite por respeito aos profissionais que 
organizaram a referida obra, os professores e pesquisadores 
Talden Farias, Fernando Joaquim Ferreira Maia, Álvaro Sán-
chéz Bravo, Vital José Pessoa Madruga Filho e Giovanna 
de Brito Lyra Moura e pela honra em ser indicada para 
realizar tal escrito. Aceitei também pelo desafio, pois é 
sempre insti-gante “meter-se” em áreas que não são as que 
comumente tra-balhamos ou transitamos mais 
frequentemente. E, por último, aceitei por permitir-me 
aprender, algo que considero uma das mais valiosas 
atribuições de uma professora/pesquisadora.  

Desta forma, estas poucas linhas que escrevo têm como 
propósito tão somente abrir uma pequena janela, porém, com 
luminosidade, para o leitor que se dedica ao campo do Direito 
Ambiental e “da Cidade”, ou mesmo aos que tiverem curiosi-
dade sobre o tema e/ou precisem conhecer algumas das dis-
cussões recentes e importantes sobre estes dois campos das Ci-
ências Jurídicas.  

Por não ter a mesma formação dos escritores, situo-me 
como uma leitora com um “olhar de estranha”, aqui me utili-
zando do título e do que escreveu José de Souza Martins em 
“A chegada do estranho”. Contudo, não tão estranha quanto 
aquela que estaria visitando essas “terras” pela primeira vez, 
mas que já passou por elas, já teve alguns encontros presenci-
ais, já ouviu e também já leu algumas páginas. Portanto, situo-
me como uma aprendiz da Antropologia, na dialética do pró-
ximo – distante.  

A aproximação com a temática do “Direito Ambiental e 
Cidades” é inerente ao conhecimento e ao campo das ciências 
humanas, sociais e sociais aplicadas. Como falar e estudar a 



 

 

cidade sem ter conhecimento de pelo menos algumas legisla-
ções e ou normativas? Se no Brasil o campo do Direito Urba-
nístico tarda em se afirmar enquanto matéria da formação ba-
charelesca do Direito, isso não significa a ausência completa 
da existência de leis, decretos, resoluções, normativas etc. que 
dizem respeito às cidades, ao ambiente e à natureza. Afinal, a 
partir de 1938, o Decreto-Lei no 311, com base na Constituição 
de 1937, determina que “a sede do município tem categoria de 
cidade e lhe dá o nome”. Cita-se ainda a lei complementar no 

1, de 1967, do Congresso Nacional, que dispõe sobre os requi-
sitos para se criar municípios e, por conseguinte, para elevar 
vilas à categoria de cidades.  

Mais recentemente, na Constituição de 1988, tem-se os ar-
tigos 182 e 183 do Capítulo II intitulado “Da Política Urbana”. 
Como é sabido, o primeiro tem por objetivo “ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes”, sendo composto por quatro pa-
rágrafos. Aqui faço destaque a dois: o § 1º que explicita a exi-
gência do plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, 
para cidades com mais de vinte mil habitantes, constituindo-
se no “instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana” e o § 2º que trata da função social da propri-
edade urbana: “A propriedade urbana cumpre sua função so-
cial quando atende às exigências fundamentais de ordenação 
da cidade expressas no plano diretor”. 

Tem-se ainda o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001, que resulta de uma luta de vários segmentos da 
sociedade e da Constituinte responsável pela última Constitui-
ção. Em outras palavras, o Estatuto da Cidade complementa 
os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988. Lei esta 



 

 

que já sofreu várias revisões e também complementações por 
leis aprovadas posteriormente.  

No livro em mãos, o(a) leitor(a) encontrará capítulos que 
tratam e avançam na discussão diretamente relacionada aos 
parágrafos acima citados. A questão da problemática da pro-
priedade urbana é veemente e está sempre na pauta do dia das 
lutas pelo Direito à Cidade. Da mesma forma, não há como se 
pensar em cidade, em política urbana e em direito à cidade 
sem pensar na problemática ambiental. Concorda-se com a 
compreensão de que o ambiente não é só natural, é também 
social. Deste modo, os(as) autores(as), ao trazerem para o de-
bate temáticas como mudanças climáticas, legislação e licença 
ambiental, áreas de preservação e de conservação, resíduos só-
lidos, além da questão da sustentabilidade ambiental, contri-
buem de forma efetiva para a atualização e divulgação do co-
nhecimento acadêmico-científico, assim como legislativo. 

Os capítulos que compõem esta obra revelam ainda dife-
rentes perspectivas de análise e de fundamentação teórico-me-
todológica, o que a torna mais qualificada. Há, porém, uma 
convergência: entendimento do Direito Ambiental e do Direito 
à Cidade como Direitos Humanos. E mais, os escritos trazem 
contribuições no sentido defendido por Boaventura de Sousa 
Santos da construção de políticas emancipatórias. Em outras 
palavras, podemos dizer que, muito embora no mundo atual, 
e no Brasil em particular, viva-se o momento em que, como já 
expressou David Harvey, prevaleçam os direitos de proprie-
dade privada e individuais, há que se pensar no direito de 
forma coletiva, no sentido dos Direitos Humanos. É sob esta 
regência, no sentido mais próximo daquele que rege uma or-
questra, ou seja, procurando afinar as nossas balizas teóricas, 



 

 

conceituais e metodológicas, que se aspira pelo Direito à Ci-
dade. Direito à Cidade aqui entendo no sentido mais univer-
sal, que possa assegurar que os citadinos (sem diferenças de 
classes, de gênero e de raça) possam ter o direito a reivindicar, 
a transformar a vida, o mundo e a cidade, ou ainda, o Direito 
à Cidade no sentido defendido por Lefebvre, que implica em 
direito à liberdade, à socialização, à apropriação compreen-
dida de forma diversa à noção de propriedade, mas a apropri-
ação na dimensão da obra e do pertencimento.  

Sem pretender ampliar por demais “a janela”, convido 
os(as) leitores(as) a adentrarem neste universo, quer seja a par-
tir desta janela entreaberta, quer seja – e preferencialmente – 
instigando-os(as) a abrirem a porta, passem esta página e se 
aventurem no saber, no conhecer, no apreender e no aprender, 
pois assim nos tornamos mais fortes e fortalecidos para pros-
seguirmos pelo Direito à Vida; à Natureza; ao Ambiente e à 
Cidade.  

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2021. 

Doralice Sátyro Maia. 

Professora Titular da Universidade Federal da Paraíba, do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia e do Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Colaboradora 
do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universi-
dade Federal de Pernambuco. Pesquisadora CNPq (PQ). Co-
ordenadora do Grupo de Estudos Urbanos (GeUrb/UFPB). 
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O ADMIRÁVEL MUNDO NOVO 
DAS CIDADES INTELIGENTES NO 
BRASIL: UMA ANÁLISE JURÍDICA 
A PARTIR DO DIREITO À CIDADE 

Juliana Coelho Tavares Marques 

INTRODUÇÃO 

Hoje, mais da metade da população mundial mora em 
áreas urbanas, ou seja, aproximadamente 3,3 bilhões de pes-
soas, cifras que para o ano de 2030 já serão de 5 bilhões. Para 
2050, espera-se que a taxa de urbanização do mundo seja de 
65%. As cidades serão responsáveis por praticamente todo o 
crescimento da população, que ficará concentrada nos países 
periféricos. A urbanização passada ocorreu de forma bastante 
espontânea, governada por mecanismos de mercado, e produ-
zindo territórios urbanos sem planejamento ou visão de longo 
prazo. 

As cidades são caracterizadas por economias frágeis, altos 
níveis de desigualdade urbana e uma preocupante degradação 
ambiental. Hoje existe a possibilidade de que esses territórios 
tenham uma visão, ferramentas, linhas e medidas de ação para 
alcançar o desenvolvimento sustentável. Assim, surge como 
solução para tais problemas o discurso da implantação das ci-
dades inteligentes. 

Assim, este artigo tem como objetivo fazer um diálogo en-
tre o direito à cidade (tanto na perspectiva filosófica de Henri 
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Lefebvre quanto na perspectiva do nosso próprio ordena-
mento jurídico), desenvolvimento sustentável nas smart cities: 
e a desigualdade no Brasil. Tem como problema o seguinte 
questionamento: levando em consideração as desigualdades 
estruturais no processo de urbanização brasileiro, a implanta-
ção das cidades inteligentes pode promover, de fato, a efetiva-
ção do Direito à cidade, na perspectiva de um desenvolvi-
mento sustentável? 

Parte-se da hipótese de que a implantação das iniciativas 
smart podem ter um efeito contrário ao esperado, sem um pla-
nejamento adequado, e, ao invés de promover desenvolvi-
mento sustentável, ampliar as desigualdades existentes. Para 
tanto, além da utilização da técnica de pesquisa bibliográfica e 
documental, será utilizado o método hipotético-dedutivo. 

O artigo está subdivido em três seções. A primeira, tem 
como objetivo abordar o desenvolvimento do conceito de um 
direito à cidade, desde de sua construção teórica, como pro-
posto por Henri Lefebvre, perpassando pela luta por seu reco-
nhecimento no âmbito das Nações Humanas e a construção de 
uma nova agenda urbana. A segunda seção analisa o pano-
rama jurídico brasileiro das cidades sustentáveis e, em um se-
gundo momento o Direito à cidade e cultura urbana contem-
porânea partir das cidades inteligentes e das iniciativas smart 
no nosso país. Finalmente, a terceira seção elucida o que se en-
tende pelo paradoxo brasileiro da desigualdade urbana. 
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A GRAMÁTICA DO DIREITO À CIDADE: DA 
UTOPIA À NOVA AGENDA URBANA 

A conceituação precisa do conteúdo do direito à cidade 
permanece, até os dias de hoje, em constante desenvolvi-
mento. Todavia, a primeira percepção da existência de um di-
reito à cidade remonta à obra de Henri Lefebvre (1968). A ideia 
central de tal autor se baseia em um direito à vida urbana, à 
centralidade renovada, aos locais de encontro e troca, ritmo de 
vida e emprego do tempo que permitem o uso pleno e inteiro 
desses momentos e locais. 

Com efeito, sua teoria é alicerçada por um lado, na ideia 
de que a cidade é obra dos citadinos e não pode lhes ser im-
posta como um livro já acabado, pois é fruto de uma história 
e, portanto, depende de pessoas e de grupos para realizarem 
tal construção histórica (LEFEBVRE, 2011, p. 52). Por outro 
lado, está embasada na noção de que a cidade é espaço de vida 
política, logo, não há uniformidade ou consenso, mas contra-
dições e diferenças, e é justamente a prática social que deter-
mina a integração dos elementos e as formas de vida urbana. 

O autor em questão centra a problemática da realização 
do direito à cidade no próprio cidadão. Com efeito, seria ne-
cessário um “novo humanismo” que tendesse a uma nova prá-
xis e a um homem da sociedade urbana. Seria justamente ele o 
responsável pela efetivação da centralidade lúdica, o que im-
plicaria numa restituição do sentido da obra da cidade, através 
da arte e da filosofia, para que fosse possível dar ao tempo pri-
oridade sobre o espaço e a apropriação sobre o domínio (LE-
FEBVRE, 2011, pp. 117-118). 
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Assim, Lefebvre ao mesmo tempo que entende o direito à 
cidade como uma exigência, alerta que “o direito à cidade não 
pode ser concebido como um simples direito de visita ou de 
retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como 
direito à vida urbana, transformada, renovada”. Assim, ele se 
manifestaria “como forma superior dos direitos: direito à liber-
dade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habi-
tar. Ainda estariam implicados no direito à vida urbana “o di-
reito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação 
(bem distinto do direito à propriedade) (LEFEBVRE, 2011, p. 
138)”. 

Marcuse (2010, p. 89) enfatiza a diferença entre “o direito 
à cidade” e “os direitos nas cidades”. O primeiro termo, no 
singular, remonta a ideia de Lefebvre acima explorada, e, por-
tanto, se refere a uma nova urbe, ainda a ser criada a partir do 
cenário que temos hoje. É, em verdade, um slogan político que 
engloba mudança rumo a uma sociedade diferente. Em sín-
tese, “significa o direito a viver numa sociedade onde todas as 
pessoas tem a mesma liberdade para satisfazer seus próprios 
desejos e onde todos recebem apoio para fazê-lo (MARCUSE, 
2010, p. 90)”. 

Já “os direitos nas cidades”, no plural, referem-se justa-
mente aos direitos que podem ser exigidos na cidade, e que 
constam em diversos manifestos internacionais, como por 
exemplo: moradia, água potável, emprego, educação, etc. Eles 
se incluem no conceito delineado por Lefebvre, mas são parci-
ais e plurais, com formulações diversas, enquanto a demanda 
por um direito à cidade vai em direção ao unitário. 
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De acordo com Peter Marcuse (2010, p. 90-92), a distinção 
entre a forma plural e singular tem três consequências políticas 
diretas: organizacional, analítica e uma visão de futuro pro-
missora. O aspecto organizacional relaciona-se com o fato de 
se tratar o direito de forma unitária, o que permite que grupos 
com interesses opostos se unam por uma demanda em co-
mum, a fim de cumprir suas múltiplas metas, muito embora 
tenham prioridades práticas diferentes. Já a perspectiva analí-
tica impulsiona o exame do sistema em sua totalidade. Final-
mente, a terceira importância da distinção consiste no au-
mento da motivação para construção de um futuro promissor 
não limitado a um problema particular, mas que dê lugar a um 
outro mundo possível. 

A distinção entre direitos na cidade e direito à cidade, não 
é uníssona. Nesse sentido, Guimarães (2017, p. 659) propõe a 
indivisibilidade e a inter-relação entre o direito fundamental à 
cidade e os direitos a ele associados, sendo sua proteção pro-
gressiva e integral, ponto central e necessário diante do fenô-
meno da urbanização. Em síntese, a autora afirma não ser pos-
sível a garantia da vida urbana sem mobilidade, infraestru-
tura, meio ambiente sadio, entre outros, de forma que seriam 
justamente as pautas específicas em conjunto com o poder de 
influência e criatividade das pessoas sobre a cidade que deter-
minariam o conteúdo do direito à vida urbana. 

A construção teórica e a luta dos movimentos sociais pela 
construção e fortalecimento de um “direito à cidade” levaram 
ao seu reconhecimento como um direito humano coletivo e au-
tônomo e, consequentemente a sua positivação tanto em docu-
mentos internacionais das Nações Unidas, como em 



 

30 

ordenamentos jurídicos nacionais, à exemplo das Constitui-
ções do Brasil, México e Equador6. 

A caminhada do processo de internacionalização do di-
reito à cidade como um direito humano tem como destaque 
diversos documentos importantes, tais como a Carta dos Di-
reitos Humanos na Cidade apresentada pela ONG FASE na VI 
Conferência Brasileira de Direitos Humanos, em 2001; o Esta-
tuto da Cidade brasileiro, em 2001, a Carta Européia de Salva-
guarda dos Direitos Humanos na Cidade, apresentada em 
Saint-Dennis, maio de 2000, o Tratado por Cidades, Vilas, Po-
voados Justos, Democráticos e Sustentáveis, adotado por vá-
rias redes sociais na Conferência Mundial do Meio Ambiente 
- Eco-92, no Rio de Janeiro. 

Também é importante relembrar os diálogos realizados 
nos anos 1990, entre ativistas de direitos humanos, ambienta-
listas e organizações não governamentais e movimentos popu-
lares urbanos, autoridades locais e nacionais e organismos in-
ternacionais, nas Conferências Globais das Nações Unidas 
como a do Meio Ambiente em 1992, na cidade do Rio de Ja-
neiro, e a dos Assentamentos Humanos – Habitat II, no ano de 
1996, na cidade de Istambul, que introduziram na Agenda 21 
e na Agenda Habitat componentes sobre o direito à cidade. 

Todavia, é a “Carta Mundial pelo direito à cidade” (V Fó-
rum Social Mundial, 2005) o principal veículo de divulgação 

 
6 Cf. Art. 31/ Constituição do Equador.- “Las personas tienen derecho al 
disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos[...]”. Art. 
12/Constituição do México: “1. La Ciudad de México garantiza el derecho a 
la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la 
ciudad [...]. 
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do direito à cidade no plano internacional, bem como a refe-
rência da sociedade civil no seu processo de mobilização. 
Nesse ponto, é importante destacar que a Carta define, no pa-
rágrafo 2 do artigo 1, o direito à cidade da seguinte forma: 

ARTIGO I. DIREITO À CIDADE 

2. O Direito a Cidade é definido como o usu-
fruto eqüitativo das cidades dentro dos princí-
pios de sustentabilidade, democracia, equidade 
e justiça social. É um direito coletivo dos habi-
tantes das cidades, em especial dos grupos vul-
neráveis e desfavorecidos, que lhes confere le-
gitimidade de ação e organização, baseado em 
seus usos e costumes, com o objetivo de alcan-
çar o pleno exercício do direito à livre autode-
terminação e a um padrão de vida adequado. O 
Direito à Cidade é interdependente a todos os 
direitos humanos internacionalmente reconhe-
cidos, concebidos integralmente, e inclui, por-
tanto, todos os direitos civis, políticos, econômi-
cos, sociais, culturais e ambientais que já estão 
regulamentados nos tratados internacionais de 
direitos humanos. 

Ressalta Flores (2010, p. 120) que a inciativa de formular a 
Carta se orientou pela luta contra a exclusão econômica, social, 
territorial, cultural, política, psicológica, entre outras. Seria 
uma abordagem complexa, que articularia justamente a temá-
tica dos direitos humanos em sua concepção integrada 
(DESCA) com a democracia. Assim, segundo esse autor, o 
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direito à cidade consiste em um novo direito humano de cará-
ter coletivo. 

Na Conferência HABITAT III, que ocorreu em Quito - 
Perú, em 2016, houve a aprovação da “Plataforma Global pelo 
Direito à Cidade”, cujo objetivo era a inclusão do Direito hu-
mano à Cidade como pilar fundamental da Nova Agenda Ur-
bana, a ser adotada pelos países membro das Nações Unidas 
pelos próximos 20 anos. A Plataforma Global defendia que as 
resoluções da Habitat III incorporassem os princípios do Di-
reito à Cidade, quais sejam: garantir cidades inclusivas, demo-
cráticas, seguras e sustentáveis, cumprir com a função social 
da propriedade, incorporar prioridades, necessidades e expe-
riencias dos cidadãos e daqueles vulneráveis, garantir acesso 
à serviços básicos e sociais, mobilidade, espaços públicos, ver-
des e patrimônio natural e construído, entre outros. 

É importante destacar que o direito à cidade foi expressa-
mente mencionado no documento final da Nova Agenda Ur-
bana (2017, p. 5), aprovado pelas Nações Unidas, em seu item 
11: “[...] Salientamos os esforços envidados por alguns gover-
nos nacionais e locais no sentido de consagrar esta visão, refe-
rida como direito à cidade, em suas legislações, declarações 
políticas e diplomas”. 

Finalmente, insta salientar que muito embora a Nova 
Agenda Urbana não tenha natureza impositiva, representa o 
reconhecimento da história de luta e construção do direito à 
cidade, gerando compromissos políticos e obrigações para os 
países signatários, e, logo, a preocupação em construir políti-
cas públicas capazes de efetivar e ampliar o direito à cidade a 
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nível global, trazendo a utopia de Henri Lefebvre para o nível 
da realidade. 

PONTO DE ENCONTRO ENTRE SUSTENTA-
BILIDADE, RESILIÊNCIA E INTELIGÊNCIA: 
A CONSTRUÇÃO DO PARADIGMA DAS 
SMART CITIES NO BRASIL 

3.1 O PANORAMA JURÍDICO BRASILEIRO 
DAS CIDADES SUSTENTÁVEIS 

O ordenamento jurídico brasileiro em sua lei maior, a 
Constituição Federal (CF/88), previu um capítulo sobre polí-
tica urbana (arts. 182 e 183). É justamente nestes artigos em que 
ela consagra princípios e instrumentos necessários à gestão 
das cidades, com o fito de assegurar o desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes. 
Nesse sentido, ressalta Guimarães (2017, p. 640) que “a cidade 
deve cumprir uma função social, sendo esta determinada pelo 
constante movimento e desejos de seus habitantes. Na cidade, 
como um resultado coletivo, irá se determinar as funções soci-
ais que dela se esperam”. 

A época da promulgação da CF/88 ainda não estava posi-
tivado em nosso ordenamento jurídico o “direito à cidade”. 
Porém, já era possível perceber uma série de competências co-
muns a todos os entes federativos que diziam respeito reivin-
dicações constantes do conteúdo de tal direito, como por 
exemplo a promoção de melhoria das condições habitacionais 
e de saneamento básico (art. 23, IX) e a proteção do meio am-
biente e da cultura (art. 23, II, IV, V, VI e VII). 
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O direito à cidade passou a integrar expressamente o or-
denamento jurídico brasileiro em 2001 (antes da Carta Mun-
dial pelo Direito à Cidade), com a Lei Federal 10.527, o Esta-
tuto da Cidade, ao prever as diretrizes da política urbana, em 
seu artigo 2º, a garantir do direito a cidades sustentáveis, como 
direito à terra urbana, moradia, saneamento, infraestrutura, 
transporte, serviços públicos, trabalho, lazer, em perspectiva 
intergeracional. 

Ao analisar o Estatuto da Cidade, Fernandes (2007, pp. 
212-213), encontra 4 dimensões principais, que combinadas, 
são a materialização do que foi proposto por Lefebvre: uma 
conceitual, que fornece os elementos para interpretação do 
princípio constitucional da função social da propriedade ur-
bana e da cidade; uma regulatória, ao prever novos instrumen-
tos para gestão municipal; uma democrática e outra legal, ao 
prever instrumentos para regularização fundiária. O mesmo 
autor ainda ressalta que a Lei Federal 10.527 consolidou a or-
dem constitucional brasileira quanto ao controle do processo 
de desenvolvimento urbano, reorientando a ação dos gover-
nos municipais, do mercado e da própria sociedade, de acordo 
com novos critérios legais, econômicos e socioambientais. 

Neste ponto, é necessário destacar que o Estatuto da Ci-
dade garante o “direito a cidades sustentáveis”. Mas, em que 
consiste exatamente tal garantia atribuída à coletividade, alvo 
prevalente de toda a política urbana brasileira? 

É justamente a harmonização entre o meio ambiente natu-
ral e o artificial e também entre o desenvolvimento da cidade 
e o bem-estar dos habitantes como coletividade, visando as ge-
rações presentes e futuras. Nesse sentido, Carvalho Filho 
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(2013, pp. 46-47) informa que a cidade sustentável é a que ob-
serva o equilíbrio entre desenvolvimento e bem estar dos cida-
dãos como coletividade, não se podendo reduzir os benefícios 
a pequenos grupos. 

A tendência da adoção do princípio da sustentabilidade 
urbano-ambiental foi, seguida a nível mundial pelas Nações 
Unidas, em 2015, quando foram editados os Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável, notadamente o nº 11: “Cidades e 
comunidades Sustentáveis - tornar as cidades e os assentamen-
tos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. 

Com efeito, Jeffrey Sachs (2017) adverte sobre a concepção 
normativa do desenvolvimento sustentável, pois, sugere um 
conjunto de objetivos a que o mundo devia aspirar: progresso 
global, sem pobreza extrema, com políticas que fortaleçam o 
meio ambiente e a comunidade. Não é à toa que os ODS se 
resumem a fórmula: crescimento econômico socialmente in-
clusivo e ambientalmente sustentável e estão embasados em 4 
pilares fundamentais: prosperidade econômica, inclusão e co-
esão sociais, sustentabilidade ambiental e boa governança, seja 
por meio do Estado, seja pela iniciativa privada. 

O que se propõe é que as cidades sustentáveis sejam ver-
des e resilientes. Segundo Sachs (2017), por estarmos diante da 
“Era do Desenvolvimento Sustentável”, é essencial que os pla-
nejamentos urbanos combinem ecologia, engenharia e políti-
cas públicas. Assim, as cidades devem ser verdes pela preocu-
pação com o baixo impacto ecológico e com a criação de um 
ambiente agradável e saudável e resilientes, pois, reconhecem, 
planejam e preparam-se para os possíveis infortúnios ambien-
tais e sociais do futuro. 
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Especificamente quanto a resiliência, é interessante notar 
a mudança de ênfase do aspecto intergeracional previsto na 
Declaração do Rio (Eco 92)7 para o aspecto do desenvolvi-
mento de cidades capazes de enfrentar desastres naturais de-
correntes das mudanças climáticas ou da ação do homem. Ad-
verte Alfonsini et al (2017, p. 1640) que isto é reflexo do reco-
nhecimento de que não será possível preservar todos os recur-
sos naturais, dada a irreversibilidade de alguns dos danos cau-
sados ao meio ambiente pela industrialização e urbanização. 

Em síntese, as cidades sustentáveis são aquelas economi-
camente produtivas (eficientes), socialmente (e politicamente) 
inclusivas e ambientalmente sustentáveis. Além disso, é im-
portante entender que o modo como a cidade planeia e se pre-
para para o futuro é decisivo para determinar as suas perspec-
tivas de desenvolvimento sustentável. 

3.2 DIREITO À CIDADE E CULTURA UR-
BANA CONTEMPORÂNEA: AS CIDADES IN-
TELIGENTES 

Muito antes da revolução tecnológica que vivemos hoje, 
com impactos na vida citadina, Henri Lefebvre (2011, p. 124) 
já sublinhava que orientar o crescimento da cidade na direção 
da sociedade urbana era prospectar novas necessidades no 

 
7 A Comissão Brundtland, através do relatório “Nosso futuro Comum”, 
ofereceu-nos a definição clássica do conceito de desenvolvimento 
sustentável, usada nos 25 anos seguintes: “o desenvolvimento sustentável é 
o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer 
a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades.” 
(tradução nossa) Cf. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Report of 
the World Commission on Environment and Development, 1987. 



 

37 

decorrer de suas emergências. Ademais, esboçava “a cidade 
futura” como efêmera e eterna obra de seus habitantes, um 
mundo ao avesso, com transformação acelerada de moradias, 
locais e espaços, mas, uma perpétua obra dos habitantes (LE-
FEBVRE, 2011, p. 133). 

Estamos em uma realidade próxima daquilo que Lefebvre 
delineou ainda nos idos anos de 1968? 

Em um primeiro momento, devemos ter em mente que o 
desenvolvimento sustentável, pilar da discussão aqui apresen-
tada, concentra-se também em interações sociais de confiança, 
ética, desigualdade e redes de apoio social em comunidades, 
incluindo novas comunidades internacionais online possibili-
tadas pelas revoluções nas tecnologias da informação e comu-
nicação (TICs) (SACHS, 2017). Com efeito, o desenvolvimento 
sustentável é essencialmente um exercício de resolução de pro-
blemas. Implica a criação de novos modelos para combinar in-
teresses econômicos, sociais e ambientais. Logo, as novas tec-
nologias podem ajudar a realizar o desenvolvimento sustentá-
vel, se direcionadas para objetivos humanizados. 

As cidades encontram-se em um novo cenário, marcado 
por desafios mais complexos, soluções mais sofisticadas e evo-
lutivas, diversificação das formas e usos dos espaços urbanos, 
atores que se multiplicam e diversificam. É justamente nesse 
contexto que surgem as “cidades inteligentes”. A ideia é que o 
uso intensivo de tecnologias de comunicação e informação 
possa significar o sucesso nas respostas que a cidade pode ofe-
recer, diante do rápido crescimento urbano. 
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As smart cities não possuem uma só definição, todavia, um 
estudo produzido pelo Parlamento Europeu acerca das inicia-
tivas inteligentes na União Europeia, propôs uma definição 
que engloba o uso das TICs, sustentabilidade e participação 
social no espaço urbano. O mesmo estudo ainda traçou os ele-
mentos básicos que se dividiriam em tecnológicos, humanos e 
institucionais (governança, pessoas, vida, mobilidade, econo-
mia e ambiente inteligentes). 

Em síntese, o ideal das smart cities8 se divide em 3 eixos: 
ambiental (redução da pegada ecológica), de inovação tecno-
lógica e comunicação digital e do desenvolvimento humano a 
partir de uma visão holística pelos citadinos, nem sempre ba-
seados nas ofertas da administração pública (GUIMARÃES e 
XAVIER, 2016, p. 1365). Não é ocioso destacar que a paterni-
dade do termo cidade inteligente é da gigante de tecnologia da 
informação IBM e datado do ano de 1993. Tratava-se inicial-
mente de remediar erros de concepção do passado quanto a 
problemas urbanos como transito, aquecimento, saúde, entre 
outros, através da informatização visando a eficiência (SOUPI-
ZET, 2017, p. 14). 

 
8 Cumpre ressaltar que as cidades inteligentes não se confundem com as 
cidades criativas, ou creative cities, cuja utilização do termo é também comum, 
“mas distingue-se do primeiro pelo forte apelo tecnológico daquele, sendo 
que este se notabiliza por uma abordagem centrada na interação entre o 
apelo criativo e econômico das atividades que notabilizam a cena urbana, 
baseados nos bens intangíveis como valores de produção, cerne da 
economia criativa”. In GUIMARÃES, Patrícia Borba; XAVIER, Yanko 
Marcius de Alencar. Smart cities e direito: conceitos e parâmetros de 
investigação da governança urbana contemporânea. In Revista de Direito 
à cidade, vol. 08, nº 4, 2016, p.1365. 
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Destaca Soupizet (2017, pp. 11-15) que as iniciativas smart 
vão na contramão do urbanismo tradicional, pois, trata-se de 
uma perspectiva evolutiva. Ou seja, ao invés de investir esfor-
ços de inteligência na concepção da cidade, transfere-se essa 
inteligência para o DNA da própria cidade. Assim, não existe 
um “padrão” ou “modelo único” de smart city, pois esta se 
amolda a realidade local com suas especificidades (história, 
geografia e cultura), para abrir novas perspectivas de gestão 
urbana e de construção da cidade, questionando o papel atri-
buído a cada um dos atores sociais (coprodução da cidade). 

Conforme observaremos a partir de agora, o Brasil tam-
bém segue a tendência mundial de promover iniciativas inte-
ligentes em suas cidades. Assim, a partir de agora serão anali-
sadas as experiências nacionais de iniciativas inteligentes que 
ocorreram no Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e, final-
mente, o projeto de criação de uma cidade digital em Cro-
atá/Ceará, a “smart city Laguna”. 

No Rio de Janeiro, criou-se, em 2010, um Centro Operaci-
onal Rio (COR) que integra 30 órgãos da administração pú-
blica com 500 câmeras e sensores espalhados pela cidade. Dis-
põe, assim, de acesso aos dados sobre o clima, o tráfico, a água, 
a energia, a polícia e serviços de saúde. Dessa forma, estão in-
tegradas todas as etapas de um gerenciamento de crise (ante-
cipação, redução e preparação) e a possibilidade de dar res-
postas imediatas. Além disso, as informações da dinâmica ur-
bana – tráfego, condições meteorológicas, condições das ma-
rés, qualidade do ar, transportes públicos, entre outras – são 
disponibilizadas online, o que permite aos cidadãos o acesso 
às principais informações sobre as condições de operação da 
cidade (WEISS, BERNARDES e CONSONI, 2017, pp. 5-6). 
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Destaque-se ainda o projeto “Rio Digital 15 minutos”, que 
contempla a construção de uma rede de Praças e Naves do Co-
nhecimento por toda cidade, garantindo que existam espaços 
digitais comunitários em um raio de 1,5 km. Ademais, a cidade 
ainda faz concursos para capturar e implementar ideias inova-
doras propostas pelos próprios citadinos na criação de aplica-
tivos para plataformas digitais (“Rio Ideias” “Rio Apps”) 
(WEISS, BERNARDES e CONSONI, 2017, pp. 5-6). 

A cidade de Porto Alegre conta com um Centro Integrado 
de Comando (CEIC), inaugurado no final de 2012 e subordi-
nado ao Gabinete do Prefeito. Lá estão congregados: guarda 
municipal, SAMU, Defesa Civil, Departamento Municipal de 
Água e Esgoto, Empresa Pública de Transporte e Circulação, 
entre outros. O Centro conta com várias câmeras de alta capa-
cidade equipadas com sensores de movimento e deslocamento 
espalhadas por toda cidade, com monitoramento 24h por dia. 
Além disso o CEIC ainda está equipado com monitoramento 
georreferenciado, para acompanhar o posicionamento e deslo-
camento de viaturas, sensores pluviométricos e de nível de 
rios. Além do Centro, a cidade ainda conta com sinais semafó-
ricos inteligentes, que possuem um sistema adaptativo de 
transito em tempo real (WEISS, BERNARDES e CONSONI, 
2017, pp. 6-7). 

Na capital gaúcha há ainda a possibilidade dos cidadãos 
registrarem diretamente, em um sítio eletrônico, suas mais va-
riadas demandas de atendimento (iluminação, via pública, 
conservação de praças e jardins, segurança, etc). A cidade 
conta ainda com uma rede de fibra ótica que permite que qual-
quer pessoa, em lugares públicos, possa acessar a internet. A 
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prefeitura ainda desempenha inúmeras ações de inclusão di-
gital (WEISS, BERNARDES e CONSONI, 2017, pp. 5-6). 

Curitiba, diferentemente das outras duas municipalida-
des, é uma cidade planejada, referência em sistemas de trans-
porte, urbanização e respeito ao meio ambiente. Em 2010, Cu-
ritiba também foi citada em uma recente pesquisa publicada 
pela revista Forbes, como a 3ª. cidade mais inteligente do 
mundo e em 2012 a cidade foi agraciada com a primeira posi-
ção no ranking das cidades digitais brasileiras pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Com efeito, o poder público direciona suas políticas 
de desenvolvimento para inovação tecnológica. Foi criada, em 
2007, a Agência Curitiba de Desenvolvimento S.A, uma em-
presa de economia mista que elabora e executa projetos de de-
senvolvimento econômico, empresarial e tecnológico. Assim, 
a cidade conta com um sistema de transporte urbano de 
grande eficiência, um centro de monitoramento de segurança 
pública e informações estratégicas (Sala de situação), extensa 
rede de fibras óticas que conectam órgãos públicos, sistema de 
monitoramento da frota de ônibus, acesso gratuito à internet 
em áreas públicas, entre outros (WEISS, BERNARDES e CON-
SONI, 2017, p. 7). 

O Brasil já se prepara para a construção da primeira ci-
dade inteligente social do Brasil, a Smart City Laguna, locali-
zada em Croatá – Ceará. A cidade possui 3.300.000 m² de área, 
com espaço para lotes residenciais, comerciais e um polo em-
presarial tecnológico, além de um cinturão verde que abran-
gerá todo o empreendimento e um lago projetado. 
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O projeto inovador se intitula “social” por ser um espaço 
urbano definido por meio da realização de lugares para o pú-
blico, onde a base é a interação. A ideia é oferecer inclusão so-
cial a todos, apostando em práticas sustentáveis, tais quais: cri-
ação de hortas de uso comum, partilha de alimentos e trabalho 
compartilhado. Além disso, se propõe a ser a 1ª Cidade Inteli-
gente do mundo a incluir em seu projeto habitações sociais, 
baseadas no projeto do governo federal “Minha Casa, minha 
vida”. 

Ademais, a ideia é integrar residências, comércio, um polo 
empresarial tecnológico e espaços públicos bem distribuídos 
com áreas verdes. A infraestrutura abrange uma avenida cen-
tral, ciclovias com vias de fácil acesso e saída, possibilitando 
um tráfego ordenado e eficiente, pensado no crescimento po-
pulacional para daqui a 20 anos. Além disso, possibilita a re-
dução na emissão de gases e do consumo de energia. 

Ainda no aspecto ambiental, a “Smart City Laguna” con-
tará com controle computadorizado da iluminação pública, 
Luzes LED, Poste com painéis fotovoltaicos na avenida cen-
tral, Energia solar, e playground das crianças que produzem 
energia e redutores de velocidade que produzem energia. 
Quanto ao serviço de água e saneamento, a cidade contará com 
água limpa e águas residuais, aproveitamento de água pluvial 

Finalmente, quanto ao aspecto tecnológico propriamente 
dito da cidade, as áreas públicas serão equipadas por wi-fi grá-
tis e o cotidiano da cidade contará com o auxílio do “Planet 
App”, ferramenta específica de promoção e informação dos 
serviços da Laguna. Todos os moradores podem baixar o apli-
cativo gratuitamente no seu smartphone, personalizar o seu 
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perfil de acordo com as suas exigências: consultar dados, mo-
nitorar gastos, consumos e utilizar serviços, como carros e bi-
cicletas compartilhadas. Podem, ainda, interagir com os de-
mais moradores e manifestar opiniões a respeito dos serviços 
disponíveis. 

Ao examinarmos tanto as iniciativas inteligentes é possí-
vel extrair que as cidades inteligentes são ecossistemas urba-
nos inovadores que se utilizam massivamente das TICs na ges-
tão de seus recursos, conectando capital humano, capital social 
e infraestrutura a fim de promover desenvolvimento sustentá-
vel. Logo, pelo menos em um primeiro momento, parecem se 
amoldar perfeitamente as diretrizes da política urbana brasi-
leira, traçadas pelo Estatuto da Cidade. 

O PARADOXO BRASILEIRO DA DESIGUAL-
DADE URBANA 

Como já alertava Lefebvre, nos países da América do Sul, 
o processo de ampliação maciça do espaço urbano e a urbani-
zação aconteceram com pouca industrialização. De forma sin-
tética, o autor demonstra que nessa região as antigas estrutu-
ras agrárias se dissolveram e os camponeses sem posses foram 
para as cidades a fim de nelas encontrar trabalho e formas de 
sobreviver, daí a maioria das cidades serem rodeadas de fave-
las, que desempenham o papel de mediadoras entre campo e 
cidade, agricultura e indústria, oferecendo um sucedâneo à 
vida urbana (LEFEBVRE, 2011, pp. 17-81). 

O mesmo autor ainda complementa, alertando que “em 
redor da cidade instala-se uma periferia desurbanizada e, no 
entanto, dependente da cidade” (LEFEBVRE, 2011, p. 25). 
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Assim, dá-se início ao processo de suburbanização, que des-
centraliza a cidade, fazendo com que o proletariado perca o 
sentido da obra e sua capacidade criadora, dissipando a cons-
ciência urbana 

No Brasil não é diferente. Segundo Maricato (2003, p. 151), 
o processo de urbanização brasileiro ocorreu no século pas-
sado, mas ainda não superou características de períodos ante-
riores, como o colonial e o imperial, como concentração de 
terra, renda e poder. Ainda sobre a história das cidades brasi-
leiras, a mesma autora ainda aduz que “no final do século XX, 
algumas décadas depois, a imagem das cidades brasileiras pa-
rece estar associada à violência, poluição das águas e do ar, 
criança desamparada, tráfego caótico, enchentes, entre outros 
inúmeros males (MARICATO, 2003, p. 152). 

As periferias urbanas, que crescem de forma exponencial 
a partir dos anos 80, tem como maior representação a segrega-
ção espacial e ambiental. É justamente essa segregação uma 
das faces mais importantes da desigualdade social, chegando 
ao ponto de retroalimentá-la (MARICATO, 2003, p. 152). 

Em relatório produzido em 2017, intitulado “Panorama 
multidimensional del desarrollo urbano en América Latina y 
el Caribe”, a CEPAL indicou que os altos níveis de desigual-
dade dos países latino-americanos é um dos principais obstá-
culos para que a região alcance um desenvolvimento sustentá-
vel, situação que afeta majoritariamente as zonas urbana (CE-
PAL 2017, p. 21). 

O mesmo documento ainda indica que apesar do cresci-
mento econômico perceptível nas cidades da América latina, 
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os problemas de pobreza e desigualdade não foram supera-
dos. A desigualdade ameaça o crescimento e o bem-estar eco-
nômico das cidades, o que acaba por repercutir no bem estar 
dos cidadãos e no cuidado ambiental A solução estaria em po-
líticas públicas urbanas com um enfoque territorial (especial-
mente considerando que a segregação urbana é a expressão es-
pacial da desigualdade), que permitissem uma abordagem ho-
lística dos desequilíbrios econômicos, sociais e ambientais 
(CEPAL 2017, p. 22). 

O relatório da CEPAL, deixa ainda uma sugestão para a 
superação da situação de desigualdade: “[...] as políticas pú-
blicas devem promover a geração de sociedades com maior 
igualdade; É assim que se propõe criar e promover políticas 
que reconheçam a relação vital entre desenvolvimento econô-
mico, desenvolvimento urbano e proteção ambiental para en-
frentar desigualdades (CEPAL 2017, p. 35). 

Milton Santos (2011, p. 190), reconhece que o valor do in-
divíduo depende de onde ele está, especialmente levando em 
consideração o acesso aos bens e serviços essenciais, públicos 
e privados, que é diferencial e contrastante. Uma grande mai-
oria da população é privada dos bens e serviços, por vezes, di-
ante da sua inexistência na localidade, tempo e dinheiro. 

Santos (2011, p. 191-192), ainda alerta sobre a relação entre 
a realidade da rede urbana, a cidadania e a posição financeira 
do indivíduo. Este autor assevera que há, em um extremo, os 
que podem usufruir de todos os recursos citadinos, e no outro 
os “cidadãos incompletos”, aqueles que são prisioneiros do lu-
gar, para os quais a rede urbana é um simples sonho, e são 
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estas distorções que devem ser corrigidas para atingir a plena 
cidadania. 

Neste ponto é importante esclarecer o que se entende 
neste breve ensaio como o “paradoxo da desigualdade” na 
smartização das cidades. A ideia é que, levando em conta as de-
sigualdades históricas da população brasileira, a implantação 
das iniciativas smart podem ter um efeito contrário ao espe-
rado, e, ao invés de promover desenvolvimento sustentável, 
ampliar as desigualdades já existentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo analisar se a implantação 
das cidades inteligentes pode promover a efetivação do Di-
reito à cidade, levando em consideração o desenvolvimento 
sustentável. 

A princípio, diante das ideias motrizes das iniciativas in-
teligentes: ambiental, de inovação tecnológica e comunicação 
digital e do desenvolvimento humano a partir de uma visão 
holística pelos cidadãos, nem sempre baseados nas ofertas da 
administração pública, parecem caminhar pelos mesmos traje-
tos o direito à cidade, nos moldes positivados em nosso orde-
namento jurídico pelo Estatuto das Cidades, com forte influên-
cia da utopia imaginada por Henri Lefebvre. 

Todavia, qualquer semelhança não é mera coincidência: 
assim como na distopia escrita Aldous Huxley, “Admirável 
Mundo Novo”, algo que nos parece superficialmente maravi-
lhoso, pode, diante de um olhar mais aguçado, se tornar extre-
mamente terrível. 
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Com efeito, a “sociedade do futuro” é extremamente cien-
tífica, onde as pessoas são pré-condicionadas biologicamente 
e condicionadas psicologicamente a viverem em harmonia 
com as leis e regras sociais. A sociedade é tão aperfeiçoada que 
fez questão de livrar-se, com recursos científicos, de todos os 
inconvenientes possíveis para manter-se inabalável. Em con-
traposição, foram construídas “reservas de selvagens”, em lo-
cais considerados inabitáveis, que são ocupadas pelos homens 
que foram deixados, desde o começo, à mercê da nova ordem. 
Dessa forma, a obra traça o contraste entre o a nova e a velha 
sociedade, tecendo críticas ao desenvolvimento “prodigioso” 
da ciência, que ao contrário de promover benesses à sociedade, 
contribuiu para o surgimento de diversos problemas de ordem 
social que posteriormente não conseguem ser resolvidos. 

De fato, a distopia de Huxley pode representar uma me-
táfora do presente. Parece que quando as tecnologias estão a 
serviço do bem comum e auxiliando o poder público na orien-
tação de políticas públicas, são bastante salutares e podem, de 
fato, promover a funcionalização da cidade: melhorar a efici-
ência dos transportes, a segurança, fornecimento de mais in-
formações sobre a vida citadina, etc. 

Todavia, o ponto nodal da questão se encontra na partici-
pação ativa dos habitantes da urbe para construção da cidade 
(governança citadina), através da utilização das novas tecno-
logias. Muitos moradores das cidades brasileiras sequer tem 
um nível de alfabetização qualificado, ou mesmo acesso à di-
reitos básicos como moradia digna, alimentação saudável, 
educação e saúde. Dessa forma, não parece crível que esses ci-
tadinos seriam incluídos nessa realidade das smart cities e 
mais, que fossem capazes de ter sua voz ecoada por meio das 
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plataformas digitais. O problema perpassa ainda pelo fato de 
que as iniciativas inteligentes são em sua grande maioria fo-
mentadas pelos grandes investidores privados, que por vezes 
visam ao lucro às custas do discurso da promoção do “desen-
volvimento sustentável”. 

Assim, não se trata de rechaçar por completo a cidade in-
teligente, mas de se ter maior cautela quanto a sua implanta-
ção, que deve levar em consideração medidas de garantir a 
maior inclusão possível para a construção da própria cidade. 
Dessa forma, à guisa de conclusão, percebe-se que a implanta-
ção das iniciativas smart podem ter um efeito contrário ao es-
perado, e, ao invés de promover desenvolvimento sustentável, 
ampliar as desigualdades existentes. 
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A CONCILIAÇÃO NO ÂMBITO 
DO PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO DE APURAÇÃO DE IN-
FRAÇÕES AMBIENTAIS 

Tarsila Almeida Cavalcanti 
Talden Farias 

Em abril de 2019, foi publicado o Decreto n° 9.760, que 
trouxe importantes mudanças no rito do processo administra-
tivo de apuração de infrações ambientais. Visando acelerar o 
encerramento dos processos de apuração de infrações admi-
nistrativas ambientais, este Decreto, que entrou em vigor no 
dia 08 de outubro de 2019, alterou o Decreto n° 6.514/2008, cri-
ando o Núcleo de Conciliação Ambiental – NUCAM e inse-
rindo a conciliação como uma nova fase do processo sanciona-
dor administrativo ambiental. 

Este diploma sofreu críticas negativas quando da sua pu-
blicação, tendo sido acusado de ser um retrocesso por prejudi-
car o cumprimento das leis ambientais ao permitir que o infra-
tor recorra eternamente sem que o auto de infração seja efeti-
vamente julgado (SPRING, 2019). Nesse sentido, dada a im-
portância da inserção da conciliação no âmbito do processo 
administrativo ambiental, este capítulo pretende analisar o 
instituto da conciliação, detalhando o procedimento trazido 
pelo Decreto n° 9.760/2019, além de discorrer a respeito de 
questões controversas sobre o tema, como a possibilidade de 
utilização desse meio consensual na resolução de conflitos am-
bientais, bem como no âmbito da Administração Pública. 
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CONCILIAÇÃO COMO MÉTODO ALTER-
NATIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Antes de abordar diretamente a conciliação ambiental, na 
forma em que é prevista pelo Decreto n° 9.760/2019, faz-se ne-
cessário a análise deste instituto, e de como ele vem sendo apli-
cado no ordenamento jurídico brasileiro. A conciliação, assim 
como a mediação, a negociação e a arbitragem, é um dos meios 
alternativos de solução de conflitos, meios estes que buscam a 
utilização de métodos diversos para resolução de litígios que 
não o julgamento judicial (SALLES, LORENCINO e SILVA, 
2019). Uma classificação bastante utilizada pela doutrina para 
os métodos de solução de conflitos é aquela que os separa em 
duas categorias: a heterocomposição e a autocomposição. A 
primeira inclui a jurisdição estatal e arbitragem (jurisdição 
particular), que tem como característica principal a atuação de 
um terceiro que impõe, através de sentença, a norma aplicada 
ao caso analisado (SCAVONE JUNIOR, 2019). Já a autocompo-
sição inclui os métodos consensuais, como mediação, concilia-
ção e negociação, e se caracteriza pela busca da solução dos 
conflitos se dar pelas próprias partes envolvidas, podendo ha-
ver um facilitador imparcial, como no caso da conciliação (BA-
CELLAR, 2016). Deste modo, trata-se a conciliação de um ins-
tituto que tem por objetivo atingir um acordo neutro entre as 
partes, com o auxílio de um terceiro, o conciliador, o qual po-
derá intervir propondo soluções para a resolução do conflito, 
podendo, assim, sugerir, orientar e aconselhar as partes 
(SPENGLER, 2017). 

Fernanda Tartuce (2018) destaca que a utilização de meios 
consensuais na solução de conflitos tem sido uma tendência 
mundial, o que pode ser constatado pelo aumento da adoção 



 

53 

dessas alternativas conciliatórias. A autora aponta algumas 
vantagens da aplicação desses métodos, como a resolução rá-
pida do conflito, de forma mais econômica e confiável. Nesse 
sentido, ressalta que uma das principais vantagens dos meios 
consensuais é que a solução é construída a partir da voluntari-
edade das partes, o que as levam a cumprirem o acordado de 
maneira espontânea, gerando, assim, maior efetividade na re-
solução do problema. Somado a isso, a autora explica que mui-
tas vezes o modelo do contencioso não colabora para o senti-
mento de acesso à justiça, pois “nem sempre a resolução im-
posta pela decisão se mostra adequada no sentido de gerar re-
sultados justos e efetivamente observados pelas partes” (TAR-
TUCE, 2018, p. 103). No entanto, Tartuce (2018, p. 107) reforça 
a importância do respeito à voluntariedade das partes, pois 
“quando a autocomposição é imposta, perde sua legitimidade, 
visto que as partes não são propriamente estimuladas a com-
por seus conflitos, mas coagidas a tanto”. 

O art. 166 do Código de Processo Civil – CPC/2015 (Lei n° 
13.105/2015) estabelece que, tanto nos procedimentos de me-
diação como nos de conciliação, deverão ser observados os se-
guintes princípios: independência, imparcialidade, autonomia 
da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e de-
cisão informada. Em linhas gerais, o princípio da independên-
cia prevê que os conciliadores e mediadores devem se manter 
distantes das partes (SCAVONE JUNIOR, 2019), exercendo 
sua função de maneira independente, livres de pressão ou su-
bordinação (THEODORO JUNIOR, 2019). Pelo princípio da 
imparcialidade, os conciliadores e mediadores não devem pos-
suir vínculo com as partes, nem mesmo qualquer interesse na 
questão envolvida (SCAVONE JUNIOR, 2019). Em decorrên-
cia do princípio da oralidade, os atos realizados durante as 
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sessões de conciliação e mediação devem ser, preferencial-
mente, de forma oral, com o objetivo de conferir celeridade ao 
processo, reforçar a informalidade, bem como contribuir para 
a confidencialidade, visto que registrar-se-á apenas o mínimo 
necessário (NETTO e SOARES, 2016, pp. 109-119). O princípio 
da confidencialidade, na forma prevista pelo art. 166, §§ 1º e 
2°, do CPC/2015, prevê o sigilo de todas as informações produ-
zidas durante o procedimento, fornecendo segurança às partes 
para abordar os problemas de maneira integral, de forma que 
estas se sintam à vontade para expor aspectos íntimos da rela-
ção a um terceiro – conciliador ou mediador (NETTO e SOA-
RES, 2016, pp. 109-119). O princípio da informalidade reforça 
a simplicidade dos procedimentos de mediação e conciliação, 
devendo ser observado desde a escolha da forma de condução 
do procedimento até à linguagem utilizada (NETTO e SOA-
RES, 2016, pp. 109-119). Deste modo, as partes possuem a li-
berdade para estabelecer as regras da conciliação, podendo 
usar da criatividade para atingir uma solução satisfatória do 
conflito. De acordo com Theodoro Junior (2019, p. 242), o prin-
cípio da autonomia da vontade prevê que “as partes têm o po-
der de definir as regras do procedimento conciliatório, a fim 
de atender às especificidades do caso concreto, desde que não 
sejam contrárias ao ordenamento jurídico”. E, por fim, pelo 
princípio da decisão informada, as partes devem estar cientes 
dos seus direitos, bem como das opções de resolução disponí-
veis, a fim de que a composição do conflito seja livre e infor-
mada (THEODORO JUNIOR, 2019). 
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A CONCILIAÇÃO PREVISTA PELO DE-
CRETO N° 9.760/2019 

Primeiramente, o Decreto n° 9.760/2019 inseriu o art. 95-A 
ao corpo do Decreto n° 6.514/2008. Este dispositivo deixou 
claro, logo de início, o objetivo principal da inclusão da conci-
liação como nova fase no procedimento, que seria o encerra-
mento dos processos de apuração de infrações administrativas 
ambientais, evitando que estes perdurem por um longo de-
curso de tempo. Assim, dispõe o mesmo artigo que a concilia-
ção deverá ser estimulada pela própria administração. O art. 
98-A instituiu o Núcleo de Conciliação Ambiental – NUCAM, 
o qual possui duas competências: (i) realizar análise prelimi-
nar do auto de infração e (ii) conduzir audiências de concilia-
ção. Este Núcleo será composto por, pelo menos, dois servido-
res efetivos, sendo um deles integrante do órgão ou entidade 
da administração pública responsável pela lavratura do auto 
de infração (art. 98-A). 

A fase da análise preliminar da autuação, que será reali-
zada pela Equipe de Análise Preliminar (EAP), instituída pela 
Portaria Conjunta n° 01/2019 do IBAMA e ICMBIO, se propõe, 
como o próprio nome já diz, a fazer uma análise prévia da au-
tuação, objetivando verificar, logo de início, se a autuação en-
contra-se eivada de algum vício. Nesse sentido, durante esta 
fase, o auto de infração que apresentar vício sanável poderá 
ser convalidado de ofício, ou até mesmo ser anulado, quando 
o vício apresentado for insanável. A equipe responsável pela 
análise preliminar também possui competência para decidir 
sobre a manutenção, ou não, de eventual medida administra-
tiva aplicada pelo fiscal, como, por exemplo, apreensão ou em-
bargo de obra ou atividade, e ainda, sobre a aplicação de 
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outras sanções previstas no art. 3° do Decreto n° 6.514/2008, 
como a advertência, por exemplo (art. 98-A, § 1º, I). Esta com-
petência para convalidar ou anular autos de infração que con-
tenham vícios são as mesmas previstas para a autoridade jul-
gadora de auto de infração, conforme artigos 99 e 100 do De-
creto n° 6.514/2008, de forma que o Núcleo de Conciliação Am-
biental, mais especificamente a Equipe de Análise Preliminar, 
se constitui de uma nova instância – no caso, a primeira – no 
processo sancionador de apuração de infrações administrati-
vas ambientais. De acordo com Burmann (2019), é possível 
perceber uma clara sobreposição de competências administra-
tivas, podendo-se presumir que “o núcleo de conciliação possa 
tornar mais célere a análise de eventuais vícios do auto de in-
fração e instauração do processo administrativo ambiental, de 
forma a diminuir o volume de atribuições da autoridade jul-
gadora”. 

A fase de realização das audiências de conciliação será 
conduzida pela Equipes de Condução de Audiências de Con-
ciliação – ECAC, também instituída pela Portaria Conjunta n° 
01/2019 do IBAMA e ICMBIO. De acordo com o art. 98-A, § 1º, 
II, a, durante a audiência serão explanadas ao autuado as ra-
zões de fato e de direito que ensejaram a lavratura do auto de 
infração, atendendo, assim, ao princípio da decisão informada, 
previsto no art. 166 do CPC/2015. Também serão apresentadas 
as soluções legais possíveis para encerrar o processo, tais como 
o desconto para pagamento, o parcelamento e a conversão da 
multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente (98-A, § 1º, II, b). Percebe-se aqui 
que todas as soluções que serão colocadas à disposição do au-
tuado serão aquelas previstas em lei, respeitando-se o princí-
pio da legalidade a que está adstrita a Administração Pública. 
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O art. 98, § 3º, dispõe que “os trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do Núcleo de Conciliação Ambiental não poderão ser 
presididos por servidor integrante do órgão ou da entidade da 
administração pública federal ambiental responsável pela la-
vratura do auto de infração”, buscou-se, deste modo, respeitar 
os princípios da imparcialidade e independência do concilia-
dor, deixando como presidente da audiência de conciliação 
um servidor de órgão diferente do responsável pela autuação. 
Entretanto, cumpre observar que ambas as instituições fede-
rais abarcadas pelo Decreto n° 9.760/2019 – IBAMA e ICMBIO 
– têm como alicerce a proteção do meio ambiente, podendo-se 
argumentar que, de maneira geral, tal imparcialidade e inde-
pendência não será absoluta. Sobre este ponto, Trennepohl et 
al. (2019), embora aponte que a finalidade do dispositivo foi de 
trazer mais imparcialidade aos julgamentos dos autos de in-
fração, defende que o julgamento deveria ser realizado por um 
colegiado independente dos órgãos ambientais. O autor des-
taca que a criação do Núcleo de Conciliação foi bastante criti-
cada quando da publicação do decreto por resultar numa di-
minuição do poder dos órgãos ambientais federais, pois até 
então atuavam como acusadores – ao lavrar o auto de infração 
– e juízes – ao julgá-lo. 

Em 30 de janeiro de 2020, foi publicada a Instrução Nor-
mativa Conjunta n° 02/2020 do Ministério do Meio Ambiente, 
regulamentando o processo sancionador administrativo fede-
ral de apuração de infrações ambientais após as alterações tra-
zidas pelo Decreto n° 9.760/2019, no âmbito do IBAMA e do 
ICMBIO. De acordo com o art. 55 da IN Conjunta n° 02/2020, a 
Administração teve o cuidado de definir os princípios que ori-
entarão as audiências de conciliação, conforme abaixo: 
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Art. 55. A audiência de conciliação ambiental 
pautar-se-á pelas seguintes diretrizes e princí-
pios: 
I - informalidade e oralidade, mediante o uso de 
linguagem clara, que facilite a compreensão do 
autuado; 
II - imparcialidade da ECAC, garantida pela 
presidência do ato por servidor efetivo que não 
pertence aos quadros do órgão ambiental fede-
ral autuante; 
III - respeito à livre autonomia do autuado, que 
possui liberdade para manifestar sua vontade 
de conciliar; 
IV - economia processual e celeridade, à vista 
de seu objetivo de buscar o encerramento do 
processo em seu início, sempre que possível; e 
V - decisão informada, garantida pelo conteúdo 
obrigatório do termo de conciliação ambiental. 

Percebe-se, aqui, que foram reforçados os princípios infor-
malidade e oralidade, da imparcialidade, do respeito à livre 
autonomia do autuado e da decisão informada, princípios es-
tes que também se encontram dentre os princípios gerais da 
conciliação, previstos pelo art. 166 do CPC/2015. No entanto, o 
dispositivo acima não faz menção ao princípio da confidenci-
alidade, o qual se contrapõe ao princípio constitucional da pu-
blicidade que rege a atuação da Administração Pública. Esta 
questão será discutida mais adiante, neste capítulo. 

O autuado deverá ser notificado para participar da audi-
ência de conciliação ambiental já no momento da lavratura do 
auto de infração, devendo este, caso queira, comparecer à 
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entidade da administração pública federal ambiental na data e 
horário agendados (art. 97-A). Assim, após a vigência do De-
creto n° 9.760/2019, os autos de infração lavrados pelo IBAMA 
já contam, em seu corpo, com a data da audiência de concilia-
ção, de forma que a ciência ocorre concomitantemente com a 
ciência do próprio auto lavrado. Com o agendamento da au-
diência de conciliação, o prazo para apresentação da defesa 
pelo interessado ficará sobrestado, e seu curso será iniciado na 
data da realização da mesma, caso ocorra ausência de interesse 
na conciliação (art. 98-C, IV, b), ou em caso de não compareci-
mento do autuado (art. 98-B, § 1º). 

Após a lavratura, o auto de infração, eventuais termos de 
aplicação de outras sanções, o relatório de fiscalização e a no-
tificação da conciliação serão encaminhados à equipe respon-
sável pela análise preliminar da autuação – EAP – (art. 98-A, § 
1°, I), e consequente verificação da existência de vícios, con-
forme já descrito acima. Desta análise resultará um parecer 
fundamentado, nos termos do art. 46 da IN Conjunta n° 
02/2020, que será encaminhado à equipe responsável pela con-
dução das audiências (ECAC), que encontram-se localizadas 
nas capitais de todos Estados, no Distrito Federal e no municí-
pio de Santarém/PA (art. 2° da Portaria Conjunta n° 01/2019, 
do IBAMA e ICMBIO). 

Realizada a audiência, esta também será reduzida a 
termo, que conterá a qualificação do autuado ou de seu procu-
rador, a certificação da realização da análise preliminar, bem 
como de que fora explicado ao autuado as razões de fato e di-
reito que ensejaram a autuação, e a manifestação de interesse 
do autuado em conciliar, ou não, nos termos do art. 98-C do 
Decreto n° 6.514/2008. É importante destacar que o art. 63 da 
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IN Conjunta n° 02/2020 prevê a possibilidade de utilização de 
técnicas negociais nas audiências, com o objetivo de propiciar 
um ambiente favorável à conciliação. 

A IN Conjunta n° 02/2020, em seu art. 52, trouxe as seguin-
tes situações em que será admitida a remarcação das as audi-
ências de conciliação: (i) ausência justificada do autuado; (ii) 
inobservância da antecedência mínima de sete dias para noti-
ficação do autuado acerca do agendamento da audiência de 
conciliação; (iii) necessidade de manifestação ou instrução do-
cumental complementar do agente autuante, verificada pela 
EAP ou pela ECAC, quando comprometer a realização da au-
diência de conciliação ambiental na data agendada; (iv) neces-
sidade de unificação da audiência de conciliação ambiental de 
autuações conexas; ou (v) impossibilidade de realização por 
problemas técnicos ou operacionais. Nestes casos, a audiência 
deverá ser remarcada para data não superior a 30 dias, con-
forme art. 50 da IN Conjunta n° 02/2020. O não compareci-
mento à audiência de conciliação será visto como ausência de 
interesse em conciliar (art. 98-B, § 1º), salvo quando o autuado 
justificar sua ausência, o que poderá ser feito em até dois dias, 
mediante a apresentação de provas que serão analisadas pelo 
NUCAM. Este agendará uma nova data de realização nos ca-
sos que entender válida a justificativa (art. 98-B, §§ 2º e 3°). 

Por fim, também é necessário destacar, conforme disposto 
no art. 98-C, § 2º, do Decreto n° 9.760/2019, que a realização de 
acordo ou, nas palavras de Trennepohl et al. (2019), de transa-
ção extrajudicial, não exclui a necessidade de reparação do 
dano ambiental, em respeito ao previsto no art. 225 da Consti-
tuição Federal de 1988. 



 

61 

O USO DA CONCILIAÇÃO NA RESOLUÇÃO 
DE CONFLITOS AMBIENTAIS 

A Constituição Federal de 1988 consagrou em seu art. 225 
que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia quali-
dade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações”. Além do dispositivo acima mencionado, a Consti-
tuição prevê a proteção do meio ambiente em diversos outros 
dispositivos, como no art. 5°, LXXIII, que trata da ação popu-
lar, no art. 23, VII, ao estabelecer a competência comum da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios para preservar 
as florestas, a fauna e a flora, e também no art. 170, que estabe-
lece a defesa do meio ambiente como um dos princípios da or-
dem econômica, o que demonstra a importância dada à defesa 
do meio ambiente pelo constituinte. Diante disso, Carvalho 
(2020) ressalta o entendimento uniforme na doutrina em reco-
nhecer o direito ambiental como um direito fundamental, 
mesmo que a Constituição não o tenha abordado, topografica-
mente, no capítulo dos direitos individuais e coletivos. 

Sendo o direito ambiental um direito fundamental, e por 
isso, indivisível, paira a dúvida sobre a possibilidade de apli-
cação de meios alternativos, como a mediação e a conciliação, 
para solucionar conflitos ambientais. O próprio Código Civil, 
em seu art. 841, dispõe que “só quanto a direitos patrimoniais 
de caráter privado se permite a transação”. Diante disso, estu-
dos foram realizados sobre essa questão, e diversos autores 
posicionaram-se em defesa da utilização de métodos como a 
conciliação e a mediação na resolução de conflitos ambientais 
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(ERNANDORENA, 2012; FREITAS, 2016; LIMA, 2017; FA-
RIAS, 2010). 

Os autores argumentam que a possibilidade de negocia-
ção em matéria ambiental já é admitida legalmente pelo tipo 
alternativo de solução de conflito conhecido como Compro-
misso de Ajustamento de Conduta (TAC), previsto no art. 5°, 
§ 6°, da Lei da Ação Civil Pública. O TAC tem por objetivo a 
proteção de direitos transindividuais, como o é o direito ambi-
ental, desde que respeitados os limites de sua indisponibili-
dade (FARIAS, 2010, pp. 323-340). Deste modo, este instituto 
contribui “para o alargamento da concepção de acesso à jus-
tiça, ao trazer celeridade, efetividade e informalidade na reso-
lução de conflitos” (FARIAS, 2010, p. 338). Rodrigues (2011) 
afirma que o próprio TAC é uma espécie do gênero concilia-
ção, visto permitir a solução de um conflito já existente ou que 
ainda se iniciará (LIMA, 2017, pp. 183-204). Nesse sentido, 
Lima (2017, pp. 183-204) destaca que vários dispositivos legais 
em matéria ambiental também preveem a utilização de TAC, 
como o art. 79-A da Lei no° 9.605/1998 e o n° art. 139 do De-
creto n° 6.514/2008. No entanto, a autora aponta que embora o 
TAC tenha sido o instrumento legal que permitiu a negociação 
de direitos indisponíveis, a utilização meios consensuais que 
admitam a presença de um terceiro imparcial, como ocorre na 
conciliação e na mediação, seria de grande valia nas questões 
ambientais, as quais geralmente envolvem grupos heterogê-
neos. 

Ao abordar o uso da mediação para a solução de conflitos 
ambientais, Ernandorena (2012, pp. 11-30) conclui que a possi-
bilidade de utilização deste método é oportuna e inadiável, 
sendo um meio de materialização do princípio da 
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fraternidade. Nessa mesma linha, Saatkamp (2019) entende 
que a utilização de meios consensuais permite uma maior par-
ticipação social e, por tratar-se de procedimentos informais e 
de baixo custo em relação ao judicial, terminam por assegurar 
a garantia de direitos individuais, como o devido acesso à jus-
tiça. Desta forma, da utilização desses métodos decorre a efe-
tivação do Estado Democrático de Direito, premissa maior do 
Estado Brasileiro, conforme art. 1° da Constituição Federal. 

Aqui é importante destacar que a previsão de conciliação 
ambiental na esfera administrativa, como previsto pelo De-
creto n° 9.760/2019, não é uma inovação no sistema jurídico 
brasileiro. O Estado de São Paulo, desde o ano de 2014, já se 
utiliza desse instrumento na resolução de conflitos ambientais 
no âmbito da Administração Pública. Um estudo realizado em 
2016 sobre este tema encontrou uma alta adesão dos infratores 
à conciliação, com uma taxa de sucesso em cerca de 70% dos 
casos (ZANQUIM JUNIOR, 2016). Segundo o autor, o modelo 
adotado pelo Estado respeitou as características do direito am-
biental – direito difuso, transindividual e indivisível – e per-
mitiu a transação apenas sobre aspectos secundários das infra-
ções ambientais, como o valor da multa, prazo para paga-
mento e medidas a serem utilizadas na recuperação ambiental, 
não alcançando a necessidade de reparação do dano, por ser 
este indisponível. 

A CONCILIAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA 

Outra questão conflituosa no que diz respeito à utilização 
da conciliação no âmbito do processo administrativo sancio-
nador ambiental refere-se à discussão existente sobre a 
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possibilidade de aplicação desses meios alternativos pela Ad-
ministração Pública. Essa discussão ocorre, em parte, devido 
aos princípios basilares do Direito Administrativo da supre-
macia e da indisponibilidade do interesse público, que seriam 
empecilhos à utilização de meios consensuais na resolução de 
conflitos, visto que estes levariam à renúncia de interesses pú-
blicos. No entanto, Bergamaschi (2015) explica que não existe 
uma indisponibilidade irrestrita do interesse público, mas 
“uma finalidade pública específica a cada ato da Administra-
ção, como o atendimento a determinado interesse coletivo ou 
a algum direito fundamental, que não pode ser desviada”, de 
modo que desde que tal finalidade seja preservada, não have-
ria óbice à utilização de meios alternativos para resolver o con-
flito. 

Uma segunda questão a ser discutida é se há necessidade 
de autorização legal admitindo a utilização de meios alterna-
tivos, como a conciliação, na resolução de conflitos que en-
volva a Administração Pública, em virtude do princípio da le-
galidade ao qual a Administração Pública encontra-se subor-
dinada. Como visto, a conciliação foi inserida no processo ad-
ministrativo ambiental através do Decreto n° 9.760/2019, po-
dendo-se questionar se este seria o diploma adequado para au-
torizar o uso desse meio consensual, ou se tal autorização de-
veria ter sido realizada mediante lei. No entanto, Bergamaschi 
(2015) defende que a necessidade de autorização legislativa é 
necessária apenas nos casos em que a autocomposição envolve 
renúncia por parte da Administração, como, por exemplo, ao 
abrir mão de um crédito legítimo. Por outro lado, não haveria 
necessidade de autorização expressa em lei para situações em 
que não há concessões por parte de Administração. Nesse sen-
tido, o Decreto n° 9.760/2019 determina, em seu art. 98-A, II, b, 
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que durante as audiências de conciliação serão apresentadas 
ao autuado apenas as soluções legais existentes para o encer-
ramento no processo, assim, não se vislumbra a renúncia de 
direitos por parte das entidades ambientais envolvidas na con-
ciliação ambiental. 

Ainda sobre o tema, também é importante destacar que 
atualmente já existem dispositivos no ordenamento jurídico 
brasileiro que incentivam o uso de métodos consensuais no 
âmbito da resolução administrativa de conflitos. É o caso do 
art. 32 da Lei n° 13.140/2015, que aborda a possibilidade de cri-
ação de câmaras de prevenção e resolução administrativa de 
conflitos pelos entes federativos, no âmbito dos órgãos da Ad-
vocacia Pública9. Com redação bastante semelhante, o art. 174 
do CPC/2015 também prevê a utilização da conciliação para 
resolução de conflitos no âmbito administrativo10. Souza e Ri-
che (2016) afirmam que o art. 174 do CPC/2015 não deixa dú-
vidas quanto à possibilidade de aplicação de métodos consen-
suais, como a conciliação, na solução de conflitos que 

 
9 Art. 32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no 
âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver, com 
competência para: I - dirimir conflitos entre órgãos e entidades da 
administração pública; II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de 
resolução de conflitos, por meio de composição, no caso de controvérsia 
entre particular e pessoa jurídica de direito público; III - promover, quando 
couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. 
10 Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão 
câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução 
consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como: I - dirimir 
conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública; II - 
avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio 
de conciliação, no âmbito da administração pública; III - promover, quando 
couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. 
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envolvam entes públicos, entretanto, criticam o dispositivo 
pela forma genérica com que aborda o tema, deixando de de-
talhar as especificidades que o regime jurídico de direito pú-
blico impõe à utilização desses métodos. As autoras apontam 
que o uso de métodos consensuais no âmbito administrativo 
tem como principal fundamento o princípio constitucional da 
eficiência, mas destacam que os princípios da legalidade, da 
isonomia e da publicidade trazem peculiaridades à solução 
consensual de conflitos na Administração Pública. No tocante 
ao princípio da legalidade, as autoras afirmam o seguinte: 

“[...] a verificação das normas jurídicas aplicá-
veis ao caso é apenas o ponto de partida da ne-
gociação, a moldura que lhe traça os limites. Por 
tal razão, todos os acordos envolvendo o Poder 
Público devem ser devidamente fundamenta-
dos, já que os atos administrativos (e aí se inclui 
a autorização de acordos, mesmo em juízo) se 
sujeitam a controle interno e externo de juridi-
cidade, e tal fundamentação deve ser fática e ju-
rídica, de modo a deixar claro por que determi-
nada solução é o caminho mais adequado para 
resolver o conflito, sob o ponto de vista da lega-
lidade, da eficiência (que compreende a econo-
micidade) e todos os demais parâmetros que 
devem reger a atuação de entes públicos.” 
(SOUZA E RICHE, 2016). 

A segunda limitação a que a Administração Pública se en-
contra adstrita diz respeito ao princípio da isonomia. Segundo 
Souza e Riche (2016), a administração deve oferecer aos admi-
nistrados tratamentos semelhantes nos acordos firmados. E a 



 

67 

terceira limitação, de acordo com as autoras, refere-se ao prin-
cípio da publicidade, o qual entra em conflito com o princípio 
da confidencialidade dos meios consensuais. As autoras de-
fendem que na resolução de conflitos envolvendo entes públi-
cos, a regra seria a publicidade, e a confidencialidade seria a 
exceção, neste caso, necessitando de justificava jurídica, pois, 
para as autoras, “o que se busca com a confidencialidade é que 
as partes fiquem mais à vontade para negociar” (SOUZA e RI-
CHE, 2016). 

Seguindo esse entendimento, verifica-se que o Decreto n° 
9.760/2019 preocupou-se em atender o princípio da legalidade, 
pois como já citado anteriormente, o art. 98-A, II, b limita a re-
alização dos acordos com base nas possibilidades legais exis-
tentes para encerramento do processo. No que tange ao prin-
cípio da isonomia, depreende-se do mesmo artigo que como 
as formas existentes para encerramento do processo já encon-
tram-se previstas em lei, os autuados serão tratados de ma-
neira isonômica, devendo, entretanto, haver o cuidado para 
que todos os infratores sejam tratados de maneira semelhante 
durante as audiências, momento em que serão explicitadas as 
causas que ensejaram a autuação, sendo imprescindível que o 
autuado tenha acesso, com clareza, a todas as possibilidades 
existentes, conforme determina o art. 98-A, II, a. 

POSSÍVEIS PROBLEMAS A SEREM ENFREN-
TADOS PELOS ÓRGÃOS DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

Ante o exposto até aqui, foram observados alguns proble-
mas que podem ser enfrentados pela Administração Pública 
Federal ao implementar o Núcleo de Conciliação Ambiental. 
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O primeiro a ser apontado diz respeito à remarcação das audi-
ências. O Decreto prevê a possibilidade de agendamento de 
nova audiência nos casos em que o autuado apresentar justifi-
cativa para o seu não comparecimento (art. 98-B, §§ 2º e 3°), 
prevê também que o prazo para apresentação de defesa será 
suspenso, ficando sobrestado até a data da realização da audi-
ência, caso ocorra ausência de interesse na conciliação ou em 
caso de não comparecimento do autuado. Ocorre que, além da 
possibilidade de remarcação a pedido do interessado, poderão 
ocorrer situações em que as audiências serão remarcadas por 
necessidade da própria Administração, como as previstas no 
art. 52 da IN Conjunta n° 02/2020. No entanto, embora o art. 50 
da IN Conjunta n° 02/2020 disponha que o reagendamento de-
verá ocorrer para data não superior a 30 dias, não há referência 
no texto sobre o máximo de vezes em que a conciliação poderá 
ser remarcada. Deste modo, desde que configuradas as hipó-
teses previstas pelo art. 52, a audiência será remarcada, e a pos-
sibilidade de adiamento sucessivo, sem limitação de um nú-
mero máximo de vezes possíveis, poderá levar à prescrição pu-
nitiva da Administração11. Diante disso, será necessário acom-
panhar o funcionamento da conciliação ambiental nos próxi-
mos anos, a fim de verificar se a remarcação das audiências 
afetará a devida apuração das infrações ambientais pela via 
administrativa. 

Outra questão que também deverá ser observada pela Ad-
ministração diz respeito à capacitação dos servidores dos ór-
gãos ambientais federais que atuarão como conciliadores 

 
11 Art. 21 do Decreto n° 6.514/2008. Prescreve em cinco anos a ação da 
administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio 
ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração 
permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado. 
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durante as audiências, capacitação esta que é imprescindível 
para a condução do procedimento conciliatório. Sales e Chaves 
(2014) apontam que um treinamento de qualidade é impor-
tante por permitir a compreensão adequada dos meios consen-
suais para resolução de conflitos e dos seus objetivos, ense-
jando na sua correta implementação. Como já discutido até 
aqui, a conciliação no âmbito da Administração Pública ainda 
traz peculiaridades decorrentes de diversos princípios aos 
quais o Poder Público encontra-se submetido, como o da lega-
lidade e da supremacia do interesse público, de modo que so-
mente uma capacitação de qualidade dos servidores poderá 
levar a uma correta e eficiente aplicação da conciliação ambi-
ental. 

Por fim, destaca-se que poderá ser difícil obter a partici-
pação efetiva dos autuados nos procedimentos conciliatórios, 
visto que os locais de realização das audiências se encontram 
localizados nas capitais dos estados, com exceção do estado do 
Pará, que possui um núcleo no município de Santarém, con-
forme Portaria Conjunta n° 01/2019 do IBAMA e ICMBIO. 
Como é sabido, os órgãos ambientais da Administração Pú-
blica Federal atuam em todo o território nacional, o qual é bas-
tante extenso, e a realização das audiências apenas nas capitais 
poderá dificultar o acesso dos infratores residentes em cidades 
do interior, principalmente daqueles de baixa renda, que po-
derão ter dificuldade em arcar com o custeio do transporte. 
Embora o Decreto n° 9.760/2019 tenha previsto a possibilidade 
de realização das audiências por meio eletrônico, desde que 
haja concordância do autuado (art. 98-B, § 5º), entende-se que 
a implementação dessa possibilidade encontrará desafios, 
como a definição dos lugares para realização das audiências, 
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bem como a disponibilização de equipamentos e sistemas ele-
trônicos adequados para que a conciliação possa ocorrer. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A publicação do Decreto n° 9.760/2019 acompanha a ten-
dência atual de utilização de meios consensuais para a resolu-
ção de conflitos, seja no âmbito judicial, seja no extrajudicial, 
como na esfera administrativa. O Decreto n° 9.760/2019 dispõe 
de maneira clara que apenas poderão ser oferecidas ao autu-
ado as possibilidades já previstas em lei para o encerramento 
do processo, respeitando, assim, o princípio da legalidade. No 
entanto, a sua efetivação pela Administração Pública possui 
peculiaridades, pois embora seja um caminho para a garantia 
do princípio constitucional da eficiência, deverá ser balizada 
pelos princípios da legalidade, da isonomia e da publicidade. 

A nova fase da conciliação poderá, de fato, atingir ao ob-
jetivo proposto pelo Decreto, ao possibilitar o encerramento do 
processo sancionador ambiental ainda em seu início, trazendo 
economia processual e eficiência na resolução dos conflitos 
oriundos de autuações pela Administração Pública ambiental 
federal. Como foi visto, na conciliação a resolução do conflito 
se dá a partir de uma decisão tomada de maneira voluntária e 
espontânea pelo autuado, podendo resultar numa maior efeti-
vidade do que a obtida através do modelo do contencioso. 

Em que pesem os avanços que as normas do Decreto pos-
sam trazer ao procedimento de apuração de infrações admi-
nistrativas, destaca-se que alguns pontos ainda precisam de 
maior cuidado por parte da Administração, como no sentido 
de evitar a incidência da prescrição punitiva em virtude de 
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atrasos nos procedimentos do Núcleo de Conciliação Ambien-
tal. Além disso, verificou-se que também será necessário em-
penho por parte da Administração no sentido de permitir o 
acesso homogêneo dos autuados às audiências, visto que a re-
alização destas será concentrada nas capitais. 

O Decreto n° 9.760/2019 passou a vigorar há apenas pou-
cos meses, em outubro de 2019, e ainda não é possível precisar 
os efeitos da conciliação na resolução dos conflitos envolvendo 
infrações administrativas ambientais. No entanto, espera-se 
que a conciliação permita não apenas trazer celeridade ao pro-
cesso administrativo, mas também levar a uma maior compre-
ensão dos infratores sobre as questões ambientais, a partir das 
informações que serão transmitidas através das audiências, so-
bre a importância da manutenção do ambiente ecologicamente 
equilibrado, e da sua conservação para as gerações presentes e 
futuras. 
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A EXTINÇÃO DA JORNADA IN 
ITINERE A PARTIR DO DIREITO À 
CIDADE E NA EXPANSÃO DO ES-
PAÇO-MERCADORIA COMO INS-
TRUMENTO DE EXCLUSÃO SO-
CIAL 

Elias Tavares de Vasconcelos Filho 
Fernando Joaquim Ferreira Maia 

INTRODUÇÃO 

O objeto desta pesquisa é a jornada itinerante, que é o 
tempo que o trabalhador gasta ao se deslocar da sua residência 
para o local do seu trabalho e, ao término da jornada, o tempo 
consumido no caminho de volta. Via de regra, o local deve ser 
de difícil acesso e não servido por transporte público regular. 
Esse tempo de deslocamento, até a sua recente exclusão do or-
denamento jurídico brasileiro pelo art. 1º da Lei nº 13.467/2017 
(BRASIL, 2017b), que deu nova redação ao art. 4º, §2º da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT) (BRASIL, 2018c), era 
computado na jornada de trabalho do trabalhador e incorpo-
rado ao salário. O artigo vai analisar as causas da sua exclusão 
sob a perspectiva do direito à cidade, tomando como base o 
espaçamento urbano a respeito do uso e da ocupação do solo 
e o processo de gentrificação dos grandes centros. 

O direito, enquanto um conjunto de normas, encontra nas 
relações da coletividade sua função social, que vai desde a efe-
tividade normativa para a garantia de direitos até uma tutela 



 

76 

jurisdicional democrática e participativa. Para tanto, encon-
tram-se em suas ramificações, a exemplo do direito urbanístico 
e do direito do trabalho, condições que asseguram os direitos 
fundamentais, pois, muitas vezes, onde opera a omissão legis-
lativa regulamentadora há excessos que impactam negativa-
mente as prerrogativas imprescindíveis para a dignidade da 
pessoa humana, elencada como um dos mandamentos basila-
res da Constituição Federal de 1988. 

O problema fundamental deste artigo é saber se a expan-
são do espaço, enquanto mercadoria, interfere na jornada iti-
nerante, tendo em vista a exclusão da garantia pelo Estado, 
que deveria ser o protetor do sujeito hipossuficiente e vulne-
rável. 

A partir do problema, são definidos os seguintes objeti-
vos: 1) estudar a jornada itinerante; 2) analisar a relação dessa 
jornada com o uso e a ocupação do solo; 3) verificar a jurispru-
dência e o dispositivo revogado na Consolidação das Leis do 
Trabalho sobre o tema; 4) aplicar as teses de Ana Fani Carlos 
sobre o direito à cidade na análise da jornada itinerante. 

Utilizar-se-á como método o direito à cidade na perspec-
tiva de Ana Fani Carlos. Para a referida autora (Carlos, 2017: 
34), após a consagração do capitalismo enquanto modelo eco-
nômico, o espaço urbano tomou diferentes conotações, es-
tando atrelado ao acúmulo financeiro de cada indivíduo, o 
chamado “espaço-mercadoria”, tornando a ocupação da ci-
dade um instrumento de exclusão social. Cumpre ressaltar que 
esta pesquisa toma a sociedade como criadora e produtora do 
espaço urbano, mas entende que a ruptura dessa lógica, em 
razão do capitalismo, faz sempre que a população com 
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menores recursos seja afastada dos grandes centros, aumen-
tando, ainda mais, a desigualdade social e a inefetividade de 
garantias. É assim que a jornada in itinere será entendida. 

Para tanto, a abordagem crítica, por meio da construção 
doutrinária, jurisprudencial e normativa que gerou a extinção 
da referida garantia, vai se basear nas contradições do pro-
cesso de segregação social pelo capitalismo frente aos princí-
pios que integram o regime jurídico brasileiro do direito à ci-
dade. 

Definido o método, a metodologia tenta extrair dados das 
decisões judiciais acerca da jornada in itinere diante da exclu-
são do tempo itinerante na jornada laboral com a vigência da 
Lei 13.467/2017. Vai-se tratar da construção jurisprudencial da 
garantia in itinere ao trabalhador e de sua consequente norma-
tização na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A partir 
disso, analisa-se o efeito da gentrificação dos grandes centros 
como processo de afastamento da população de baixa renda e 
do uso e da ocupação da cidade como mercadoria, a partir das 
teses de Ana Fani Carlos. 

Nesse sentido, parte-se da hipótese de que a condição do 
espaço como mercadoria e a sua expansão são instrumentos de 
exclusão social e, ao mesmo tempo, fator e efeito fundamentais 
para a recente extinção da jornada in itinere. 
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A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA 
GARANTIA IN ITINERE AO TRABALHADOR 
E SUA CONSEQUENTE NORMATIZAÇÃO 
NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRA-
BALHO 

A discussão da jornada de trabalho está presente em todo 
este ensaio. Segundo Karl Marx (2013, p. 292-293), a jornada de 
trabalho, no processo de trabalho, está dividida em dois tem-
pos: 1) um pelo qual o trabalhador gasta um tempo de trabalho 
necessário para produzir os meios de subsistência fundamen-
tais à sua manutenção, enquanto ser vivo, na forma de um pro-
duto - por exemplo, uma lâmpada ou 1 quilo de arroz - que 
corresponde ao dinheiro com o qual ele o compra; 2) outro, 
que vai além desse tempo de trabalho necessário para produ-
zir o produto, que lhe custa um trabalho excedente, só gera 
mais-valor para o empregador, visto que o trabalhador dis-
pende mais-trabalho para a empresa. Com base nessa relação, 
Karl Marx (2013, p. 304) conceitua a jornada de trabalho da se-
guinte forma: 

A soma do trabalho necessário e do mais-traba-
lho, isto é, dos períodos em que o trabalhador 
produz o valor de reposição da sua força de tra-
balho e o mais-valor, constitui a grandeza abso-
luta de seu tempo de trabalho – a jornada de tra-
balho (working day). 

A jornada de trabalho itinerante está no segundo período, 
do mais-trabalho, e representa o tempo que o trabalhador 
gasta ao se deslocar da sua residência para o local do seu tra-
balho de difícil acesso, pouco provido de transporte público, 
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e, ao término da jornada, o tempo consumido no caminho de 
volta; constitui tempo pertencente à jornada de trabalho, jor-
nada de trabalho, como dito, denominada de itinerante, tam-
bém chamada de jornada in itinere, e acrescido no salário. Res-
salte-se que o valor da força de trabalho é dado pelo valor dos 
meios de subsistência do empregado (MARX, 2013, p. 388). O 
problema é que o salário pago pelo empregador, aqui, diga-se, 
embora devesse, não paga os meios de subsistência do traba-
lhador; e não paga, pois, se pagasse, não haveria como gerar 
mais-valor para o empregador. Assim, a jornada itinerante, 
como direito, apenas minimiza as horas trabalhadas de graça 
pelo empregado para o empregador, e passou a ser levantada 
por jurisprudências nos tribunais regionais em meados da dé-
cada de 70, uma vez que não estava materializada enquanto 
garantia na legislação esparsa. Embora houvesse divergências 
na sua aplicação, foi assegurada como garantia na Súmula nº 
90 do Tribunal Superior do Trabalho (BRASIL, 2005), no ano 
de 1978, que assim dispõe: 

I - O tempo despendido pelo empregado, em 
condução fornecida pelo empregador, até o lo-
cal de trabalho de difícil acesso, ou não servido 
por transporte público regular, e para o seu re-
torno é computável na jornada de trabalho. 

A jornada de trabalho no processo de produção do capita-
lismo é fluida, variável dentro de condições determinadas, 
pois o trabalhador, fisicamente, não suporta longas jornadas, 
precisando de intervalos de descanso e também de tempo para 
o ócio e o lazer. Daí as várias limitações existentes, a exemplo 
de hora para almoço, descanso uma vez por semana e férias 
(MARX, 2013, p. 306). A legislação brasileira impõe jornadas 



 

80 

variadas, mas a média é de 8 horas por dia. Entretanto, não 
existe um limite mínimo para a jornada de trabalho, sendo, 
nesse aspecto, indeterminável. Por isso que, da análise do 
enunciado, percebe-se que se impôs como pré-requisito, desde 
o início, a condução fornecida pelo empregador, ou seja, a jor-
nada itinerante passava pela ideia da localização do trabalho 
que não seria transitável por transporte público – o que, por 
consequência, remete ao fato de o local ser de difícil acesso –, 
justificando, portanto, a necessidade de o empregador viabili-
zar a mobilidade do empregado. Isso porque o funcionário de-
mandava um maior tempo para chegar ao ponto da prestação 
do serviço, bem como para voltar à sua residência, configu-
rando-se assim como um período em que estava à disposição 
da empresa contratante. 

A própria CLT já previa, à época, situação análoga em re-
lação aos mineiros, constante no art. 294, dispondo que o 
tempo consumido pelo funcionário entre a boca da mina e o 
local de trabalho, de fato, é computado para fins de remunera-
ção e, por consequência, como tempo de serviço. É de se con-
siderar que, embora haja divergência quanto à efetividade da 
garantia em ambas as situações, será o Estado-juiz, munido 
dos fatos e das provas, que, em cada caso concreto, irá se pro-
nunciar a partir de critérios de razoabilidade e de proporcio-
nalidade – prerrogativas inerentes à atividade jurisdicional – 
para a verificação e a legitimidade do benefício ao trabalhador. 

Mais adiante, na década de 90, tal garantia recebeu altera-
ções na mesma Súmula do TST, trazendo, a partir de então, 
balizas expressamente constituídas para o requerimento e a 
concessão do direito. Isso porque passou a considerar que não 
bastava que houvesse falta de transporte público, pois, muitas 
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vezes, o empregado realizava o trajeto entre a residência e o 
local de prestação de serviços, e vice-versa, em transporte par-
ticular. No mesmo dispositivo é entendido que, embora insu-
ficientes, os meios coletivos, nesses casos, existem, o que gera-
ria, em contrário, uma penalidade sofrida pelo empregador 
por uma responsabilização que é da Administração Pública 
sob o prisma da mobilidade urbana, sem a incorporação desse 
tempo na jornada de trabalho. Veja-se a Súmula nº 324 do TST: 
com a respectiva modificação: “III - A mera insuficiência de 
transporte público não enseja o pagamento de horas “in iti-
nere". 

Ademais, na mesma súmula também foi incluída a ques-
tão que envolve o transporte público em parte do trajeto per-
corrido pelo empregado. Na verdade, nesse caso, o enquadra-
mento é claro na jornada in itinere; contudo, estará restrito à 
parte que não possui transporte público. Vale ressaltar, ainda, 
que as alíneas III e IV estavam dispostas, respectivamente, nas 
Súmulas 324 e 325 do TST, que posteriormente foram incorpo-
radas na Súmula 90 do mesmo tribunal (BRASIL, 2005). Segue 
o recorte que versa sobre a matéria, incorporado pela Súmula 
nº 325 do TST: “IV - Se houver transporte público regular em 
parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas 
"in itinere" remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado 
pelo transporte público”. 

Por conseguinte, diante da Orientação Jurisprudencial de 
nº 50, da Subseção Especializada em Dissídios Individuais I do 
TST, a compreensão sumulada também recebeu mais uma al-
teração. Dessa vez, foi inserido o inciso II, entendendo-se que, 
quando há incompatibilidade entre o horário de chegada e de 
saída para a prestação do serviço e o do transporte público 
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regular, também se constitui o direito às horas in itinere. Até 
porque não só as políticas públicas mas também a própria 
norma jurídica devem retratar e alcançar os fatos que acome-
tem o trabalhador, não devendo marginalizá-los por diretrizes 
ou interpretações literais. 

Tal fato foi de suma importância, pois a mera disponibili-
dade de condução fazia com que os trabalhadores que cum-
prissem sua jornada laboral em horário diverso do transporte 
público regular não tivessem direito à jornada itinerante, a 
exemplo do expediente noturno, no qual não há frota coletiva 
disponível. Assim, a ausência de transporte público, em deter-
minados horários, equivaleria à não existência de mobilidade 
coletiva no percurso, portanto fazendo o indivíduo merecedor 
do direito. Ressalte-se, como será retomado nos tópicos 3 e 4 
deste ensaio, esse processo que envolve o trabalhador e o local 
de prestação do serviço periférico é fruto da alienação da 
classe, entendida por Lefebvre (2001) como “miséria urbana”. 

Nesse mesmo sentido, a Orientação Jurisprudencial nº 
236, da SDBI-I do TST, também foi cancelada, pois se asseme-
lhou à Súmula em questão, prevendo que o tempo itinerante 
deveria ser remunerado como hora extra, eis que extrapolava 
a jornada normal de trabalho. Sendo assim, dispôs no seu 
enunciado: “Considerando que as horas in itinere são compu-
táveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada 
legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve inci-
dir o adicional respectivo”. Do mesmo modo, a Orientação Ju-
risprudencial nº 98, que tratava do tempo entre a portaria da 
empresa e o local do serviço, acabou sendo convertida como 
as demais em debate, pois, conforme a análise minuciosa dos 
elementos constitutivos da jurisprudência do Tribunal 
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Superior, a jornada in itinere prevista era relacionada ao tempo 
de deslocamento da residência ao local de trabalho. 

Outra questão é o problema do tempo que o trabalhador 
perde aguardando o transporte fornecido pelo empregador. O 
Tribunal Superior do Trabalho (BRASIL, 2015) tem entendido 
que esse tempo de espera faz parte do dia trabalhado e entra 
na jornada itinerante. Citam-se as Súmulas 366 (BRASIL, 2015) 
e 429 (BRASIL, 2011): 

Súmula 366: CARTÃO DE PONTO. REGIS-
TRO. HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE AN-
TECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE 
TRABALHO (nova redação) - Res. 197/2015 - 
DEJT divulgado em 14, 15 e 18.05.2015. Não se-
rão descontadas nem computadas como jor-
nada extraordinária as variações de horário do 
registro de ponto não excedentes de cinco mi-
nutos, observado o limite máximo de dez minu-
tos diários. Se ultrapassado esse limite, será 
considerada como extra a totalidade do tempo 
que exceder a jornada normal, pois configurado 
tempo à disposição do empregador, não impor-
tando as atividades desenvolvidas pelo empre-
gado ao longo do tempo residual (troca de uni-
forme, lanche, higiene pessoal, etc) (BRASIL, 
2018a). 
Súmula 429: TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EM-
PREGADOR. ART. 4º DA CLT. PERÍODO DE 
DESLOCAMENTO ENTRE A PORTARIA E O 
LOCAL DE TRABALHO - Res. 174/2011, DEJT 
divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. Considera-se 
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à disposição do empregador, na forma do art. 4º 
da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do 
trabalhador entre a portaria da empresa e o lo-
cal de trabalho, desde que supere o limite de 10 
(dez) minutos diários (BRASIL, 2020). 

Não obstante todas as modificações estruturantes para 
esse direito trabalhista, no decênio posterior, foi promulgada 
a Lei nº 10.243/2001, responsável pela positivação do aludido 
direito na CLT, eis que se tratava meramente de uma constru-
ção jurisprudencial. O artigo 58, §2º passou a determinar que: 
“O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho 
(...) não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, 
tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por trans-
porte público, o empregador fornecer a condução”. Por outro 
lado, o art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho passou 
a ser analisado juntamente com essa garantia, pois se entendeu 
que o transporte fornecido pelo empregado destinado a esse 
deslocamento não deve ser considerado salário, seja o itinerá-
rio abarcado pelo sistema público ou não. 

Nota-se que o processo de liberalização da economia bra-
sileira, movido pela busca constante de mais-valor (rendas de 
um modo geral) pelo empresariado, desencadeado no início 
dos anos 90, vai criar as condições para pressionar os trabalha-
dores por mais-trabalho e, assim, forçar o prolongamento da 
jornada de trabalho, fenômeno histórico já descrito por Karl 
Marx (2013, p. 311). 

Como evolução desse movimento vem a Lei Complemen-
tar nº 123/2006, que traçou diretrizes e instituiu o Estatuto Na-
cional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 
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acrescentou o §3º no art. 58 da CLT. Esse dispositivo gerou 
uma flexibilização do direito frente a esses tipos de empresa. 
A redação do dispositivo passou a operar da seguinte maneira: 
§3º: ”Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, 
(...), o tempo médio despendido pelo empregado bem como a 
forma e a natureza da remuneração”. Ou seja, lastreado pela 
previsão constitucional elencada no art. 170, IX, da Constitui-
ção Federal, que garante tratamento favorecido às pequenas 
empresas, o legislador possibilitou a flexibilidade da jornada 
de trabalho itinerante. 

Como era de se esperar, a amplitude do §3º acabou sendo 
suscitada no Tribunal Superior do Trabalho-TST para as de-
mais empresas. Tal questão foi decidida com base na Teoria do 
Conglobamento, a qual entende que as cláusulas das negocia-
ções coletivas não devem ser analisadas individualmente, mas 
sim em seu conjunto, pois fora objeto, essencialmente, de 
acordo de interesses (BRASIL, 2018b) (BRASIL, 2019a) (BRA-
SIL, 2019b). Isso quer dizer que houve, no caso, a ponderação 
no conflito de normas, a verificação do princípio da autonomia 
coletiva, levando a entender que todas as empresas podem, 
por meio de acordos e convenções coletivas, majorar um horá-
rio médio de tempo in itinere e não suprimi-lo. Assim, a juris-
prudência constante permitiu a ampliação da flexibilização da 
jornada itinerante para além daqueles limites outrora impos-
tos e já flexibilizados. 

A partir dessa sequência cronológica, percebe-se que o tra-
balhador passou de merecedor do direito in itinere, que veio a 
partir da elevação desta tese aos tribunais e da sua posterior 
inserção no ordenamento positivo, a, progressivamente, ir 
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tendo esse mesmo direito precarizado. Essa situação vai cul-
minar na Lei nº 13.467/2017. 

A EXCLUSÃO DO TEMPO ITINERANTE NA 
JORNADA DE TRABALHO COM A VIGÊN-
CIA DA LEI 13.467/2017 E A INTERPRE-
TAÇÃO JUDICIAL 

A reforma trabalhista introduzida no ordenamento jurí-
dico brasileiro pela Lei nº 13.467/2017 foi responsável por uma 
modificação substancial na estrutura regulatória do meio labo-
ral, gerando reflexos em vários segmentos, inclusive no direito 
à cidade. O §2º do art. 58 da CLT, que anteriormente trouxe a 
positivação da garantia in itinere no ordenamento jurídico, 
passou a ter a seguinte redação: 

§ 2º O tempo despendido pelo empregado 
desde a sua residência até a efetiva ocupação do 
posto de trabalho e para o seu retorno, cami-
nhando ou por qualquer meio de transporte, in-
clusive o fornecido pelo empregador, não será 
computado na jornada de trabalho, por não ser 
tempo à disposição do empregador. 

Ou seja, a garantia não foi meramente retirada da CLT 
com a revogação do dispositivo em análise, mas, sim, houve a 
inserção de um parágrafo em contrário determinando expres-
samente que a jornada itinerante não constituía direito do tra-
balhador. Caso houvesse simplesmente a supressão do artigo, 
abriria margem para novamente um entendimento jurispru-
dencial em prol da concessão do benefício. 
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A pressão pela supressão da jornada itinerante tem fun-
damento na própria economia de mercado. A lógica do modo 
de produção capitalista não impõe nenhuma barreira natural 
à busca de mais-valor pelo empregador e, consequentemente, 
o força a exigir mais-trabalho do trabalhador. O resultado é o 
prolongamento contínuo da jornada de trabalho. Tenta sem-
pre gerar trabalho excedente além do tempo de trabalho ne-
cessário para o trabalhador produzir valor num produto de-
terminado, deixando para o empregado apenas poucas horas 
de repouso. É da natureza do capitalismo essa relação com a 
jornada de trabalho (MARX, 2013, p. 309, 337). Nesse sentido, 
há a busca de um interesse pelo empregador ao querer a extin-
ção da jornada itinerante: o do capitalista de impor sua neces-
sidade de compra prolongando a jornada de trabalho do tra-
balhador para obter mais-trabalho. Como se consegue isso? 
Karl Marx (2013, p. 388) afirma que “a duração do mais-traba-
lho é obtida subtraindo da jornada de trabalho total o tempo 
de trabalho necessário”, este sendo o tempo de trabalho social 
exigido para a produção de um dado produto “X” que, por sua 
vez, vai ser trocado no mercado como mercadoria. Mas esse 
interesse é antagônico e diametralmente oposto ao interesse do 
trabalhador de limitar a jornada de trabalho ao tempo neces-
sário apenas à produção do produto e dos seus meios de sub-
sistência (MARX, 2013, p. 309). 

No capitalismo não se desenvolvem as forças produtivas 
por meio da redução da jornada de trabalho (MARX, 2013, p. 
395), exceto quando o capital consegue se fixar em regiões pe-
riféricas do capitalismo internacional e converter meios de 
produção e força de trabalho em mais-valor. É por isso que em 
regiões do centro internacional do capitalismo se consegue re-
duzir a jornada de trabalho. Fora disso, a redução da jornada 



 

88 

é sempre feita à custa do trabalhador (MARX, 2013, p. 395-
396), mediante redução do salário, como é o caso da extinção 
da jornada itinerante no Brasil. Karl Marx (2013, p. 309) afirma 
que esse choque de interesses sobre a duração da jornada de 
trabalho só se resolve pela força, na qual a regulação jurídica 
da jornada se insere como um dos poderes de império do Es-
tado e reflete nos seus dispositivos a luta entre capital e traba-
lho pela definição dos limites mínimos da jornada de trabalho. 
Assim, como se não bastasse a negativa manifesta da lei, foi 
inserida mais uma regra, com a reforma trabalhista, ao se limi-
tar a atuação do poder judiciário à análise e à compatibilidade 
das leis trabalhistas com as previsões e proteções da Constitui-
ção Federal. 

Isto é, mesmo que fosse entendida pela não aplicabilidade 
do parágrafo acima transcrito, em decorrência da previsão na 
Súmula nº 90, a situação do trabalhador ainda não poderia ser 
bem-sucedida, eis que o legislador tratou de elencar expressa-
mente que súmulas e outras jurisprudências advindas do TST 
e de tribunais regionais não poderão restringir direitos legal-
mente previstos nem criar obrigações que não estejam previs-
tas em lei. Vedam-se categoricamente decisões contra legem ou 
uma interpretação que vá além do comando normativo. O di-
reito comum, em sua totalidade, é fonte subsidiária do direito 
do trabalho – mudança trazida pela reforma –, pouco impor-
tando a compatibilidade com os princípios do regime jurídico 
do trabalho, como previa anteriormente a disposição legal. 

Sendo assim, cabe pontuar que a interpretação das nor-
mas processuais trabalhistas, via de regra, observa o princípio 
protetivo, ou seja, a análise da máxima do in dubio pro operario. 
Significa que, quando há dúvida na aplicação do alcance da 
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norma trabalhista, opta-se pela que mais beneficie o empre-
gado. Esse princípio visa atenuar a pressão pela redução da 
remuneração do trabalhador e evitar o pauperismo. De fato, 
assim como as demais vias do ordenamento jurídico, a herme-
nêutica aparece para dar integração às normas e gerar segu-
rança jurídica, buscando vários meios de fazê-la, tais como, 
por exemplo, interpretações gramaticais, lógicas e sistemáti-
cas. Todavia, a Lei nº 13.467/2017, com base na norma acima, 
utiliza meramente a perspectiva declarativa, em detrimento da 
extensiva, que envolve os princípios fundamentais dos direi-
tos sociais. 

Pois bem, uma disposição legal infraconstitucional não 
tem o poder de vetar a interpretação do judiciário na análise 
do caso concreto a partir de outras legislações do sistema jurí-
dico. Para tanto, é preciso se ater ao que a doutrina classifica 
enquanto princípio. Canotilho (2003) indica que as normativas 
principiológicas são de extrema importância ao ordenamento, 
pois possuem um papel de estruturadoras do direito. Ou seja, 
se constituem como harmonizadores e garantidores de com-
promissos firmados pelo poder constituinte. Já Noberto Bob-
bio (1997, p. 232), por exemplo, ensina que os princípios são: 

(...) aquelas orientações e aquelas diretivas de 
caráter geral e fundamental que se possam de-
duzir da conexão sistemática, da coordenação e 
da íntima racionalidade das normas, que con-
correm para formar, assim, num dado mo-
mento histórico, o tecido do ordenamento jurí-
dico. 
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Isso quer dizer que, a partir do momento em que o legis-
lador positiva como deve ser a atuação do juízo – aqui estu-
dando o caso do processo do trabalho –, ao restringir a inter-
pretação da norma, fere não só os direitos sociais postos como 
cláusulas pétreas, mas também a própria separação dos pode-
res. Mesmo que haja o argumento de freios e contrapesos do 
legislativo sobre o judiciário, tal alegação não merece prospe-
rar, eis que as hipóteses são expressamente constituídas na 
Carta Magna, a exemplo do art. 48, e, dentre elas, não estão o 
modo de interpretação de determinada norma ou a ausência 
de compatibilidade de institutos jurídicos diversos. 

O desenrolar do processo de acumulação de capital no 
Brasil, na insurgência contra a jornada itinerante, não se limi-
tou ao Poder Legislativo, eis que teses contrárias já eram le-
vantadas nos processos judiciais, muitas vezes em razão de 
atos ilícitos cometidos pelos empregadores. Veja-se: ainda no 
ano de 2012 foi proposta Reclamação Trabalhista, que chegou 
ao TST (BRASIL, 2017a), em sede de Recurso de Revista, no 
mês de novembro de 2017, ou seja, poucos dias após a entrada 
em vigência da Reforma, questionando a validade de um 
acordo coletivo. Neste, em determinada cláusula, a empresa 
excluiu o direito de as horas in itinere serem remuneradas com 
o adicional de horas extras e de também produzirem reflexos 
na remuneração do trabalhador. Ficou estabelecido, conforme 
o julgado, a nulidade do referido dispositivo, pois na negocia-
ção coletiva sequer havia um benefício compensatório – ainda 
que o TST não estabelecesse esse parâmetro. 

A discussão sobre a possibilidade de mitigar o tempo de 
deslocamento por meio de acordo coletivo foi tratada no órgão 
plenário do TST (BRASIL, 2018b) (BRASIL, 2016) (BRASIL, 
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2019a) (BRASIL, 2019b). Na oportunidade, decidiu-se pela in-
validade do dispositivo que afasta a garantia, sob o prisma de 
que a autonomia negocial coletiva não é absoluta e de que não 
há uma interpretação sistemática com os julgados do Supremo 
Tribunal Federal sobre a questão. O ministro João Oreste Da-
lazen chegou a assinalar que: "uma coisa é flexibilizar o cum-
primento das leis trabalhistas e valorizar a negociação coletiva; 
outra, muito diferente, é dar um sinal verde para a pura e sim-
ples redução de direitos, contrariando a natureza e os funda-
mentos do Direito do Trabalho" (BRASIL, 2017c). 

Diante dos esclarecimentos, observa-se que, não bastasse 
todo o imbróglio que atrapalha o trabalhador, sujeito hipossu-
ficiente pela legislação brasileira, com a extinção da jornada 
itinerante, surgem impasses de ordem temporal quanto aos 
seus efeitos ao longo dos contratos de trabalho, a saber: a) con-
tratos encerrados antes da vigência da lei; b) contratos que per-
maneceram ativos posteriormente à entrada em vigência da 
lei; c) contratos celebrados depois da entrada em vigência da 
lei. Em razão disso, é de fundamental importância analisar es-
ses institutos, pois geram divergências doutrinárias e jurispru-
denciais a respeito da devida aplicação da norma, tendo em 
vista que ainda não há posicionamento vinculante do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) sobre a temática em termos mate-
riais. 

É natural e de senso comum que as contratações que se 
encerraram antes da lei permaneçam com o direito à remune-
ração da jornada in itinere, pois foram abarcadas por esta du-
rante todo o tempo do contrato de trabalho. Já aquelas que fo-
ram iniciadas após a vigência da lei, em coerência com a situ-
ação anterior, não serão contempladas com a garantia, tendo 
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em vista não mais haver previsão legal. Destarte, o problema 
principal é gerado com os contratos que perduraram entre as 
duas legislações. Embora ainda não hajam enunciados do TST 
com natureza vinculante, a indicação do tribunal é que, nesse 
caso, devem ser consideradas as horas extras pelo percurso, 
normalmente feito após a entrada em vigência da reforma. 
Ocorre que tal situação pode ampliar a desigualdade entre an-
tigos e novos empregados, sendo este questionada a efetivi-
dade desse possível posicionamento. De fato, as horas extras 
podem resultar em sobretrabalho para os empregados, pois, 
caso não aceitem as condições do empregador, estão sujeitos a 
demissão e, portanto, estarão “coagidos” indiretamente a acei-
tar o aumento da intensidade de trabalho, mesmo em sede de 
deslocamento para o local da empresa (HARVEY, 2013, p. 
264). A jornada itinerante, tal como a hora extra (HARVEY, 
2013, p. 136), se move dentro dos limites das condições físicas 
do trabalhador, que precisa de tempo para descanso, lazer e 
ócio, tempo negado pelo deslocamento a longas distâncias 
para o local de trabalho. É tempo consumido, retirado de ati-
vidades intelectuais e sociais, necessidades humanas de qual-
quer pessoa. A extinção da jornada itinerante da remuneração 
precariza ainda mais a situação do trabalhador. 

Dessa forma, a extinção da jornada in itinere afronta temas 
fundamentais na Constituição Federal, pois o art. 3º, III, indica 
que a redução das desigualdades sociais é um dos objetivos 
fundamentais da República. Além disso, no estrito cumpri-
mento do Estado Democrático de Direito, são assegurados os 
valores sociais do trabalho. Isto é, apresenta-se como norma-
tiva de natureza cogente – de ordem pública, não cabendo ao 
Estado se preocupar com interesses contrários, privados, do 
empregador. Não obstante, com a referida exclusão do tempo 
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que o trabalhador gasta da residência ao local de trabalho, e 
vice-versa, os mandamentos que constituem o direito à cidade, 
de defesa da cidade negada, que perfazem o acesso à moradia 
digna e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, foram 
atingidos e constituem retrocessos da legislação. 

Não se restringindo a essas problemáticas contra a Cons-
tituição Federal, nesse último caso, tanto os juízes dos órgãos 
de 1º grau quanto os dos tribunais encontram impasses na 
fronteira entre o direito adquirido e a expectativa de direito. 
Isso porque os contratos de trabalho que permaneceram entre 
ambas as legislações são enquadrados nessas duas correntes 
doutrinárias que são levadas ao judiciário. Ou seja, enquanto 
a primeira estende a aplicação da legislação, anterior à re-
forma, a todo contrato de trabalho, a segunda compreende 
que, por ser o contrato de trabalho considerado relação de 
trato sucessivo, deve abarcar as duas legislações; isso porque, 
nesse último caso, a condição legal de sustentação foi modifi-
cada. Em outras palavras, em uma é considerado ato jurídico 
perfeito, na outra, apenas uma expectativa de direito. 

Ora, se a entrada em vigência de uma lei ocasiona efeitos 
negativos de grande repercussão no âmbito social e que se 
apresentam em desconformidade com a Constituição, deve-se 
optar pela não aplicação desta. Tal fato pode se dar por meio 
do controle difuso de constitucionalidade, que salvaguarda as 
diretrizes de proteção e de efetivação de direitos entendidos 
como fundamentais, não só, em sentido estrito, a cada indiví-
duo, mas, em sentido amplo, à sociedade. Cita-se Luís Roberto 
Barroso (2012, p. 27): 
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Um dos fundamentos do controle de constituci-
onalidade é a proteção dos direitos fundamen-
tais, inclusive e sobretudo os das minorias, em 
face das maiorias parlamentares eventuais. Seu 
pressuposto é a existência de valores materiais 
compartilhados pela sociedade que devem ser 
preservados das injunções estritamente políti-
cas. A questão da legitimidade democrática do 
controle judicial é um dos temas que têm atra-
ído mais intensamente a atenção dos juristas, ci-
entistas políticos e filósofos da Constituição. 

Nas relações do mundo do trabalho deve-se ter como pri-
mazia o princípio da vedação ao retrocesso social, bem como 
o cumprimento das disposições fundamentais do ordena-
mento jurídico sob os direitos sociais postos na Constituição 
Federal. Na situação concreta, esse princípio não deve ser en-
tendido como limitador de mudanças legais legítimas – par-
tindo do pressuposto da escolha democrática dos parlamenta-
res, criadores das regras –, mas, sim, como restritivo aos recuos 
de proteção social. Isso porque, embora possua legitimidade 
no exercício de suas funções, é preciso entender que o Poder 
Legislativo tem responsabilidade sociopolítico-constitucional. 
Por outro lado, em relação ao Judiciário, a decisão jurisdicional 
não deve erodir o tecido social e, consequentemente, mesmo 
indiretamente, contribuir para a erosão do regime democrá-
tico, muito antes, deve fortalecer as garantias sociais do traba-
lhador e atuar, por efeito, em favor da democracia. 

Perceber o problema da jornada itinerante é perceber o es-
paço urbano como um dos elementos fundamentais na preca-
rização das relações de trabalho. A observação de como se dá 
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a construção do espaço urbano brasileiro passa por colocar no 
centro os direitos trabalhistas. Os trabalhadores, em sua maio-
ria, ocupam lugares nas cidades que são defasados em termos 
estruturais, haja vista a própria omissão estatal em atenuar as 
contradições sociais. Com base nisso, Silvia Funes (2005) mos-
tra que: 

O principal agente da exclusão territorial e da 
degradação ambiental é a segregação ambien-
tal, que traz consigo uma lista interminável de 
problemas, como transporte coletivo precário, 
saneamento deficiente, drenagem inexistente, 
difícil acesso aos serviços de saúde, educação e 
lazer, e maior exposição à violência, tanto mar-
ginal como policial. Uma grande consequência 
dessa exclusão é a desigualdade social, propici-
ando a discriminação e menores oportunidades 
de emprego, ocasionando, assim, a perpetuação 
da pobreza e a ausência de cidadania. 

Pois bem, o hiato proporcionado pelo setor público, 
quanto aos aspectos habitacionais, nestes inclusa a questão ha-
bitacional, torna evidente a falha do cumprimento das diretri-
zes constitucionais. A extinção da jornada itinerante só vai au-
mentar a dificuldade à mobilidade urbana, reforçar a desigual-
dade social e fazer com que os trabalhadores se submetam a 
morar em situações de risco. 
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O USO E A OCUPAÇÃO DA CIDADE COMO 
MERCADORIA A PARTIR DAS TESES DE 
ANA FANI CARLOS 

As lições de Henri Lefbvre (2001) indicam que a cidade é 
a projeção da sociedade sobre o terreno. Isso quer dizer que a 
cidade não é configurada tão somente pela moradia da popu-
lação, mas também pelos direitos à cultura e ao transporte – 
este último como foco principal deste artigo. Conforme o en-
tendimento do autor supramencionado, o direito à cidade 
nasce das reivindicações de que a Administração pública favo-
reça a população mais carente de meios urbanos básicos de 
subsistência. Não basta ao poder público assegurar o acesso à 
habitação sem prestar a devida atenção à mobilidade, pois, 
conforme o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, e a Consti-
tuição Federal é assegurado “o uso da propriedade urbana em 
prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cida-
dãos, bem como do equilíbrio ambiental”. Ressalte-se que o 
Estatuto da Cidade objetiva regulamentar os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal e estabelecer as diretrizes gerais da polí-
tica urbana. 

Entretanto, a ocupação da cidade tem se dado de maneira 
excludente, pois é dominada pelo mercado financeiro, en-
quanto a produção do espaço é social. Tal fato nos quer dizer 
que as corporações imobiliárias redefinem os lugares com cer-
tas estratégias para tornar o espaço não mais um centro de ha-
bitação, lazer e com uma mobilidade pública e de qualidade, 
mas meramente uma mercadoria com certos limites para o 
exercício da vida cotidiana. Isto é, a cidade passa a ser constru-
ída com base no excedente das mercadorias: se você lucra, 
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pode ter acesso às áreas que não são ocupadas por todos os 
cidadãos. 

Nesse ínterim, Carlos (2007, p. 83) indica que: 

O espaço tornado mercadoria, isto é, submetido 
às estratégias imobiliárias, voltado às novas ne-
cessidades da reprodução, se recria em função 
de objetivos específicos que fogem e se sobre-
põem aos desejos dos habitantes, de modo co-
ercitivo. Nesse processo, as pessoas se sentem 
desenraizadas e sem referenciais. 

Das lições de Ana Fani Carlos (2007) e de David Harvey 
(2014) (2006) se extrai que ambos indicam, a partir da releitura 
de Henry Lefbvre (2001), que as cidades surgiram do exce-
dente de produção. Logo, para que haja uma valorização do 
capital, o excedente deve ser investido de alguma maneira, vi-
sando gerar um maior saldo financeiro, de modo a tornar essa 
relação de reprodução contínua. Uns produzem, outros lu-
cram. Entretanto, é válido ressaltar que a investida imobiliária 
teve seu saldo dicotômico a partir do momento em que gerou 
empregos mas também ampliou a desigualdade pela escassez 
de benfeitorias nas áreas ocupadas pela população mais vul-
nerável. 

O grande dilema da produção social do espaço é justa-
mente esse: as pessoas que o produzem não usufruem as be-
nesses construídas por elas. É o que Carlos (2017, p. 85) indica 
como “cisão entre o criador (a sociedade sujeito da produção 
do espaço) e sua criação (o espaço urbano, que no mundo mo-
derno se reproduz sob a lógica da mercadoria)”. Ora, se os 
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grandes centros passam a ser ocupados por uma população 
com mais recursos financeiros, além de toda a estrutura a par-
tir da constituição do “espaço-mercadoria”, nos termos trazi-
dos pela autora em comento há, por derradeiro, uma centrali-
zação do capital. Capital é espaço e espaço é mercadoria. 

Qual a relação disso com a jornada de trabalho? A propri-
edade fundamental do valor de uso das mercadorias é que ela 
é produto do trabalho. O valor de uso é o elemento essencial 
em toda troca de mercadoria que se opera no mercado. Signi-
fica que na circulação da mercadoria está sempre materiali-
zado o trabalho humano. É pela quantidade desse trabalho 
contida na formação do valor de uma mercadoria que se chega 
à grandeza do seu valor. Por sua vez, essa quantidade de tra-
balho é medida pelo tempo de duração do trabalho em frações 
de horas, dias, semanas, meses (MARX, 2013, p. 116, 147). É 
aqui que entra a jornada itinerante. Se ela é computada como 
jornada normal e convertida em salário, significa menos mais-
valor extraído do trabalhador. 

Então, diante de um quadro que se propaga de forma con-
tínua e em expansão, por que não interpretar a jornada in iti-
nere sob a função social da propriedade? A justiça espacial está 
dentro dessa função que radia como parâmetro também as dis-
posições que regulam as relações de trabalho. O interesse co-
letivo para amenizar conflitos urbanos envolve outras verten-
tes do direito. Se há uma excludente no processo de acumula-
ção do capital e dos perfis de troca mercantis, o poder público 
pode e deve instruir um novo processo de mitigação das desi-
gualdades nos centros urbanos. Nesse sentido, Orlando Go-
mes (2004, p. 129) vai nos mostrar que: 
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No mundo moderno, o direito individual sobre 
as coisas impõe deveres em proveito da socie-
dade e até mesmo no interesse de não proprie-
tários. Quando tem por objeto bens de produ-
ção, sua finalidade social determina a modifica-
ção conceitual do próprio direito, que não se 
confunde com a política de limitações específi-
cas para seu uso. (...) A propriedade deve ser 
entendida como função social tanto em relação 
aos bens imóveis como em relação aos bens mó-
veis. 

Resta claro que a expansão do espaço-mercadoria merece 
também ser estudada a partir de conceitos provenientes do di-
reito civil e do direito do trabalho. Até porque, conforme as 
lições de Sérgio Pinto Martins (2016), este último ramo apre-
senta duas facetas: uma é a tutela de regramentos basilares ao 
trabalhador e a outra, social, tem como base a “condição social 
do trabalhador”. Não basta somente a existência de um em-
prego em termos materiais, pois as formalidades consagradas 
e exigidas pela Constituição, em seu arcabouço normativo, de-
vem ser efetivadas. Se há uma desigualdade estrutural na dis-
tribuição de propriedades, é refletida no campo da precariza-
ção do trabalho, e a necessidade de garantias, como a da jor-
nada in itinere, existe para atenuar essa situação social. 

Ademais, a própria Constituição Federal afirma que não 
deve ser garantido tão somente o direito de propriedade, é 
preciso forçar o proprietário a cumprir a finalidade social da 
propriedade, observado o interesse público. “A propriedade 
de base individualista substitui-se, assim, por uma proprie-
dade de finalidade social” (MONTEIRO; MALUF, 2015, p. 97). 
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Isso quer dizer que o referido direito não é mais absoluto, pois 
deve ser mitigado sob o prisma do interesse coletivo e da base 
principiológica da Constituição Federal. Segundo Paulo Lôbo 
(2003, p. 202): 

O Estado social, no plano do direito, é todo 
aquele que tem incluída na Constituição a regu-
lação da ordem econômica e social. Além da li-
mitação ao poder político, limita-se o poder eco-
nômico e projeta-se para além dos indivíduos a 
tutela dos direitos, incluindo o trabalho, a edu-
cação, a cultura, a saúde, a seguridade social, o 
meio ambiente, todos com inegáveis reflexos 
nas dimensões materiais do direito civil. 

O autor supramencionado deixa clara a necessidade não 
só de assegurar os interesses sociais, mas também de harmo-
nizar o direito de propriedade com as garantias “supraindivi-
duais” (LÔBO, 2003) (LÔBO, 2017). Logo, o direito de propri-
edade, conforme essa visão, está submetido ao exame de sua 
finalidade, que se pode chamar de utilidade. Isso porque 
houve uma modificação na estrutura do ordenamento jurí-
dico, passando dos ideais liberais para a consagração de um 
Estado Social com vistas à diminuição das desigualdades soci-
ais. Embora não haja uma ruptura desses institutos, há, de fato, 
uma ponderação entre eles. Caio Mário da Silva Pereira e Mon-
teiro Filho (2018) nos mostram claramente essa análise ao sus-
tentarem que não há uma negação do direito de propriedade, 
mas seu efetivo reconhecimento, contudo deixando de lado a 
omissão estatal nos conflitos de interesse, passando a ordem 
jurídica a manejar o aludido direito para promoção do bem co-
letivo dentro das diretrizes constitucionais. 



 

101 

Nesse sentido, o art. 170 da Carta Magna deixa claro que 
não há um rompimento com o direito de propriedade privada, 
mas um exame de proporcionalidade, demonstrando um sis-
tema jurídico híbrido, pois ambos são integrantes de um 
mesmo plano de interesses do Estado. Observa-se o referido 
dispositivo constitucional (art. 170): 

A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, con-
forme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: (...) II – propriedade pri-
vada; III – função social da propriedade; (...) VII 
– redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII – busca do pleno emprego. 

Nesse ínterim, se a ocupação do solo ocorre com base no 
capital – de acordo com as lições de Ana Fani Carlos (2017) –, 
tornando o “espaço-mercadoria” capaz de gerar uma ruptura 
entre quem o construiu, a propriedade acaba por não efetivar 
sua função social. A questão aqui é de produtividade e de efi-
ciência. No capitalismo, esses dois fatores não estão centrados 
no trabalhador individualmente, mas no planejamento do tra-
balho coletivo. A organização do espaço-tempo da produção 
de riquezas está ligada à eficiência. Isso só pode ser conjugado 
com uma contínua reconstrução espaçotemporal do processo 
de trabalho (HARVEY, 2013, p. 177), o que exige que a jornada 
de trabalho seja regulada não só pelo ordenamento trabalhista, 
mas pelo civil. Serve para dar sustentação ao arcabouço cons-
titucional. A importância da jornada in itinere, como sendo 
tempo à disposição do empregador e, portanto, devendo ser 
contabilizado na jornada de trabalho, está ligada à economia 
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de tempo e com a transferência dos custos do deslocamento do 
trabalhador para o empregador. Esta era a grande inovação 
antes da sua revogação pela Lei nº 13.467/2017. Os locais de 
difícil acesso não podem ser um óbice às garantias que servem 
para dirimir os conflitos sociais gerados pela desigualdade até 
porque o direito real aqui observado é o de propriedade; a 
força de trabalho, embora regulada por um contrato de traba-
lho de natureza pessoal, não deixa de ser mediada por situa-
ções de direito real. O trabalhador opera sobre os meios de 
produção, de propriedade privada, sua força é apropriada 
pelo empresário, está ligada a um privilégio com a outorga da 
ex legis auctoritate, ou seja, em razão de construção legislativa 
(MONTEIRO; MALUF, 2015). 

Por outro lado, Henry Lefebvre (2001) mostra a necessi-
dade de construir um novo projeto para a sociedade, que deve 
partir das lutas sociais para alcançar a efetividade dos direitos. 
O autor deixa claro que se deve pensar em mudanças pelas 
mobilizações sociais. Ainda que indique que o autor supraci-
tado tenha elaborado um conceito triádico do direito à cidade, 
partindo do real, passando pelo possível e chegando ao impos-
sível, Ana Fani Carlos (2017) não desconstitui o engajamento 
social como forma de dirimir os conflitos socioestruturantes. 
Afinal, “o direito à cidade passa, acima de tudo, por pensar 
uma cidade democrática” (JACOBI, 2019). 

A GENTRIFICAÇÃO DOS GRANDES CEN-
TROS COMO PROCESSO DE AFASTA-
MENTO DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 

A gentrificação é um fenômeno que consiste na transfor-
mação do espaço urbano, antes ocupado pela comunidade 
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local, passando por denotar traços típicos de áreas mais valo-
rizadas economicamente. Esse processo ocorre porque o pro-
cesso contínuo de urbanização dos grandes centros, que a es-
peculação imobiliária acompanha, acaba afastando das áreas 
valorizadas a população mais carente do ponto de vista de re-
cursos financeiros e estruturais. As áreas consideradas até en-
tão como desvalorizadas, sob a ótica do mercado, passam a ter 
um custo alto, de modo que a população local acaba migrando 
para as zonas periféricas, dando espaço à instalação de grupos 
sociais ricos que não têm um vínculo histórico com a área. 

A gentrificação tem um efeito na jornada de trabalho, pois 
força o trabalhador a se deslocar por dezenas de quilômetros 
da sua “nova casa” ao seu local de trabalho. Já era um fenô-
meno tocado por Karl Marx (2013, p. 732, 735, 761) na sua in-
vestigação sobre a condição da massa trabalhadora inglesa em 
função da urbanização, mas, como o próprio Marx retrata, o 
deslocamento da força de trabalho para fora das zonas de ha-
bitação de interesse da burguesia ocorreu também no campo. 
A mecanização da agricultura, a transformação do campesi-
nato em operários agrícolas e a formação de uma massa de de-
sempregados entre os camponeses andam juntos com o despo-
voamento rural e a aglomeração urbana (MARX, 2013, p. 764-
765). 

Os centros urbanos, por meio do processo de gentrifica-
ção, aglutinam as maiores oportunidades de emprego, são 
ocupados com as habitações da população de maior poder 
aquisitivo, além de comportar uma amplitude de meios de la-
zer. Isso faz parte também do processo de absorção dos exce-
dentes de capital que força a aceleração da circulação de capi-
tal mediante a redução do tempo de conversão da mercadoria 
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em dinheiro. Materializa-se na abertura de novas vias, no alar-
gamento, na construção de anéis viários, vias férreas, centro de 
abastecimento e de distribuição, o que modifica continua-
mente o espaço urbano; o fato, porém, é que essas melhorias 
expulsam a população carente para a periferia, para regiões 
pouco assistidas pelo poder público (MARX, 2013, p. 732). Em 
contrapartida, as regiões periféricas carecem de planejamento 
urbano, e sua população recém-ocupante fica apartada de seus 
direitos fundamentais, aprofundando a desigualdade social, 
que é, inclusive, uma das causas do aumento da violência. 
Logo, pensar a cidade é dar um novo olhar para a inserção do 
capital como forma de ocupação urbana, que desconstitui as 
raízes produzidas e a sensação de pertencimento. 

É válido pontuar que a gentrificação nos centros urbanos 
não significa uma mudança no padrão de vida da sociedade, 
aumentando, quiçá, sua qualidade, mas sim uma verdadeira 
segregação urbana. É decorrência da busca do capitalista pela 
renda extraída do trabalho não pago do trabalhador, e todos 
os métodos para extrair essa renda apenas resultam na degra-
dação das condições de vida do trabalhador (MARX, 2013, p. 
639, 720-721). A população de baixa renda, ao migrar para as 
zonas periféricas, encontra problemáticas estruturais, como, 
por exemplo, a falta de saneamento básico e até mesmo difi-
culdades do ponto de vista de locomoção por meio de trans-
portes coletivos. Tal fato fica evidente nos horários de início da 
jornada normal de trabalho, ou seja, pela manhã, quando os 
locais de saída do transporte público tornam-se sobrecarrega-
dos, em razão de os centros de trabalho estarem distantes das 
residências dos trabalhadores. Apesar disso, há também o au-
mento dos custos devido ao processo de deslocamento dos tra-
balhadores para os ambientes das prestações de serviço. 
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Essa situação não é enxergada tão somente do ponto de 
vista ocupacional, visto que toda a cultura atrelada à região 
acaba mudando seu rito e até mesmo se afastando da sua rea-
lidade. Apresenta-se, dessa forma, a gentrificação como um 
urbanismo excludente, uma “higienização” do espaço central 
das cidades. A mudança dos costumes locais rompe as raízes 
construídas, de modo que o indivíduo acaba por não mais se 
sentir inserido de fato e de direito na sociedade. Diante disso, 
é preciso esclarecer que o conceito de meio ambiente não se 
restringe a quesitos biológicos de fauna e de flora, abrange, 
também, a questão cultural e do trabalho, pois tudo está ligado 
à apropriação da natureza pelas forças produtivas do capita-
lismo (HARVEY, 2013, p. 66, 113, 116, 119, 133). A ruptura de 
qualquer um desses aspectos fragiliza a relação humana, tor-
nando os sujeitos figuras alienadas pelo capital. 

A história nos mostra que, embora o termo gentrificação 
seja utilizado com mais afinco recentemente, desde o começo 
do século XX, no Brasil, em determinados locais, vivenciou-se 
esse tipo de reorganização ocupacional. Essas transformações 
urbanas foram consubstanciadas com mais evidência na ci-
dade do Rio de Janeiro, embora não se limitando a esta. O as-
pecto autoritário das políticas públicas marca os processos 
gentrificatórios. Marx (2013, p. 734-735) já apontava essa ten-
dência em relação às políticas sanitárias na Inglaterra. Não 
obstante, embora esse autoritarismo de outrora não se apre-
sente efetivamente às claras atualmente, o empresariado visa 
à extração de mais-valor dos meios de produção e da força de 
trabalho, o que impele o mercado à especulação financeira e 
acaba por atuar nos bastidores, de modo que a inserção dos 
efeitos do capital acaba tendo, por fim, a chancela do Estado, 
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sob a ótica da reurbanização, como justificativa de efetivação 
de políticas públicas. 

As características centrais no processo de gentrificação 
são: a) a diferenciação na renda da terra; b) a política de reno-
vação urbana; c) a substituição de classes sociais. A primeira 
situação se constitui entre as diferenças de valores da terra an-
tes dos investimentos na respectiva região e depois deles, ou 
seja, encontra respaldo entre o valor real e o valor potencial da 
terra. Já a segunda se complementa com a anterior, no sentido 
de que é a partir do processo de inserção de políticas pelo Es-
tado que o capital financeiro acaba encontrando espaço para 
lucrar em cima da potencialização do espaço. Isso quer dizer 
que há uma desconstituição do efetivo papel da Administra-
ção Pública, que seria a atuação política para dirimir as desi-
gualdades sociais, nos moldes assegurados pela Carta Magna; 
todavia, o real motivo não é esse. 

Apresenta-se, também, como peculiaridade do processo a 
reestruturação da maneira de gerir a vida. Isso porque, com a 
implantação de uma infraestrutura na área – que até então era 
desvalorizada e carecia de serviços básicos –, as imobiliárias 
acabam se apropriando desse espaço para construir novas ha-
bitações. Embora haja uma melhoria imediata na qualidade de 
vida da população que ocupa o espaço angariado pelo sistema 
de serviços públicos, o custo de vida aumenta de tal maneira 
que se torna impossível se manter na localidade. As pessoas 
que ocupavam aquele espaço acabam procurando outros am-
bientes para morar, dando início à descaracterização do lugar 
pela nova ocupação populacional. 
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Ao passo que os habitantes locais passam a ocupar as pe-
riferias dos grandes centros, como resultado desse processo, 
há o encarecimento da cadeia de transporte público coletivo. 
A distância entre a residência e o local de trabalho aumenta o 
custo, pois os empregos se concentram em lugares longínquos. 
A população vulnerável acaba por sofrer ainda mais com a res-
trição no quesito mobilidade urbana, restando, por certo, a ne-
cessidade de mecanismos, das mais variadas formas do di-
reito, para minimizar a problemática – é o caso das horas in 
itinere. Não obstante, Araújo et al (2011) aponta que as contra-
dições sociais existentes na ocupação do território se refletem 
na mobilidade da população. Principalmente nas grandes ci-
dades, os mais pobres apresentam menor mobilidade, deslo-
cam-se por mais tempo nas suas viagens cotidianas e sofrem 
maiores impactos dos gastos em transporte sobre a sua renda. 

Dessa forma, apesar do incremento estrutural em regiões 
centrais, até então carecedoras de políticas urbanas, o Estado 
não ingressa com medidas públicas para assegurar o direito de 
moradia da população. Esse fato vai de encontro à função so-
cial da propriedade, tendo em vista que esta não é mais apre-
sentada como um direito absoluto, atinente ao seu papel no 
contexto social. Em complemento, a população de baixa renda 
se vê frente a um sistema de transporte público deficitário, 
com aumento de tempo e de custo, o que tem impacto direto 
na regulação correta da jornada de trabalho, da qual a jornada 
itinerante é espécie. À vista disso, a população acaba encon-
trando empecilhos ao exercício do direito à cidade em decor-
rência da violação dos valores sociais do trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A normativa mitigadora das circunstâncias que conferiam 
à jornada in itinere um direito ao trabalhador foi retirada do 
ordenamento jurídico, criando um problema objetivo na efeti-
vação dos direitos fundamentais. Esse problema se materializa 
no acirramento dos efeitos do processo de gentrificação, que 
tem gerado sequelas pela mercantilização do espaço urbano a 
partir das especulações envolvidas na terra. Os grandes cen-
tros comportam a infraestrutura necessária para o crescimento 
da cidade, distanciando os construtores do ambiente de sua 
produção, tornando os sujeitos alienados da realidade. Até 
porque o sujeito que não detém os meios de produção não au-
fere lucros, mas tão somente troca sua mão de obra por di-
nheiro, e isso faz com que atue à parte de qualquer perspectiva 
de mudança estrutural. 

Em contrapartida, é evidente que a nova sistemática do 
ordenamento jurídico, com a extinção da jornada itinerante, 
retoma o caráter individualista, em detrimento da primazia do 
interesse coletivo, a partir das interpretações que destoam da 
Constituição. Em que pese o teor majoritário celetista primar 
por uma base contratualista, há de se insistir na observância 
das normas sociais para a garantia e para a efetivação do mí-
nimo existencial e da dignidade da pessoa humana, os meios 
de subsistência necessários à manutenção da força de trabalho 
no país. 

Se, no campo dos direitos reais, de base de direito privado, 
a propriedade privada sofre restrições pelo bem comum, no 
direito do trabalho assim também deve ocorrer, pois a força de 
trabalho é apropriada pelo capital, faz parte do capital. Deve 
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haver submissão dos direitos patrimoniais aos direitos funda-
mentais. É evidente que o Estado pode projetar seus investi-
mentos nos centros urbanos, mas, ao mesmo tempo, deve se 
certificar de que a legislação e os próprios entendimentos do 
judiciário amenizem as distorções causadas pela expansão do 
“espaço-mercadoria”. 

Ampliar o referencial da função social da propriedade, a 
partir da alocação de recursos, pode ser uma estratégia para 
garantir um desenvolvimento urbano sustentável quando atua 
na mitigação de desigualdades dentro, inclusive, do direito do 
trabalho e do direito à cidade. Contudo, se se retira a jornada 
itinerante, desfavorece-se a parte mais frágil das relações jurí-
dicas: o trabalhador. Até porque, conforme os dizeres de Cris-
tiano Chaves Farias e Nelson Rosenvald (2012, p. 313), “a in-
tervenção legislativa serve como freio ao egoísmo humano, va-
lorizando-se a fraternidade em detrimento de uma igualdade 
meramente formal entre proprietários e não proprietários”. 

Pois bem, se o poder público age de modo excludente ao 
se alinhar aos anseios do setor financeiro, deve, por obrigação 
constitucional, enquanto objetivo da República, corrigir os 
contrastes. É claro que o capital coopta as instituições e seus 
interesses acabam dificultando políticas públicas de igualdade 
social. O trabalhador é o maior prejudicado com a extinção da 
garantia da jornada in itinere em razão, principalmente, do seu 
lugar na cidade negada, zona precarizada, de pouca mobili-
dade e dotada de serviços públicos ineficientes e inadequados. 
A vedação da jornada itinerante, em virtude de uma disposi-
ção legal em contrário, afronta princípios basilares também do 
direito à cidade. 
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Combater os excessos da acumulação do capital é funda-
mental para evitar o acirramento da crise urbana e social pro-
piciada pela gentrificação e pela expansão do “espaço-merca-
doria”. 

Pelo exposto, é perceptível que, apesar de termos uma 
Constituição programática, em que há diversas diretrizes a se-
rem seguidas com a finalidade de se alcançar a justiça social, 
conforme as posições de Lefbvre, a partir da leitura da obra de 
Ana Fani Carlos, o Estado ainda tem pautado suas ações com 
base na influência do capital. Ampliar o debate é imprescindí-
vel para a primeira ruptura da alienação, de forma que seja-
mos não só meros sujeitos de direitos, mas que os direitos se-
jam efetivados a partir da garantia da cidadania. 
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CRISE CLIMÁTICA E SAÚDE: AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE MU-
DANÇA CLIMÁTICA NO BRASIL 

Karine da Silva Duarte 

INTRODUÇÃO 

O maior desafio da humanidade hoje é a crise climática. A 
mudança climática exige um posicionamento urgente e inadi-
ável de mudança de paradigmas em como existimos nesse pla-
neta. A principal consequência dessa forma de existir é o aque-
cimento global. Esse fenômeno é a principal consequência do 
que chamamos mudanças climáticas (TRENNEPOHL, 2019). 

Se refletirmos sobre a história moderna humana, todos os 
desafios que passamos até aqui nos parecem pequenos diante 
do desafio que nos trouxe a emergência climática. 

A população humana sob influência das mudanças do 
clima apresentará efeitos, de origem multicausal, em diversas 
intensidades e setores (culturais, educacionais, econômicos, 
sociais, entre outros). 

A aceleração e consequências da mudança climática é an-
tes de tudo causados pelo fator humano, onde nós somos o 
principal agente dessa mudança e o único capaz de frear esse 
avanço. Nessa lógica, antes de qualquer sobreposição sobre o 
que é e como resolver essa crise, devemos pensar nela como 
um problema humano, que fere, dentre outros, a dignidade da 
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pessoa humana, e por isso é um problema de direitos huma-
nos. 

Suas consequências ramificam por diversos pontos da 
vida humana e um dos mais importante é a saúde, o direito a 
saúde, o direito à vida. 

O presente artigo visa refletir sobre como as mudanças cli-
máticas e suas consequências ferem o direito a saúde e a sadia 
qualidade de vida e consequentemente o direito à vida. 

Bobbio (1992, p. 6), ao se referir sobre o problema dos di-
reitos humanos de terceira geração, escreveu: “O mais impor-
tante deles é o reivindicado pelos movimentos ecológicos: o 
direito por viver em um ambiente não poluído”. 

Paulo de Bessa Antunes (2000, pp. 19-20), ao tratar do 
tema direito ambiental como direito humano, destacou: “O re-
conhecimento definitivo do Direito Ambiental como direito 
humano já começa a ser feito pelos tribunais administrativos e 
judiciais de vários países do mundo”. 

No caso do Brasil a litigância climática ainda é um tema 
escasso no ordenamento jurídico brasileiro, ao compararmos 
com países como Estados Unidos da América, é algo bastante 
recente e ainda raro na nossa realidade. 

Sendo este um dos instrumentos mais importantes na 
busca por justiça climática e com isso uma sadia qualidade de 
vida. 
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OS ACORDOS INTERNACIONAIS SOBRE 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O BRASIL 

Em 2015, diferentes nações, entre as quais o Brasil, apro-
varam o maior tratado internacional acerca das mudanças cli-
máticas (o Acordo de Paris), desde a assinatura do Protocolo 
de Quioto, em 1992. 

Na 21ª Conferência das Partes Signatárias da Convenção - 
Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (na si-
gla em inglês, UNFCCC), 189 países acordaram definir metas 
individuais de redução de CO2, a fim de evitar que a tempera-
tura da Terra se eleve mais de 2°C, em relação aos níveis pré-
industriais, até 2050. 

A comunidade científica prevê elevação da temperatura 
do planeta entre 2°C e 5°C, caso as nações prossigam na atual 
trajetória de emissões de GEE. O aumento previsto pode gerar 
danos irreversíveis à biodiversidade e comprometer, ainda, a 
agricultura, a indústria e a infraestrutura, como consequência 
de desastres naturais, prejudicando, em última análise, o de-
senvolvimento econômico tanto de países desenvolvidos 
quanto de países em desenvolvimento. 

Do Acordo de Paris resultaram diversos documentos na-
cionais denominados NDCs, nos quais os países definiram 
suas metas de redução de emissões até 2030. Signatário do 
acordo, o Brasil apresentou sua proposta oficial de redução de 
emissões (Intended National Determined Contribuition – 
INDC) em 27 de setembro de 2016. 



 

118 

De acordo com a NDC, “O Brasil pretende comprometer-
se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% 
abaixo dos níveis de 2005, em 2025”. 

Subsequentemente, o país pretende alcançar redução de 
43% (comparada a 2005), no ano de 2030. 

A POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA 
DO CLIMA (PNMC) 

Através da lei 12.187 de 2019, foi instituída, no âmbito na-
cional a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). 

Dessa forma, se tornou oficial e consolidado o compro-
misso voluntário do Brasil junto à Convenção-Quadro das Na-
ções Unidas sobre Mudança do Clima de redução de emissões 
de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões pro-
jetadas até 2020. 

Por meio desta Política, o Brasil internalizou os compro-
missos com os quais havia se comprometido perante a comu-
nidade internacional por meio do documento Ações de Miti-
gação Nacionalmente Apropriadas (NAMA, na sigla em in-
glês) submetido à UNFCCC. 

As projeções de redução das emissões feitas pelo Brasil fo-
ram no mínimo pouco ambiciosas. Levando-se em conta que a 
PNMC foi implementada em 2009, desde que a política foi co-
locada em prática, a meta foi cumprida com muita facilidade, 
aliás, com tanta facilidade, que a política foi cumprida no 
mesmo ano em que foi determinada, ou seja, ela entrou em vi-
gor em 2010 e já estava cumprida. 
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O fator de maior relevância nos estudos sobre emissões de 
gases de efeito estufa e suas consequências no Brasil é o des-
matamento. 

Os incêndios florestais de 2019 na Amazônia foram mo-
tivo de preocupação em todo mundo, não só pela perda de bi-
odiversidade como pela capacidade que uma mudança no fato 
biológico amazônico causaria no Planeta. 

O alerta no aumento do desmatamento reacende o debate 
sobre as consequências da perda da floresta para o clima do 
planeta. Estudos indicam que a única maneira de frear tais 
consequências é zerar o desmatamento e regenerar a floresta, 
de outra forma, o futuro, já em parte irreversível se tornará 
ainda mais catastrófico (CCST, 2020). 

A floresta, chamada de oceano verde, se preservada tem 
capacidade inata de resistir aos impactos das mudanças climá-
ticas externas. Os impactos na saúde do povo da floresta e de 
quem vive na região são alarmantes. 

As queimadas e o desflorestamento já são uma das princi-
pais causas de adoecimento na região. A época das queimadas 
está associada ao nascimento de crianças com baixo peso e ao 
aumento das internações hospitalares e das doenças respirató-
rias, principalmente em crianças e idosos. 

Um dos vários objetivos da PNMC (2009) é a redução das 
emissões antrópicas de gases de efeito estufa em suas diferen-
tes fontes, o crescente aumento das queimadas na maior flo-
resta tropical do mundo vai de encontro a esse objetivo. 
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Além da redução, a lei prevê um esforço conjunto das três 
esferas da federação para que suas diretrizes e metas sejam 
cumpridas. 

Uma das principais finalidades da PNMC é mitigar os 
efeitos adversos da mudança no clima na saúde e bem estar 
humanos. 

PLANO NACIONAL DE ADAPTAÇÃO À MU-
DANÇA DO CLIMA (PNA) 

O PNA instituído em 10 de maio de 2016 por meio da Por-
taria nº 150 é um instrumento elaborado pelo governo federal 
em colaboração com a sociedade civil, setor privado e gover-
nos estaduais. 

O objetivo é promover a redução da vulnerabilidade naci-
onal à mudança do clima e realizar uma gestão do risco asso-
ciada a esse fenômeno. 

Na elaboração do PNA foram considerados 11 setores, re-
presentados pelos órgãos governamentais competentes, den-
tre estes está o setor da saúde. 

Para a elaboração dessa estratégia foi feita a identificação 
da exposição do Brasil aos impactos atuais e futuros com base 
em projeções do clima. Assim como a identificação e análise 
das vulnerabilidades a esses possíveis impactos e a definição 
das ações e diretrizes para promoção da adaptação e mitigação 
voltadas para cada setor em questão. 



 

121 

Foram firmadas parcerias com a Fiocruz e o Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (INPE) para criação do Observa-
tório Nacional de Clima e Saúde, como também o Sistema de 
Informações Ambientais Integrado à Saúde Ambiental (SI-
SAM). Esse foi uma das parcerias para estudo e pesquisa na 
área da saúde e clima. 

Para atuação nas situações de emergência em saúde pú-
blica associadas aos desastres, desassistência e emergência epi-
demiológica, foi instituída em 2011, a Força Nacional do SUS 
(2011). 

MUDANÇA CLIMÁTICA E SAÚDE 

Os impactos das mudanças climáticas na saúde humana 
ainda estão sendo ponderados, embora já se saiba que suas 
consequências já são sentidas e podem ser catastróficas. 

Apesar de já serem palpáveis as deduções sobre o impacto 
na saúde, ainda são poucos os países que possuem ou estudam 
alguma estratégia de enfrentamento do problema. 

Os danos que a poluição das expansões das atividades hu-
manas, o aumento populacional e consequente avanço do des-
matamento, são imensuráveis, mesmo com as projeções já fei-
tas é impossível hoje dimensionar em números exatos o preju-
ízo humano e ambiental da crise climática. 

Alguns dos resultados já existem em grande parte do 
globo, como a contaminação do ar, em especial nos grandes 
centros urbanos, tendo como principal agente a queima de 



 

122 

combustíveis fósseis, a ocupação do solo urbano e o desmata-
mento. 

Esse aumento da concentração da liberação de gases na 
atmosfera rompeu com o delicado equilíbrio entre a liberação 
desses gases por fontes naturais e a captação desses gases pe-
los chamados drenos. Essa frágil equação conseguiu ser man-
tida em relativo equilíbrio até o período pré-industrial (CAR-
VALHO, 2008, pp. 32-37). 

Desde então a concentração de gases e seus efeitos tem 
sido cada vez mais sentidos pelo Homem. 

EMERGÊNCIA CLIMÁTICA E SAÚDE NO 
MUNDO 

O direito a sadia qualidade de vida está no rol dos direitos 
humanos, sendo este intimamente ligado ao próprio direito a 
vida. A crise climática é o maior desafio da humanidade em 
diversas frentes, inclusive na qualidade da saúde humana. 

O Panorama Global do progresso das mudanças climáti-
cas e saúde, divulgado em 3 de dezembro de 2019 em Genebra, 
durante a Conferências das Nações Unidas sobre Mudança 
Climática, mostrou que a proteção a saúde humana diante da 
mudança do clima é urgente. 

De acordo com o estudo feito baseado em dados coletados 
de 101 países, incluindo o Brasil, aponta que mais da metade 
dessas nações não possuem nenhuma estratégia de enfrenta-
mento para a crise na saúde resultante do clima. 
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O relatório mostra que apenas metade dos países pesqui-
sados desenvolveu algum plano nacional de saúde e mudança 
climática, sendo que apenas 38% possuem recursos financeiros 
para colocar em prática parcialmente sua estratégia e cerca de 
10% colocam de fato seus recursos para a implementação total 
desses planos. 

Alguns dos resultados dessa mudança são sentidos atra-
vés do estresse por calor, tempestades e tsunamis, são alguns 
dos exemplos, além é claro da poluição do ar. Essas são conse-
quências claras do aumento da temperatura na terra e dos oce-
anos, o que ocasiona o derretimento das geleiras e elevação do 
nível do mar. 

Dos poucos países que viabilizaram estudos para o im-
pacto na saúde da população, o principal indicador foi estresse 
por calor e ferimentos ou morte por eventos climáticos extre-
mos. 

Também foram apresentados problemas de segurança ali-
mentar e hídrica, além de doenças transmitidas por vetores, 
como cólera, dengue ou malária (ONU, 2019). 

Segundo o relatório a maior dificuldade encontrada por 
essas nações para implementarem algum plano nacional é a 
dificuldade em obter financiamento climático internacional. 

As principais alegações são a falta de informações em 
como conseguir financiamento climático, alegada por 75% dos 
países e 60% apontaram a falta de conexão dos agentes de sa-
úde com os processos de financiamento. 
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REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DE 
EFEITO ESTUFA E GANHO FINANCEIRO 

Os últimos estudos apontam que o ganho financeiro com 
a diminuição drástica das emissões de gases, seria mais que o 
dobro dos gastos que teremos com saúde derivado da crise cli-
mática, caso não tomemos soluções drásticas. Em outras pala-
vras, a prevenção é o melhor remédio, inclusive financeiro, 
para o enorme desafio que a humanidade enfrenta. 

O cumprimento das metas do Acordo de Paris pode salvar 
cerca de um milhão de vidas por ano até 2050. O relatório da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), aponta que cerca de 7 
milhões de pessoas morrem por ano no mundo devido as com-
plicações causadas na saúde pela poluição do ar, com um custo 
de mais de 5 trilhões de dólares. 

A conta mais alta vai para os países que mais emitem ga-
ses poluentes na atmosfera, a estimativa é que o impacto da 
poluição do ar na saúde custe cerca de 4% do Produto interno 
Bruto (PIB) desses países. Enquanto os custos para diminuir as 
emissões atingindo assim a meta do acordo de Paris teria um 
custo de cerca de 1% do PIB global (OMS, 2020). 

Os bens preciosos que a contaminação do ar e a mudança 
climática atingem são, ar limpo, água potável segura, estoque 
nutritivo de alimentos e abrigo seguro. Sem tais condições não 
é possível haver vida digna humana. 

Independente dos custos de prevenção, a saúde em todos 
os seus níveis é o bem mais importante tutelado pelos direitos 



 

125 

humanos, o direito a saúde traz dignidade e o bem maior, pro-
tege a vida. 

SAÚDE E MUDANÇA CLIMÁTICA NO BRA-
SIL 

Não há dúvida que a emergência climática é o maior de-
safio e a maior preocupação da humanidade no século 21. Um 
estudo global feito com 27 instituições acadêmicas de todo 
mundo, chamado relatório Lancet Countdown foi lançado em 
2019. 

O estudo foi feito com o intuito de monitorar os efeitos 
globais das mudanças climáticas na saúde, contou com a par-
ticipação da FIOCRUZ, INPE (Instituto Nacional de pesquisas 
espaciais) e a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 
Comunidade (SBMFC). O relatório apontou que o principal 
risco para o Brasil e a América do Sul nas mudanças climáticas 
são as causadas por enchentes e secas (DIAS, 2020). 

O aumento da temperatura pode trazer mudanças nos 
ecossistemas e gerar o aparecimento de novas doenças, como 
a chicungunha e zica, por exemplo. Além de alterar a incidên-
cia de doenças vetoriais já conhecidas, como a dengue. 

No Brasil o aquecimento global, consequente da mudança 
do clima, tem suas principais ocorrências nas secas/estiagens, 
enchentes/inundações, incêndios/queimadas e deslizamento 
de terra, de forma mais rara furacões, como o Furacão Catarina 
que atingiu o Sul do Brasil em março de 2004 e terremotos 
como os que atingiram Minas Gerais e Ceará em 2007 e 2008. 
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Os desastres provocados no Brasil intensificados pelos 
efeitos das mudanças climáticas provocam diversos efeitos a 
saúde da população, dentre eles: 

Os desastres ambientais provocam um congestionamento 
das unidades locais de saúde. 

Comprometem o comportamento social e psicológico das 
comunidades atingidas. 

Acarretam escassez de alimentos, provocando desnutri-
ção. 

O deslocamento espontâneo da população atingido pelo 
desastre pode trazer riscos epidemiológico 

Interrupção da distribuição de água, esgotamento sanitá-
rio que favorece a proliferação de vetores. 

No Brasil o setor da saúde pública, responsável pela maior 
parte dos atendimentos da população possui importância ex-
trema na diminuição do sofrimento, causado a população mais 
vulnerável, consequente da crise climática. 

PLANO SETORIAL DE SAÚDE PARA MITI-
GAÇÃO E ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO 
CLIMA (PSMC  SAÚDE) 

A organização Pan-americana de saúde, publicou em 
2009, a série saúde ambiental, Mudança Climática e saúde: um 
perfil do Brasil, antes da entrada em vigor do PNMC. O estudo 
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traça um perfil dos problemas de saúde que a população bra-
sileira irá enfrentar com a mudança do clima. 

O Brasil, como signatário da Convenção- Quadro das Na-
ções Unidas sobre Mudança Climática (UNFCC) desenvolveu 
o plano para estabelecer medidas em duas linhas de ação, mi-
tigação e adaptação, com enfoque nas ações voltadas ao forta-
lecimento da capacidade de resposta dos serviços de saúde 
frente aos impactos da mudança do clima. 

Em 2013, foi elaborado o Plano Setorial da Saúde para Mi-
tigação e Adaptação à Mudança do Clima (PSMC – saúde). 
Tendo o PNMC e os planos internacionais sobre mudanças cli-
máticas, como elementos de orientação na sua elaboração. 

Algum dos seus objetivos é estabelecer diretrizes, metas e 
estratégias para contribuir com as medidas de mitigação di-
ante dos impactos das mudanças climáticas na saúde, con-
forme disposto no PNMC. Além de direcionar medidas de 
adaptação dos processos e serviços do Sistema Único de Saúde 
(SUS) frente aos impactos da mudança do clima. 

O foco central está voltado para as ações de fortalecimento 
da capacidade de resposta dos serviços de saúde frente aos im-
pactos da mudança do clima. O Plano tem como base quatro 
eixos de intervenção: vigilância em saúde, atenção à saúde, 
promoção e educação, e pesquisa. 

Vigilância em saúde: ações de promoção da saúde da po-
pulação, proteção, prevenção e controle. 
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Atenção à saúde: tudo que envolve o cuidado com a saúde 
do ser humano, reabilitação e tratamento de doenças. 

Promoção e educação: intervir sobre os problemas deter-
minantes e condicionantes que sobre o processo saúde-adoeci-
mento, potencializando diversas formas de intervir em saúde. 

Pesquisa: estudos e pesquisas sobre os problemas ambi-
entais da atualidade na realidade brasileira. Levando-se em 
consideração as diferenças regionais do país, buscando o de-
senvolvimento científico e tecnológico de forma sustentável. 

Os quatro eixos se convergem para um melhor estudo e 
resultado. Vigilância e atenção à saúde são convergentes com 
a estratégia de adaptação. Promoção e educação em saúde se 
convergem com as estratégias de conscientização, educação e 
parcerias. O eixo de pesquisa em saúde com a estratégia de 
evidência. 

Os estudos apresentados até o momento para a saúde di-
ante da mudança do clima no Brasil nos leva a uma necessi-
dade urgente de fortalecimento do SUS frente aos impactos da 
crise climática. 

As políticas públicas até o momento apresentadas sobre 
mudança climática estão ainda longe de lograrem êxito. Diante 
dos desafios impostos pela crise do COVID- 19 no mundo, fica 
o alerta sobre o despreparo na gestão pública para a imple-
mentação dessas políticas de forma rápida e articulada. Expõe 
a necessidade de investimento para pesquisa e execução das 
diretrizes contidas no PNA, PNMC, PSMC- saúde. 
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COVID-19 E MUDANÇA CLIMÁTICA 

O mundo vive hoje aos pés de um vírus, o distanciamento 
e isolamento social é regra na tentativa de deter a pandemia 
causada pelo COVID-19, ou SARS-CoV-2. 

Até onde se sabe a transmissão do vírus veio de uma zoo-
nose, ou seja, foi passada de uma espécie para outra, no caso 
para nós humanos. Não há clareza de qual animal foi o vetor, 
mas se sabe sem dúvida que foi a ação do homem no meio am-
biente, ultrapassando os limites em áreas selvagens, se alimen-
tando de animais selvagens que causou a transmissão e a pan-
demia (OLIVEIRA e CASTANHEIRO, 2020). 

Os vírus dependem de uma célula viva para se replicar e 
sobreviver, estando assim em mutação e evolução contínua, 
por isso a dificuldade em se encontrar um remédio que cure 
ou uma vacina. 

Os ecossistemas alterados pela ação humana potenciali-
zam a ocorrência de zoonoses, tendo como resultado paralelo 
à crise climática. 

Devido à paralisação de diversos serviços, como o trans-
porte aéreo, que o isolamento para conter a epidemia causou, 
o mundo vem experimentando uma redução considerável nas 
emissões de gases poluente e de efeito estufa na atmosfera. 

Em um primeiro momento podemos ficar entusiasmados, 
vimos reportagens falando que as águas de Veneza estão lim-
pas e os animais voltaram a nadar nelas, imagens de satélite 
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mostrando a atmosfera mais limpa, como não se via há anos, 
mas esse entusiasmo é perigoso. 

A interrupção generalizada da economia não é a solução 
eficaz para o combate a crise climática. Seria no mínimo cruel 
achar positivo a pandemia que vem matando milhões e ti-
rando o sustento de milhares, mas podemos rever a forma 
como existimos nesse mundo e como a forma que geramos ri-
queza impacta, efetivamente, na nossa sobrevivência nesse 
planeta, a partir daí, podemos sim provocar uma mudança po-
sitiva e eficaz. 

Essa mudança deve ser feita de forma rápida é claro, é ur-
gente, é para ontem. Mas, nada, absolutamente nada nos ga-
rante que após essa pandemia, as potências globais poluidoras 
e as pessoas irão trabalhar para o combate a mudança climá-
tica de forma imediata e integral. 

Uma grande lição como humanidade devemos aprender, 
somos todos habitantes do mesmo planeta, o que acontece na 
China, em um mundo globalizado, nos afeta no Brasil. Os ci-
entistas falam há anos dessa interdependência em relação aos 
gases de efeito estufa e crise ambiental, agora todos experi-
mentamos o resultado na prática e de uma só vez, estamos to-
dos em quarentena e apreensivos. 

O aprendizado individual mais importante que nós hu-
manos podemos tirar desse isolamento é perceber a nossa de-
pendência de tudo que há no mundo. O mundo vive sem a 
nossa interferência brutal, o planeta nos mostra a casa dia que 
existe, até melhor, sem nós. Enquanto nós não podemos existir 
sem um mundo que nos acolha, nos nutra nas nossas 
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necessidades de sobrevivência. O ar está mais limpo, os ani-
mais estão mais livres, porque nós estamos trancados. 

Talvez o Covid – 19 seja também uma lição de humildade 
para o Homem, sempre falamos de meio ambiente separado 
de nós, como se nós estivéssemos acima dele. Hoje se existe 
uma separação é o meio ambiente que está acima de nós. A 
nossa dependência dessa natureza é uma questão de sobrevi-
vência de uma espécie, a nossa. 

A interpretação mais interessante que faço do meio ambi-
ente passa longe dessa visão antropocêntrica que ainda do-
mina o meio acadêmico, uma ótica onde nós também somos o 
meio ambiente, estamos inseridos e não de fora, acima, como 
“Deuses”. Somos a única espécie capaz de provocar mudanças 
drásticas e irreversíveis nesse planeta e somos a única capaz 
de freia-la. 
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DESCONHECIMENTO DAS NOR-
MAS INSTITUIDORAS DE ÁREAS 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
COMO FATOR DE INEFETIVI-
DADE 

Bruno Barbosa Heim 
Hélvia Almeida de Lima 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo parte da compreensão de que as áreas 
de preservação permanente, com função protetora das águas, 
encontram-se efetivamente desprotegidas, sendo lugar co-
mum a supressão de vegetação e ocupações irregulares oriun-
das do desenvolvimento urbano, atividades agrárias e usos re-
creativos. Entre os diferentes fatores que se somam para a des-
proteção destas áreas, temos como hipótese o desconheci-
mento, por agentes públicos da área ambiental, acerca da le-
gislação que estabelece estes espaços territoriais especialmente 
protegidos. 

Neste sentido, a pesquisa buscou responder ao questiona-
mento: os agentes públicos da área ambiental conhecem as 
normas que estabelecem áreas de preservação permanente? 

Como método, partimos da abordagem dogmática para 
compreender os textos legais, sem se descurar de uma aborda-
gem jurídico sociológica, na medida em que compreende-se o 
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conhecimento dos agentes públicos sobre a matéria como um 
fator indispensável para a efetividade da norma. Foi realizado 
recorte territorial no Município de Paulo Afonso-BA para pes-
quisa da legislação concorrente e busca de dados primários so-
bre conhecimento dos agentes públicos. Além da revisão bibli-
ográfica e análise documental como técnicas de pesquisa, foi 
aplicado questionário com servidores de Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e conselheiros de meio ambiente do Muni-
cípio de Paulo Afonso-BA. Com as respostas do questionário 
foi possível promover uma avaliação qualitativa do conheci-
mento destes agentes. 

FUNÇÃO HÍDRICA DAS MATAS CILIARES 

As Áreas de Preservação Permanente, como será abor-
dado mais adiante, possuem um papel de fundamental impor-
tância na proteção do meio ambiente, em especial, na proteção 
das matas ciliares, responsáveis pela conservação do solo nas 
margens dos corpos d’água, evitando o surgimento de erosão, 
de assoreamento e perda da biodiversidade. Especificamente 
no Rio São Francisco, há vinte anos, a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) já pesquisava e dava pu-
blicidade à problemática das intervenções irregulares na mar-
gem do rio. A vegetação era suprimida para dar lugar às ativi-
dades ligadas à agropecuária, a empreendimentos imobiliá-
rios e à extração de madeira usada como lenha e carvão (NAS-
CIMENTO, 2001). 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2017), na “Aná-
lise Integrada e Crítica sobre a Situação Atual da BHSF”, a 
maior parte da Bacia do São Francisco tem balanço hídrico su-
perficial ruim, ou seja, “nesses lugares há uma demanda por 
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água de, pelo menos, 20% da vazão mínima natural”. No Sub-
médio São Francisco, localização do Município de Paulo 
Afonso-BA, todas as sub-baciais estão na mesma situação. Nas 
sub-bacias há balanço hídrico crítico ou muito crítico para as 
demandas hídricas de abastecimento urbano e rural, irrigação, 
dessedentação animal e atividades industriais. 

Este cenário crítico tem origem, entre outros fatores, no 
comprometimento das matas ciliares do Rio São Francisco e 
seus afluentes. A paisagem do São Francisco é desoladora, com 
substituição da vegetação de caatinga para criação animal, 
produção agrícola e chácaras de lazer, sendo que em muitos 
locais não é possível manter atividades produtivas diante da 
salinização e esgotamento do solo12. 

A partir do enfoque nas matas ciliares, passa-se a analisar 
a multiplicidade das normas de definição das áreas de preser-
vação permanente. 

DINÂMICA DAS APPS 

Primeiro ponto importante para compreender as áreas de 

 
12 Essa situação não é recente. Estudo da Embrapa de 2009 sobre 
degradação em três municípios do sertão pernambucano estabelece 
classificações, sendo a de “áreas antropizadas” “a de maior importância 
para as questões relacionadas à degradação do Rio São Francisco”. 
Segundo mapas elaborados pela entidade, em dois destes municípios 
quase 100% das margens do São Francisco foram consideradas 
antropizadas. CUNHA, Tony Jarbas Ferreira, et al. Uso Atual e 
Quantificação de Áreas com Vegetação Degradada na Margem do Rio 
São Francisco em Municípios do Estado de Pernambuco. Petrolina: 
EMBRAPA, 2009. Disponível em: 
<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/697200>. 
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preservação permanente e que norteou a presente pesquisa é 
de que estas áreas decorrem da lei13. Não há apenas previsão e 
regulamentação do instituto na lei, tal como ocorre com outros 
instrumentos que protegem áreas ou bens. Praticamente, a to-
talidade das áreas de preservação permanente existentes no 
território nacional decorre diretamente da norma legal, sem 
necessidade de intermediação de qualquer ato da autoridade 
executiva14. 

Neste sentido, para saber se determinado local é prote-
gido como APP, conhecer bem a legislação florestal é impres-
cindível, pois não haverá um ato instituidor definindo sua lo-
calização através de poligonal, como é o caso de unidades de 
conservação. A lei define áreas, em abstrato, que possuem o 
regime jurídico especial das APPs. O intérprete deve extrair o 
sentido da norma e verificar se, no mundo dos fatos, as dife-
rentes situações geográficas atraem a incidência direta da lei 
florestal. 

 
13 A lei também prevê a possibilidade APPs serem instituídas por atos do 
chefe do poder executivo, quando declaradas de interesse social. Estes 
casos são pouco usuais e não serão abordados no artigo. 
14 A necessidade de inscrição dos imóveis rurais no Cadastro Ambiental 
Rural, com indicação das coordenadas geográficas das áreas de 
preservação permanente, possibilita um melhor controle e monitoramento 
dos órgãos públicos sobre as atividades irregulares desenvolvidas nestas 
áreas. Entretanto, as APP não são instituídas com o cadastro, que possui, 
para este fim, natureza declaratória; elas decorrem diretamente da lei. Uma 
vez inscrito no CAR, passa a existir uma base de dados sobre o imóvel 
rural, mas é importante registrar que o CAR não permite o controle das 
APPs de todos os imóveis, pois: não se aplica a imóveis urbanos; muitos 
imóveis rurais ainda não estão inscritos neste cadastro e que a Lei n. 
13.887/19 suprimiu prazo máximo para que proprietários e possuidores de 
imóveis rurais realizem a inscrição. 
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FLORESTAS DE PRESERVAÇÃO PERMA-
NENTE NO CÓDIGO FLORESTAL DE 1965 

As áreas de preservação permanente remontam o Código 
Florestal de 1965, Lei n. 4.771/65. A redação desta legislação foi 
realizada por um grupo técnico entre 1961 e 1962, composto 
por sete profissionais que discutiram a questão florestal no 
país, sua função e elaboraram propostas de proteção. Este 
grupo teve por metodologia só aprovar definições com unani-
midade. Qualquer discordância levaria à retomada de discus-
são da matéria específica. Em que pese a interrupção do sis-
tema democrático pelo golpe militar, o novo governo não alte-
rou a proposta técnica da legislação florestal. 

Esta legislação estabeleceu como de preservação perma-
nente as florestas e vegetações naturais ao longo de cursos 
d´água e rios, em faixa marginal de 5m para rios com menos 
de 10m, metade da largura para cursos d´água entre 10 e 200m, 
100m para cursos d´água com largura superior a 200m. 

A normas sobre APP na lei florestal foram alteradas em 
1986 e 1989, tendo a última modificação permanecido em vigor 
até ser revogada pelo novo código florestal. Em 89, as APPs 
passaram a ter extensão de 30m em cursos d´água de até 10m; 
50m para cursos entre 10 e 50m; 100m em cursos de 50 a 200m; 
200m entre 200 e 600m; 500m para cursos acima de 600m de 
largura. 

Dois pontos mereciam destaque no Código Florestal revo-
gado: a proteção especial sobre fauna e a ausência de dimen-
são de faixa protegida para lagos, lagoas e reservatórios. Pri-
meiramente, a proteção da legislação recai sobre a fauna 
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existente ao longo de cursos d´água, ainda que não se configu-
rem como floresta. 

A segunda questão reside na ausência de normatização da 
extensão de fauna protegida ao longo de lagos, lagoas e reser-
vatórios. Diante do silêncio do legislador, a questão foi regu-
lamentada através das Resoluções n. 302/02 e 303/02 do Con-
selho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). A primeira es-
tabeleceu faixa das APPs em reservatórios artificiais: 30m para 
reservatórios em áreas urbanas consolidadas e 100 em áreas 
rurais; 15m, no mínimo, para reservatórios artificiais para ge-
ração de energia elétrica com até 10ha; 15m, no mínimo, para 
reservatórios artificiais que fossem destinados ao abasteci-
mento público ou geração de energia, com até 20ha de super-
fície, na zona rural. 

Essa resolução gerou amplo debate na vigência do código 
revogado - e também da atual legislação, conforme será ex-
posto alhures. Vozes, como de Paulo Bessa Antunes (2011), de-
nunciavam que o poder regulamentar deve ser exercido para 
correta execução da lei, mas não poderia inovar no mundo ju-
rídico, tal como o fez a resolução ao estabelecer metragem para 
APP não prevista na Lei n. 4.771/65. 

Já a Resolução n. 303/02 do CONAMA definiu, entre ou-
tros, a extensão das APPs no entorno de lagos e lagoas natu-
rais: 30m em áreas urbanas consolidadas; 100m em áreas ru-
rais, exceto aqueles com 20ha de superfície, cuja faixa seria de 
50m. Esta resolução também foi criticada por ultrapassar o po-
der regulamentar e inovar no sistema jurídico. 
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APP NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL 

A elaboração do Novo Código Florestal foi pautada por 
setores diversos, especialmente pelos interesses da denomi-
nada bancada ruralista. Sua redação sofreu duras críticas da 
comunidade científica por flexibilizar usos da reserva legal, si-
tuações passíveis de supressão de vegetação em áreas de pre-
servação permanente, diminuição da obrigação de recuperar 
APPs e reservas legais irregularmente desmatadas, do novo 
marco para cômputo de APPs ao longo de cursos d´águas, en-
tre outras questões. 

Uma das inovações da lei é a adoção do termo “área” de 
preservação permanente, como já vinha sendo previsto em re-
soluções do Conama e na doutrina. Segundo o artigo 3º, II, 
considera-se área de preservação permanente a: 

área protegida, coberta ou não por ve-
getação nativa, com a função ambien-
tal de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico 
de fauna e flora, proteger o solo e asse-
gurar o bem-estar das populações hu-
manas; 

Este conceito inova ao definir que não apenas a vegetação 
nativa é protegida, mas a área em si. Ou seja, na ausência de 
vegetação de florestas, vegetação de porte arbóreo ou arbus-
tiva, ainda recairá sobre a faixa o regime jurídico especial pró-
prio das APPs, que restringem a livre utilização e exploração 
pelo proprietário. 
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Possivelmente, pelos múltiplos interesses econômicos en-
volvidos na elaboração da legislação, foram previstas diferen-
tes regras para as áreas de preservação permanente com fun-
ção de proteção das águas, sem constituição de uma unidade 
ou padrão de tratamento. A existência e extensão das APPs as-
sumiu caráter casuístico, de acordo com a localização do corpo 
d’água, extensão de sua superfície, se sua origem é natural ou 
artificial, funções econômicas daquele corpo e data de conces-
são ou autorização. 

O artigo 4º, I, definiu que as “faixas marginais de qualquer 
curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efê-
meros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mí-
nima de”: 30m para cursos com até 10m de largura; 50m para 
cursos de 10 a 50m; 100m para cursos de 50 a 200m; 200m para 
cursos de 200 a 600m e de 500m para cursos com largura maior 
que 600m. 

A extensão da faixa de APP não foi alterada, mas três mo-
dificações podem ser observadas: a) foram excluídos os cursos 
d´água efêmeros; b) foram excluídos os cursos d’água não na-
turais; c) e foi alterada a origem do cômputo destas áreas, que 
antes recaíam no “nível mais alto do rio”, ou seja, durante seu 
período de cheias, e passaram a ser calculada da “borda da ca-
lha do leito regular”. 

No caso de lagos e lagoas naturais, haverá APP com lar-
gura mínima de 100m em zonas rurais, salvo se o corpo d´água 
tiver até 20 hectares de superfície, caso em que a área prote-
gida será de 50m; nas zonas urbanas a faixa será de 30m (art. 
4º, II, a e b). No caso de acumulações naturais ou artificiais, 
cuja superfície seja inferior a um hectare, fica dispensada a 
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APP, salvo determinação de órgão integrante do Sistema Na-
cional de Meio Ambiente (art. 4º, §4º). 

Para reservatórios artificiais também existem diferentes 
regras. Nos reservatórios artificiais, decorrentes de cursos 
d´água naturais, a APP terá medida definida na licença ambi-
ental (art. 4º, III). Sendo o reservatório decorrente de um curso 
d´água não natural, não há APP (art. 4º, §1º). Em reservatórios 
artificiais destinados à geração de energia elétrica e abasteci-
mento público, o empreendedor deverá promover a desapro-
priação ou instituição de servidão administrativa nas APPs 
que serão criadas no entorno, devendo a faixa ser estabelecida 
pelo órgão responsável pelo licenciamento ambiental, com ex-
tensão entre 30 e 100m na zona rural e 15 e 30m na zona urbana 
(art. 5º). Já para os reservatórios artificiais – independente-
mente de curso d´água natural ou artificial – para geração de 
energia ou abastecimento público, que foram registrados ou 
tiveram contratos de concessão ou autorização assinados antes 
de medida provisória n. 2.166-67, 24 de agosto de 2001, a faixa 
de APP equivale à distância entre o “nível máximo operativo 
normal” e a “cota máxima maximorum” (art. 62). 

A definição de APP no entorno de reservatórios artificiais 
foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela 
constitucionalidade dos dispositivos. Esta decisão, entretanto, 
não foi capaz de apaziguar o conflito acerca da aplicabilidade 
dos institutos, instaurando-se discussão acerca do início da 
produção de efeitos da Lei n. 12.651/12. Diversas decisões en-
tendiam que para reservatórios constituídos antes do início da 
vigência do novo marco legal, persistiria a aplicação da reso-
lução n. 302 do CONAMA. Na prática, as decisões esvaziavam 
o comando normativo do artigo 62, tornando-o inócuo. Esta 
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questão foi recentemente resolvida pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, na decisão da Reclamação n. 38.764, que cassou decisão 
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, defendendo a apli-
cação da decisão do Supremo em ações de controle concen-
trado de constitucionalidade referentes ao “novo Código Flo-
restal”, e faz aplicar o diploma para reservatórios artificiais an-
teriores à legislação. 

Além disso, o novo Código Florestal estabeleceu APP de 
50m no entorno de nascentes e olhos d´água perenes (art. 4º, 
IV). Este ponto também foi analisado pelo Supremo, na ADC 
42 do DF, que determinou interpretação conforme a Constitui-
ção e estendeu a aplicação do dispositivo para nascentes e 
olhos d´água intermitentes. 

Como pode ser observado, entre as legislações florestais 
revogada e vigente há um acréscimo significativo de situações 
de APP em torno de cursos d´água, lagos e lagoas, reservató-
rios e nascentes e olhos d´água. A variedade de situações pos-
sivelmente beneficia diferentes grupos de interesses, mas 
torna mais difícil a compreensão do instituto das áreas de pre-
servação permanente. 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
NA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E 
NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO 

Não obstante a multiplicidade de situações instituidoras 
de APPs para proteção de águas já presente da legislação na-
cional, o conhecimento perfeito sobre áreas de preservação 
permanente, em qualquer município, demanda estudo das 
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legislações estadual e municipal, já que a matéria é de compe-
tência concorrente. 

O Estado da Bahia tratou do tema na lei estadual n. 
10.431/06. Além das áreas previstas na legislação nacional, são 
áreas de preservação permanente com função de proteção das 
águas doces: “os lagos, lagoas e nascentes existentes em cen-
tros urbanos, mencionados no Plano Diretor do respectivo mu-
nicípio”, “as áreas de proteção das nascentes e margens dos 
rios compreendendo o espaço necessário à sua preservação” e 
as “matas ciliares”, conforme artigo 89, V, VI e VII, respectiva-
mente. 

A legislação estadual é pouco técnica em matéria de áreas 
de preservação permanente e demanda um esforço hermenêu-
tico para compreensão de sua finalidade social. Primeira-
mente, as áreas de preservação permanente com função prote-
tora das águas recaem sobre o entorno de cursos d´água, lagos 
e lagoas, reservatórios, nascentes e olhos d´água, pois objeti-
vam a proteção das matas ciliares, indispensáveis para manu-
tenção da quantidade e qualidade hídrica. As áreas de preser-
vação permanente não recaem sobre os corpos d´água em si, 
de tal maneira que não deve ser realizada interpretação literal 
do artigo 89, V. A melhor interpretação do dispositivo, siste-
micamente com a legislação nacional, nos parece a da leitura 
conjunta dos incisos V e VII, que correspondem às áreas reves-
tidas de matas ciliares no entorno dos “lagos, lagoas e nascentes 
existentes em centros urbanos”. A atecnia não para por aí. Este 
dispositivo condiciona o regime de área de preservação per-
manente à menção destes corpos d´água no Plano Diretor do 
Município. Ou seja, o critério de atração da norma não é a re-
levância do corpo d´água, sua extensão ou se o curso é natural 
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ou artificial, mas uma referência na legislação municipal. No 
caso do Município de Paulo Afonso, o Plano Diretor, lei com-
plementar n. 04/19, menciona o “sistema de lagos urbanos” cri-
ado artificialmente pela Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco (CHESF). Aqui, encontramos mais um problema na 
correta compreensão das normas que instituem APP: a utiliza-
ção de expressões com sentidos distintos na legislação concor-
rente. O “sistema de lagos” mencionado no Plano Diretor, ex-
pressão também utilizada no Código de Meio Ambiente do 
Município, refere-se a um conjunto de “reservatórios artifici-
ais”. No condomínio legislativo decorrente da legislação con-
corrente, os Estados-membros e Municípios devem primar 
pela manutenção do sentido empregado pela norma geral às 

expressões. 

O inciso VI estabelece APP na margem de nascentes e rios, 
mas estes espaços já são protegidos pela legislação nacional. 
Poderia a legislação estadual ter estabelecido metragem supe-
rior para APP nestes locais, mas diante do silêncio da norma, 
entendemos que nestas áreas é aplicada a extensão prevista no 



 

145 

artigo 4º, I e IV da Lei n. 12.651/12. De igual sorte, ao estabele-
cer que as matas ciliares possuem APP, sem definir sua exten-
são, deve ser aplicada a extensão do novo Código Florestal, 
conforme localização da mata ciliar. 

No caso do Município, as áreas de preservação perma-
nente foram normatizadas pelo Código de Meio Ambiente, lei 
municipal n. 906/00. São APPs com função de proteção de 
águas “a vegetação ciliar às margens dos rios, riachos e nas-
centes”. Na legislação local também encontramos problemas 
técnicos15. Isto porque, a expressão “riacho” não foi conceitu-
ada pela legislação e não é uma terminologia científica, mas no 
sentido comum da região, riachos são os leitos secos do rio que 
se enchem d´água no período de chuvas e logo voltam a ficar 
secos, os cursos d´água efêmeros. Entretanto, segundo o dici-
onário Michaelis (2020), riacho é um “pequeno rio; regato, ri-
beiro”. Já no Glossário dos Termos Genéricos dos Nomes Ge-
ográficos do IBGE (2010), os cursos d´água possuem diferentes 
denominações, conforme a região brasileira, e riacho seria um 
“termo regional de ocorrência na Região Nordeste do Brasil e 
que se traduz num curso de água ou corrente de água, que flui 
ou desemboca no oceano, num lago ou noutro curso de água”. 
Este mesmo glossário afirma que o termo “vazante” significa 
o riacho temporário que liga baías no pantanal, sendo os ria-
chos perenes denominados de “corixos”. Não há, portanto, 

 
15 Segundo a lei n. 95/98, que dispõe sobre técnica legislativa, a lei deve ser 
aplicava de forma mais específica quanto seja possível diante do 
conhecimento técnico e científico (art. 7º, III), devendo, as expressões 
contidas na lei, privilegiar o sentido técnico da área de conhecimento que 
se estiver legislando (art. 11, I, a). Além disso, é determinada que se 
utilizem expressões com mesmo significado em todo território nacional, 
evitando expressões locais ou regionais (art. 11, II, d). 
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como enquadrar o conceito de riacho dentro da noção de cur-
sos d´água perenes, intermitentes ou efêmeros, tal como pre-
conizado pela Lei n. 12.651/12. A expressão não possui rigor 
conceitual e privilegia cursos d´água menores, que da obser-
vação empírica não são denominados rios. Neste sentido, di-
ante da ausência de precisão conceitual da legislação local, 
uma interpretação sistêmica da legislação concorrente nos leva 
a privilegiar a norma geral elaborada pela União, afastando as 
APPs de “riachos” efêmeros. 

Especialmente no município de Paulo Afonso, esta multi-
plicidade de normas torna ainda mais complexa a identifica-
ção de APPs por parte dos agentes ambientais, em virtude das 
características peculiares, resultantes das intervenções promo-
vidas pela CHESF, na construção do Complexo Hidrelétrico 
instalado nas margens do Rio São Francisco, como será visto 
adiante. 

COMPLEXO HIDRELÉTRICO DE PAULO 
AFONSO E AS APPS 

O município de Paulo Afonso está localizado no noroeste 
do estado na Bahia, a cerca de 500 km da capital baiana, possui 
uma população estimada em 117.782 habitantes (IBGE, 2019) e 
tem seu surgimento como núcleo urbano intimamente ligado 
à criação da CHESF, em 1945, a partir da construção de um 
complexo hidrelétrico. Além do acampamento construído pela 
empresa para os seus funcionários, um pequeno núcleo ur-
bano ao lado do acampamento também teve início. Mais tarde, 
toda esta área foi totalmente impactada com a construção do 
dique de contenção do reservatório da Usina PA IV, tornando 
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a cidade uma área ilhada, com somente um acesso de entrada 
e saída. 

Figura 01 - Dique de Contenção para Reservatório da 
Usina PA IV. Autoria desconhecida. 

 

Fonte: http://rotadosertao.com/noticia/132226-orca-
mento-da-prefeitura-de-paulo-afonso-ba-para-2019-e-de-rs-

340-milhoes 

Ao longo do período de implantação do complexo hidre-
létrico, o município perdeu boa parte de suas terras, especial-
mente as mais férteis, na margem do leito natural do rio, de-
vido ao represamento, ocorrendo uma alteração significativa 
na vida das pessoas que nela tradicionalmente viviam da 
pesca, da agricultura e do extrativismo, levando muitas famí-
lias a serem expulsas de suas terras e outras tendo que mudar 
seu modo de vida (FERREIRA, 2019). 

Com a criação da CHESF, o potencial hidrelétrico da Ca-
choeira de Paulo Afonso passou a ser aproveitado, a partir da 
construção da Usina Piloto, que tinha como objetivo a geração 
de energia necessária para o início da construção do complexo 
hidrelétrico na cidade. O represamento desta primeira usina 
ocorreu a partir da construção de uma barragem de gravidade 
em alvenaria de concreto ciclópico, com 150m de comprimento 
e 4m de altura, sendo dotada de uma unidade geradora, de 
2.000kW, possuindo, inicialmente, reservatório de 0,750 km2. 
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Cerca de 10 anos depois, teve início a construção do com-
plexo hidrelétrico. Foram construídas, sequencialmente, as 
Usinas PA I, II e III, implantadas em um único represamento, 
contíguas à Usina Piloto. O reservatório desta última foi am-
pliado para 4,8 km2, sendo um único reservatório para as qua-
tro usinas. 

Ampliando ainda mais o complexo hidrelétrico, foi cons-
truída a Usina Apolônio Sales, à montante do complexo, 
dando origem ao reservatório de Moxotó, com área de 98 km2, 
na divisa com o Estado de Alagoas. As águas turbinadas nas 
máquinas desta usina, acionam também as Usinas PA I, II e III 
e, em um segundo desnível, em cascata e através de uma canal 
de derivação escavado a partir da sua margem direita, este re-
servatório também fornece a água para o acionamento da 
Usina PA IV, que é a maior e a mais recente do complexo, pos-
suindo represamento constituído de barragens e diques de se-
ção mista terra-enrocamento, num comprimento total de 
7.430m e altura máxima de 35m, formando um reservatório de 
12,9 km2 (CHESF, 2012). 

O acampamento no qual se localizavam as residências dos 
funcionários da empresa foi projetado com um complexo de 
pequenos lagos (reservatórios artificiais) que tinham como ob-
jetivo embelezar e melhorar o microclima da área urbana. 

No mapa abaixo, buscamos apresentar o leito natural do 
Rio São Francisco, três reservatórios oriundos de barramentos 
para geração de energia elétrica e um leito construído para 
abastecimento de um destes reservatórios. 
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Figura 02 - Mapa com legenda. Fonte: Elaboração própria. 

Fonte: Elaboração própria. 

Os reservatórios de Moxotó e da PA I, II e III são oriundos 
das barragens de Itaparica e das Usinas PA I, II e III, ambos 
anteriores à medida provisória n. 2.166-67, de 24 de agosto de 
2001. As APPs são definidas pela diferença entre o máximo 
operativo normal e a cota máxima maximorum, sendo de 0,5m 
e 2m, respectivamente. 

À jusante das Usinas PA I, II e III segue o leito natural do 
São Francisco. Suas margens são protegidas como APPs, se-
guindo extensões definidas no artigo 4º, I da Lei n. 12.651/12. 

Já o Canal da PA IV é leito artificial do São Francisco e não 
possui área de preservação permanente. O reservatório da PA 
IV, por ser oriundo de curso d´água não natural, também não 
possui área de preservação permanente. 



 

150 

Divergência interessante foi apresentada por órgão ambi-
ental estadual. Para este órgão, a ilha não possuiria APP, pois 
sobre as ilhas fluviais não recai este regime jurídico especial de 
proteção, somente nas margens dos rios. Ocorre que, a ilha foi 
construída artificialmente com a abertura do Canal da PA IV e 
reservatório da PA IV, margens que não possuem APP. Não é 
justificável que a margem esquerda do reservatório da PA I, II 
e III e do leito do rio à jusante destas Usinas deixasse de ser 
protegida como APP por uma obra que acabou isolando parte 
do território municipal por águas do rio. Tal raciocínio signifi-
caria que uma obra de grande impacto ambiental no rio pode-
ria retirar áreas protegidas de outra parte do rio. Não é razoá-
vel. 

Dentro da ilha, como já relatado, foi criado pela CHESF o 
"sistema de lagos", um conjunto de reservatórios com função 
de impactar o micro clima local. O Conselho Municipal de 
Meio Ambiente fez instalar placas ao redor destes reservató-
rios informando que seriam APP. Ocorre que, por serem reser-
vatórios e oriundos de cursos d´água não naturais, suas mar-
gens não são protegidas como APP. 

Já os "riachos", como conhecidos na região, são cursos 
d´água efêmeros e, portanto, não possuem margens protegi-
das. 

PESQUISA COM AGENTES DO CMMA E 
SERVIDORES DA SEMA 

A pesquisa realizada com agentes públicos integrantes do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Paulo Afonso e ser-
vidores da Secretaria de Meio Ambiente foi realizada através 
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de questionário, com cinco perguntas de múltipla escolha, hos-
pedado na plataforma Google Docs e o convite para participa-
ção foi encaminhado por mensagem através de aplicativos de 
conversa. A participação foi anônima, não sendo possível 
identificar quem respondeu às perguntas. Não havia orienta-
ção no questionário de que o participante deveria responder 
sem consultar a legislação ou material de estudo. Ao total, fo-
ram respondidos doze questionários. 

A primeira pergunta abordou as áreas de preservação per-
manente ao longo de cursos d´águas. Perguntou-se sobre o iní-
cio da faixa protegida e 75% dos participantes responderam 
corretamente, “desde a borda da calha do leito regular do 
curso d´água”; 8,3% responderam desde o nível mais alto do 
curso d´água e 16,7% “desde o centro do leito do curso 
d´água”, ninguém optou pela resposta “não sei responder”. 

A segunda pergunta envolveu reservatórios artificiais de 
água destinados à geração de energia ou abastecimento pú-
blico que foram registrados ou tiveram seus contratos de con-
cessão ou autorização assinados anteriormente a 24 de agosto 
de 2001. “Têm APP de 30m, caso estejam situados na zona ur-
bana” foi resposta de 41,7% dos participantes; 33,3% afirma-
ram não saber responder; 16,7% responderam que a APP será 
definida no Plano Diretor e 8,3% responderam que não pos-
suem área de preservação permanente. Nenhum participante 
assinalou a resposta correta, de que a APP seria a distância en-
tre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maxi-
morum. 

A próxima pergunta envolvia conhecimento não apenas 
da norma jurídica, mas também da situação local e do exercício 
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de subsunção, necessário à aplicação da norma protetiva. A 
questão indica que o Canal da PA IV possui aproximadamente 
165m e pergunta o que seria correto afirmar sobre APP. Possui 
APP de 30m foi a resposta de 41,7% dos participantes; 33,3% 
optaram por “não sei responder”; 8,3% que haveria APP de 
100m; 8,3% indicaram APP de 50m; e 8,3%, ou seja, um parti-
cipante, respondeu corretamente, que não possui APP. 

A quarta pergunta também envolvia a realidade local, 
qual seja, o “sistema de lagos” criados pela CHESF na área ur-
bana do Município. 41,7 % respondeu que “não possui áreas 
de preservação permanente”; 16,7% entende que “Tem área de 
preservação permanente de 15 a 30m, definida pelo órgão res-
ponsável pelo licenciamento ambiental; 41,7% afirma que 
“Tem APP de 30m”. Ninguém optou pelas opções “tem APP 
de 100m” e “não sei responder”. 

A última pergunta buscou compreender se os participan-
tes conhecem da existência de legislação estadual e municipal 
acerca das áreas de preservação permanente, sendo que 50% 
respondeu que o Estado da Bahia possui legislação; 16,7% que 
Estados-membros e Municípios não possuem competência 
para legislar sobre APP; 16,7% afirmou não saber responder e 
apenas 16% responderam corretamente que o Estado da Bahia 
e o Município de Paulo Afonso possuem legislação sobre APP. 

Neste sentido, a primeira pergunta teve 75% de acertos, a 
segunda pergunta nenhum acerto, a terceira pergunta apenas 
8% de acerto, a quarta pergunta 41,7% de acerto e a quinta per-
gunta 16% de acertos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa buscou demonstrar que o conhecimento das 
normas instituidoras de APP é indispensável para saber quais 
são os espaços geográficos protegidos por este instituto e que, 
sem conhecer estas normas, os agentes públicos não consegui-
rão exercer, com êxito, a função de proteção do meio ambiente. 

A partir da análise do questionário aplicado aos servido-
res da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e aos conselhei-
ros de meio ambiente do Município de Paulo Afonso-BA, ve-
rificou-se que o conhecimento sobre a legislação que estabe-
lece as normas sobre APPs é limitado, tendo sido a hipótese da 
pesquisa confirmada. 

Um exemplo deste desconhecimento é que nenhum dos 
entrevistados acertou a segunda questão, pergunta teórica, 
mas com ampla relevância para a realidade local, qual seja, a 
existência de APPs nos reservatórios artificiais de água desti-
nados à geração de energia. 

Outro fato importante é no tocante ao conhecimento da 
legislação concorrente. Somente 16% responderam correta-
mente que o Estado da Bahia e o Município de Paulo Afonso 
possuíam legislação sobre APP e 50% responderam que o Es-
tado da Bahia possuía legislação ambiental sobre APP, mas o 
Município, não. 

Conclui-se que diversos fatores contribuem para limitado 
conhecimento sobre normas instituidoras de APP. Primeiro, o 
novo código florestal criou uma variedade de situações de 
APP com função protetora de águas, sem uma unidade ou 
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tratamento. Além disso, no exercício da competência concor-
rente, podem ser somadas outras hipóteses de APP. O estudo 
desta legislação pode contar com outras dificuldades, decor-
rentes da má técnica legislativa, como: não atualização das leis 
estaduais e municipais em face do novo código florestal, utili-
zação de expressões sem sentido técnico; utilização de expres-
sões cujo sentido é local. 

Diante disso, destaca-se a necessidade de um melhor ali-
nhamento das legislações nacional, estadual e municipal, pri-
mando pela harmonia e compreensão das normas, o que de-
verá contribuir com a melhor efetividade. Também cabe aos 
órgãos públicos competentes a promoção de capacitações de 
seus agentes, pois só assim as APPs, em especial, as matas ci-
liares, poderão receber uma proteção adequada. 
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MEIO AMBIENTE DO ESTADO 
DO CEARÁ 

João Alfredo Telles Melo 
Sofia Ximenes Antonácio 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo pretende fazer uma análise crítica da Re-
solução de número 2, aprovada pelo Conselho Estadual do 
Meio Ambiente do Estado do Ceará (COEMA) no dia 11 de 
abril de 2019 e publicada no Diário Oficial do Estado no dia 17 
de maio do mesmo ano, especificamente no que concerne à 
dispensa do procedimento de licenciamento ambiental para 
plantios agrícolas com uso de agrotóxicos em imóveis cujas su-
perfícies têm uma área de até 30 ha. (trinta hectares). 

Para tanto, esta nossa análise – à luz da Constituição Fe-
deral e das leis atinentes à espécie – apresentará, em primeiro 
lugar, um breve estudo doutrinário sobre esse importante ins-
trumento da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o li-
cenciamento ambiental, fundamental como instrumento de 
controle e gestão ambiental. Neste approach, duas discussões 
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vão nos importar: a natureza da licença ambiental e a reparti-
ção de competências entre a União e os Estados, em especial. 

No segundo momento, se fará uma análise fática que en-
volve tantos os aspectos locais sobre o plantio de agrotóxicos 
no Estado do Ceará, ou seja, os danos já comprovadamente 
causados em um território importante do agronegócio, que é o 
Vale do Baixo Rio Jaguaribe, como o que a pesquisa científica 
já constatou como impactos à saúde humana e ao meio ambi-
ente pelo uso desses agroquímicos. Aqui, também se fará uma 
breve apresentação da política de incentivos fiscais para a pro-
dução, comercialização e utilização dessas substâncias. 

A análise em si da já aludida norma do colegiado de meio 
ambiente do Estado do Ceará vai se dar no terceiro capítulo 
deste paper. Essa abordagem se fará à luz das Cartas Políticas 
da República Federativa do Brasil e do Estado do Ceará, da 
legislação que regula o uso dos agrotóxicos e, óbvio, da nor-
matização que disciplina o procedimento de licenciamento 
ambiental no país. A boa doutrina e a jurisprudência são muito 
importantes para constatar que, no caso vertente, temos a um 
só tempo, uma inconstitucionalidade flagrante da norma do 
COEMA, posteriormente reconhecida pela Corte Suprema, e 
um desvirtuamento completo desse importante instrumento 
que é o licenciamento ambiental. 

No quarto capítulo, será apresentada o acórdão do Su-
premo Tribunal Federal que julgou, por unanimidade, no dia 
20 de novembro de ano de 2020, inconstitucional dispositivo 
da norma aludida. Frise-se que um dos autores do presente 
artigo, João Alfredo Telles Melo, foi um dos advogados que 
atuaram na Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta 
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pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), razão porque 
parte da argumentação apresentada na petição inicial daquela 
ADI compõe o presente paper. Nas considerações finais, se ana-
lisará a importância da decisão da Colenda Corte Constitucio-
nal não só para o Estado do Ceará, mas, para o próprio Direito 
Ambiental Brasileiro. 

O LICENCIAMENTO AMBIENTAL: INSTRU-
MENTO DE CONTROLE E DE GESTÃO AM-
BIENTAL 

Criado pela Lei 6938/81, que o definiu como um dos ins-
trumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9º.), o 
licenciamento ambiental, que há de ser prévio, é, na mesma lei, 
exigido para a “construção, instalação, ampliação e funciona-
mento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recur-
sos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou ca-
pazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental”. 
Seu disciplinamento vai ser encontrado, especialmente, no De-
creto 99.274/90 (regulamento da Lei 6.938), na Resolução do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n. 237/97 e 
posteriormente, de forma específica, na Lei Complementar 
140/2011, além de outras normas federais, estaduais e munici-
pais. 

A doutrina reconhece sua importância em todas as políti-
cas públicas de comando e controle – o chamado poder de po-
lícia – e de gestão ambiental, em seu sentido mais amplo. Fa-
rias o considera como o instrumento mais efetivo da Política 
Nacional Meio Ambiente (FARIAS, 2009, p.114). Para aquele 
autor, o licenciamento ambiental é “o instrumento que mais dá 
concretude ao inciso V do § 1º. do art. 225 da Constituição 
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Federal[…] que incumbe ao Poder Público ‘controlar a produ-
ção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente’” (FARIAS, 2009, p.115). 

Já Granziera tem o licenciamento ambiental como um dos 
mais importantes instrumentos de gestão do meio ambiente. 
Para a autora, esse instrumento, que tem natureza técnica – por 
analisar os impactos que um determinado empreendimento 
pode vir a causar em determinado território (GRANZIERA, 
2009, p. 291) - decorre do “exercício do poder de polícia, fun-
damentado nos princípios da prevenção e da supremacia do 
interesse público sobre o particular” (GRANZIERA, 2009, p. 
293). 

Como procedimento administrativo, o licenciamento am-
biental comporta uma série de etapas, definidas no art. 10 da 
Resolução CONAMA 237/97, desde o instante em que o em-
preendedor – pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado – se dirige ao órgão licenciador competente e recebe, 
geralmente por meio de um termo de referência, a relação de 
documentos e estudos que têm que ser produzidos até que, ao 
final do procedimento, possa vir a receber a autorização para 
o funcionamento do empreendimento ou atividade, por meio 
da licença de operação, a última das três licenças concedidas 
nesse iter administrativo. 

Se o licenciamento é um procedimento, a licença ambien-
tal é, nos termos do art. 1º., inciso II, da Resolução CONAMA 
237/97, um ato administrativo “pelo qual o órgão ambiental 
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de 
controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 
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empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, insta-
lar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utiliza-
doras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou poten-
cialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, pos-
sam causar degradação ambiental”. 

Há um debate importante na doutrina acerca da natureza 
jurídica da licença ambiental, onde se questiona se a mesma se 
enquadraria na concepção de uma verdadeira licença adminis-
trativa, ou seja, se ela poderia ser considerada um ato adminis-
trativo vinculado e definitivo, onde o Poder Público seria obri-
gado a atender o pedido da parte interessada, se forem cum-
pridos os requisitos legais pertinentes, ou, por outro lado, se 
teria características mais próximas a de uma autorização ad-
ministrativa, com um grau maior de liberdade (discricionarie-
dade) do gestor para conceder ou não o ato demandado. 

Em nosso entendimento, quem melhor se posicionou 
acerca do tema foi Édis Milaré, que considera a licença ambi-
ental “uma nova espécie de ato administrativo, que reúne tra-
ços das duas categorias tradicionais (autorização e licença)”, 
com características bem definidas, quais sejam; i) “a exigência 
de alguma forma de avaliação prévia de impactos [...]”; ii) o 
“desdobramento da licença ambiental em três subespécies de 
licença – licença prévia, licença de instalação e licença de ope-
ração [...]”; e iii) a “estabilidade temporal”, ou seja, o ato “não 
assegura ao seu titular a manutenção do status quo vigorante 
ao tempo de sua expedição, sujeita que se encontra a prazo de 
validade […]” (MILARÉ, 2014, p.803). 

Finalmente, neste brevíssimo percurso teórico-doutriná-
rio, importante aduzir que a competência para disciplinar essa 
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matéria – tanto do ponto de vista legislativo, por força do art. 
24 da Constituição Federal e seus parágrafos16, como norma-
tivo (nos casos dos órgãos colegiados), na conformidade do 
que estabelece o art. 6º., parágrafos 1º. e 2º., da Lei 6938/8117- é 
concorrente, onde, em ambos os casos é cometido à União o 
estabelecimento de parâmetros gerais para as normas de licen-
ciamento, cabendo aos Estados e Municípios a competência 
suplementar, ou seja, adaptar para a sua realidade, no âmbito 
de suas respectivas jurisdições, tais normas, respeitados aque-
les parâmetros acima já referidos. 

Nesse sentido, uma questão que se coloca é fundamental: 
poderiam Estados e Municípios flexibilizar, diminuir as exi-
gências determinadas pela legislação ou normatização federal 
no que concerne a matérias de ordem ambiental, como é o caso 
do licenciamento? A melhor resposta quem tem é o mestre de 
nosso Direito Ambiental Paulo Affonso Leme Machado, para 
quem esses entes federativos podem até acrescentar exigências 

 
16 § 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 
a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 
17 § 1º Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua 
jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões 
relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos 
pelo CONAMA. 
§ 2º Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e 
estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo 
anterior. 
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para cada fase de licenciamento, nunca exigir menos (MA-
CHADO, 2018, p. 352). Em suas próprias palavras: 

As normas e critérios gerais para o licencia-
mento, estabelecidos pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – CONAMA, devem dar 
para todo o País os fundamentos do licencia-
mento. Essa competência do órgão colegiado fe-
deral – na qual estão representados os Estados 
– é relevante, pois evitará que Estados possam 
ser menos exigentes que outros no momento da 
instalação de empresas ou na renovação do li-
cenciamento (MACHADO, 2018, p. 351). 

Essa é uma das questões a ser abordada na análise jurí-
dico-constitucional da Resolução COEMA 02/2019, em espe-
cial dos dispositivos que tratam sobre o licenciamento ambi-
ental de atividades agrícolas com uso de agrotóxicos, temática 
a ser abordada adiante, após uma rápida apresentação da 
questão dos agrotóxicos em si, tanto no que concerne à sua uti-
lização, como aos seus impactos sanitários e ambientais, sem 
olvidar o tema dos benefícios de ordem tributária. 

O PLANTIO AGRÍCOLA COM USO DE 
AGROTÓXICOS E SEUS IMPACTOS SOBRE A 
SAÚDE HUMANA E O MEIO AMBIENTE 

O Ceará já vem enfrentando sérios problemas em razão do 
uso de agrotóxicos, antes mesmo da nova resolução elaborada 
pelo seu Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA), de-
pois julgada inconstitucional, objeto de análise deste artigo. A 
região do Baixo Vale do Rio Jaguaribe é uma das mais 
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afetadas, onde desde os anos 1980 há a presença de empresas 
nacionais e transnacionais do agronegócio exportador de fru-
tas tropicais, cujos plantios se encontram, em especial, na Cha-
pada do Apodi, na divisa com o Estado do Rio Grande do 
Norte. Desde então, a vida dos moradores, principalmente os 
camponeses, desse território tem sido marcada pelo aumento 
do índice de mortes causadas por câncer, além de casos de pu-
berdade precoce e má formações congênitas nas crianças nas-
cidas no local (AGUIAR, 2017, p.176). 

De acordo com estudo epidemiológico realizado em três 
municípios situados no Baixo Jaguaribe (Limoeiro do Norte, 
Russas e Quixeré) – onde há a expansão das áreas plantadas 
com uso de agrotóxicos –, entre os anos de 2000 e 2010, a taxa 
de mortalidade por câncer foi 38% maior nos três municípios 
supracitados, demonstrando a influência dos processos pro-
dutivos sobre o adoecimento e morte das populações. Tal nú-
mero adveio após comparação dos casos naquela região aos do 
conjunto de doze municípios com populações semelhantes, 
onde se desenvolve apenas a agricultura familiar tradicional 
do semiárido, na qual a utilização de agrotóxicos é pequena e, 
em alguns casos, inexistente (RIGOTTO, 2013, págs.763-773). 

Caso emblemático acerca das graves consequências gera-
das pela exposição aos agrotóxicos foi a morte do trabalhador 
rural Vanderlei Matos, que exerceu por três anos, no almoxa-
rifado químico de empresa Delmonte Fresh Produce, a função 
de preparo da calda tóxica a ser pulverizada nas plantações e 
desenvolveu um quadro de hepatopatia crônica com desfecho 
letal de provável etiologia induzida por substâncias tóxicas 
como causa mortis (RIGOTTO, 2013, online). 
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A aludida empresa Delmonte, onde Vanderlei exercia tal 
função, foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT), que manteve decisão de primeiro grau de jurisdição a 
responsabilizando pela morte de seu empregado, contami-
nado que foi pela exposição crônica a agrotóxicos18. 

A questão dos impactos do uso de agrotóxicos sobre a sa-
úde humana e o meio ambiente já vem, há algum tempo, sendo 
alertada por pesquisadores e instituições púbicas. No ano de 
2015, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva emitiu uma nota público onde advertia: 

O modelo de cultivo com o intensivo uso de 
agrotóxicos gera grandes malefícios, como po-
luição ambiental e intoxicação de trabalhadores 
e da população em geral. As intoxicações agu-
das por agrotóxicos são as mais conhecidas e 
afetam, principalmente, as pessoas expostas em 
seu ambiente de trabalho (exposição ocupacio-
nal). São caracterizadas por efeitos como irrita-
ção da pele e olhos, coceira, cólicas, vômitos, di-
arreias, espasmos, dificuldades respiratórias, 
convulsões e morte. Já as intoxicações crônicas 
podem afetar toda a população, pois são decor-
rentes da exposição múltipla aos agrotóxicos, 
isto é, da presença de resíduos de agrotóxicos 
em alimentos e no ambiente, geralmente em do-
ses baixas. Os efeitos adversos decorrentes da 
exposição crônica aos agrotóxicos podem apa-
recer muito tempo após a exposição, 

 
18 Disponível em https://www.jusbrasil.com.br/topicos/66646188/vanderlei-
matos-da-silva. Acesso em 10/01/2021. 
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dificultando a correlação com o agente. Dentre 
os efeitos associados à exposição crônica a in-
gredientes ativos de agrotóxicos podem ser ci-
tados infertilidade, impotência, abortos, mal-
formações, neurotoxicidade, desregulação hor-
monal, efeitos sobre o sistema imunológico e 
câncer19. 

Entre 2007 e 2011, de acordo com os dados do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação – SINAN (UFBA, 2012), 
houve um crescimento de 67,4% de novos casos de acidentes 
de trabalho não-fatais devido a agrotóxicos, e o Coeficiente de 
Intoxicações aumentou em 126,8%, aumento este maior entre 
as mulheres (178%). Rosa, Pessoa e Rigotto (2011, p. 217-255) 
noticiam, de acordo com os dados do Sistema Nacional de In-
formações Tóxico-Farmacológicas, o SINITOX, que entre 1989 
e 2004, foram notificados mais de 1 milhão de casos de intoxi-
cações humanas pelos venenos químicos, dos quais 6.632 vie-
ram a óbito. Outro estudo comprovou que, para cada dólar 
gasto com a compra dos agrotóxicos no Estado do Paraná, 
cerca de US$ 1,28 são gerados em custos de saúde apenas para 
casos de intoxicação (SOARES, 2010, p. 76). 

A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), 
em alentado dossiê sobre o impacto dos agrotóxicos sobre a 
saúde humana, estima que, de 2000 a 2012, o mercado de agro-
tóxicos, no Brasil, cresceu 288,41% em faturamento e 162,32% 
na quantidade de toneladas vendidas, com apoio de incentivos 

 
19 Disponível em 
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//pos
icionamento-do-inca-sobre-os-agrotoxicos-06-abr-15.pdf. Acesso em 
10/01/2021. 
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estatais (CARNEIRO et al, 2015, p. 452). Nosso país ocupa, 
desde 2008, o triste troféu de “campeão mundial de consumo 
de agrotóxicos”. Em 2012, as vendas registraram aumento de 
14% em relação ao ano anterior, movimentando US$ 9,710 bi-
lhões contra US$ 8,488 bilhões em 2011. A média é de 5,2 kg de 
agrotóxicos por habitante, enquanto que, nos Estados Unidos, 
esta média era de 1,8 kg em 2012. O Brasil consome sozinho 
84% dos agrotóxicos vendidos na América Latina. 

O que pode explicar, em grande parte, essa brutal utiliza-
ção de agrotóxicos em nosso país, que é uma das bases do mo-
delo de produção rural agroexportador brasileiro, é a política 
de isenções e facilidades tributárias concedidas à produção, 
comercialização e uso dessas substâncias. Há incentivos envol-
vendo tributos variados como o IPI e o ICMS, dentre outros. 
Concentremo-nos aqui no Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e Comunicação, o ICMS, que é um imposto es-
tadual. O Convênio ICMS 100/9720, do Conselho Nacional de 
Política Fazendária, dispõe, em sua cláusula primeira: 

[...] Fica reduzida em 60% (sessenta por cento) a 
base de cálculo do ICMS nas saídas interestadu-
ais dos seguintes produtos: 
I - inseticidas, fungicidas, formicidas, herbici-
das, parasiticidas, germicidas, acaricidas, ne-
maticidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, 
espalhantes, adesivos, estimuladores e inibido-
res de crescimento (reguladores), vacinas, soros 

 
20 Disponível em 
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/CV100_97 , 
acesso em 10/01/2021. 
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e medicamentos, produzidos para uso na agri-
cultura e na pecuária, inclusive inoculantes, ve-
dada a sua aplicação quando dada ao produto 
destinação diversa [...]. 

Em sua cláusula terceira, o convênio autoriza Estados e 
Distrito Federal a “conceder às operações internas com os pro-
dutos relacionados nas cláusulas anteriores, redução da base 
de cálculo ou isenção do ICMS, observadas as respectivas con-
dições para fruição do benefício”21. O Estado do Ceará, a partir 
dessa autorização, por intermédio do Decreto 24.569/1997 pas-
sou então a isentar completamente, conforme dispõe o art. 6º., 
a “operação interna e de importação de inseticidas, fungicidas, 
formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, 
nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes 
adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (regula-
dores), vacinas, soros e medicamento produzidos para uso na 
agricultura e na pecuária, vedado o benefício quando dada ao 
produto destinação diversa”. 

Importante aduzir, ainda, que esses benefícios fiscais, em 
especial no que concerne ao ICMS e ao IPI, são objeto de uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada em 2016 e 
ainda em tramitação, pelo Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL) junto ao Supremo Tribunal Federal (ADI n. 5553), em 
face da violação de uma série de princípios e garantias consti-
tucionais, como os direitos fundamentais à saúde e ao meio 

 
21 Por força do que dispõe a cláusula primeira, inciso III, do Convênio 
ICMS 22/2020, a disposições já aludidas do Convênio 100/97 vigoram até 
31/12/2020 (cf. 
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2020/convenio-
icms-22-20; acesso em10/01/2021). 
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ambiente, dentre outros22. Ressalte-se, apenas, ainda a título de 
informação que tanto o parecer da Procuradoria Geral da Re-
pública quanto o voto do relator, Ministro Édson Fachin, aco-
lheram a tese de inconstitucionalidade dessas isenções. 

O fato é que, a despeito de todos os danos, fartamente 
comprovados, causados pelos agrotóxicos ao meio ambiente e 
à saúde humana, não só continuam em vigor esses benefícios 
fiscais, como o governo do Estado do Ceará, por meio de seu 
Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA), presidido 
pelo Secretário Estadual do Meio Ambiente (SEMA), ainda 
procurou criar mais uma facilidade para o uso dessas substân-
cias, qual seja, a dispensa de licenciamento ambiental para 
plantios agrícolas em imóveis com área de até 30 hectares. O 
que configurou não só um desvirtuamento do importante ins-
trumento do licenciamento ambiental, mas, uma frontal viola-
ção às disposições das Constituições da República e do Estado 
do Ceará; norma essa que, em boa hora, foi cancelada pelo Su-
premo Tribunal Federal. É do que se tratará a seguir. 

 
22 Sobre a inconstitucionalidade dos incentivos fiscais para esses produtos, 
veja Telles Melo, João Alfredo e Marques, Geovana de Oliveira Patrício. Os 
benefícios fiscais para os agrotóxicos: um debate acerca de sua 
(in)constitucionalidade a partir do Estado de Direito Ambiental e da ordem pública 
ambiental. Disponível em 
https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/42/32. 
Acesso em 10/01/2021. 
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A RESOLUÇÃO Nº 02/2019 DO COEMA-CE: 
INSCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE 
E DESVIRTUAMENTO DO INSTRUMENTO 
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

A Resolução 02/201923, aprovada pelo COEMA, promul-
gada no dia 11 de abril de 2019 e parcialmente alterada pela 
resolução no 05/2019 do dia 1º de agosto do mesmo ano, esta-
belecia, em sua Seção IV (“Da Isenção e Dispensa de Licencia-
mento”), art. 8º. e anexo III, mais de 40 casos nos quais havia 
dispensa de licenciamento ambiental, dentre eles, o plantio 
com uso de agrotóxicos (que é considerado de potencial polui-
dor-degradador ALTO) em imóveis com área de até 30 hecta-
res. 

Esses e outros casos que isentavam o produtor de requerer 
o licenciamento ambiental para suas atividades encontram-se 
no Anexo II da malsinada resolução, dentre as quais se desta-
cam, no que se refere ao uso de agrotóxicos: 

PROJETOS AGRÍCOLAS DE SEQUEIRO 
(COM USO DE AGROTÓXICO) - área até 30 
hectares - fica dispensado de licenciamento am-
biental; 

 
23 Disponível em https://www.semace.ce.gov.br/wp-
content/uploads/sites/46/2019/05/Resolucao-COEMA-02-de-2019.pdf; 
acesso em10/01/2021. Após o julgamento da ADI 6288, os dispositivos 
inconstitucionais da referida resolução foram modificados pelo próprio 
Conselho Estadual do Meio Ambiente, por intermédio da Resolução 
10/2020 (https://www.semace.ce.gov.br/wp-
content/uploads/sites/46/2020/12/Resolucao-10-de-2020.pdf - acesso em 
10/01/2021) 
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PROJETOS DE IRRIGAÇÃO (COM USO DE 
AGROTÓXICO) - área até 30 hectares - fica dis-
pensado de licenciamento ambiental; 
CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNA-
MENTAIS (COM USO DE AGROTÓXICO) - 
área até 20 hectares - fica dispensado de licenci-
amento ambiental (COEMA, 2020). 

Para se compreender a gravidade do referido ato, de 
acordo com o Censo Agropecuário de 2017, 78,91% dos imó-
veis agrícolas do Estado têm tamanho de até 20 hectares de 
superfície. E as propriedades com áreas entre 20 a 50 hectares 
correspondem à 8,23% dos espaços de cultivo (IBGE, 2021). 
Com base nesses índices, atualmente o Governo do Estado po-
deria, em tese, ter permitido, durante a vigência dos dispositi-
vos depois julgados inconstitucionais, o uso de agrotóxicos 
sem qualquer licenciamento em mais de 80% das propriedades 
rurais do Estado. Isso a despeito do fato de que a própria re-
dação da norma reconhecia que tais substâncias possuem po-
tencial poluidor-degradador ALTO! 

A permissão do uso de agrotóxicos sem exigência de li-
cenciamento é ato inconstitucional, eivado ainda por vícios de 
ilegalidade, pelo descumprimento de importantes princípios 
do Direito Ambiental, assim como da própria legislação, seja a 
que disciplina o uso dos agrotóxicos, seja a que rege os proce-
dimentos de licenciamento ambiental. 

Apesar de a Lei Federal nº 7.802/89, que regula o uso de 
agrotóxicos no País, não versar especificamente licenciamento 
ambiental (matéria de legislação especial, como se verá a se-
guir), essa norma pressupõe que atividades com uso de 
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agrotóxicos deverão ser devidamente licenciadas. Esse enten-
dimento se evidencia quando a lei inclui, dentre as sanções 
previstas por violação de seu conteúdo, a suspensão ou cance-
lamento de licenças para os empreendimentos que cometerem 
infração às disposições da referida lei, de acordo com seu ar-
tigo 17, incisos V e VI24. 

Além disso, o Decreto Federal nº 4.074/2002, que regula-
menta a supracitada lei, exige cópia da licença ambiental para 
que seja solicitado o registro de pessoas físicas ou jurídicas ma-
nipuladores, importadores, comerciantes, prestadores de ser-
viço de aplicação de agrotóxicos e outros (Anexo V). Assim, 
resta evidente que a legislação federal específica de agrotóxi-
cos incorpora a exigibilidade de licenciamento ambiental para 
as atividades relacionadas com o uso dessas substâncias. 

Na mesma vertente, agora em sede da normatização espe-
cífica sobre licenciamento ambiental, a Lei Complementar 
140/11 e a Resolução CONAMA 237/97, que estabelecem nor-
mas gerais a serem obedecidas na legislação e normas de cole-
giados estaduais e municipais, não preveem, em nenhum de 
seus dispositivos, a dispensa de procedimentos de licencia-
mento. Pelo contrário, o art. 1º, inciso I, da Resolução 

 
24 Art. 17. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, a 
infração de disposições desta Lei acarretará, isolada ou cumulativamente, 
nos termos previstos em regulamento, independente das medidas 
cautelares de estabelecimento e apreensão do produto ou alimentos 
contaminados, a aplicação das seguintes sanções: 
[…] 
V – suspensão de autorização, registro ou licença; 
VI – cancelamento de autorização, registro ou licença; 
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estabelece, como mencionado antes, que o Licenciamento am-
biental é o: 

[...] procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente licencia a localiza-
ção, instalação, ampliação e a operação de em-
preendimentos e atividades utilizadoras de re-
cursos ambientais , consideradas efetiva ou po-
tencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental, considerando as disposições legais e 
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis 
ao caso. 

A resolução nacional também determina, como critérios 
para se exigir a realização de licenciamento ambiental, a utili-
zação de recursos ambientais, que as atividades sejam efetiva 
ou potencialmente poluidoras ou que possam, sob qualquer 
forma, causar degradação ambiental. Portanto, sempre que al-
gum caso se enquadrar nesses cenários, não há como se dis-
pensar o procedimento administrativo de licenciamento ambi-
ental. 

A referida resolução do Conselho Estadual, aqui sob aná-
lise, coleciona inconstitucionalidades formais e materiais, que 
não serão, na totalidade (dado o escopo do presente texto) tra-
tadas aqui. Observe-se, a respeito, que, em sendo concorrente 
a competência legislativa em matéria ambiental, conforme dis-
põe o artigo 24, inciso VI da Constituição Federal, já antes alu-
dido, aos Estados se atribuiu a competência suplementar, sem-
pre obedecendo os ditames das normas gerais editadas pela 
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União, podendo legislar plenamente na ausência de norma ge-
ral federal. 

Na presente situação não há omissão da União sobre o 
tema; pelo contrário. As normas aqui já citadas, como a Lei 
Complementar 140/11, a Lei dos Agrotóxicos, o Decreto Fede-
ral nº 4.074/2002 e a Resolução CONAMA 237/97, não permi-
tam que haja dúvidas sobre o entendimento do Estado Brasi-
leiro de que a exigibilidade do licenciamento ambiental é ga-
rantia para se assegurar a efetividade do direito fundamental 
ao meio ambiente equilibrado. 

Evidentemente, que pode haver casos excepcionais, pela 
insignificância do impacto causado, em que possa vir a ser dis-
pensada a exigência do licenciamento ambiental. Portanto, tra-
tar-se-ia, repita-se, de casos excepcionais, como preleciona a 
boa doutrina. 

Guilherme Purvin de Figueiredo comunga desse entendi-
mento e apresenta um arrazoado bastante extenso e funda-
mentado, do qual retiramos alguns trechos. Ele parte do prin-
cípio de que, “[...] em tese, haveria que se exigir a obtenção de 
licenciamento ambiental para toda e qualquer atividade hu-
mana que importasse intervenção ambiental, o que constitui 
evidente preciosismo que acabaria por redundar na ineficácia 
do instrumento jurídico” (2013, p.234). 

Mais adiante, preleciona: 

“Atende ao princípio da razoabilidade oferecer 
à Administração Pública certo grau de discrici-
onariedade, para que indique o rol de 
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atividades e empreendimentos dependentes de 
licenciamento ambiental, dispensando tal exi-
gência nos casos de impacto ambiental comple-
tamente insignificante” (FIGUEIREDO, 2013, p. 
235). 

Farias compreende que a dispensa de licenciamento am-
biental deveria ser tecnicamente fundamentada, além de com-
preender que seu disciplinamento teria que ser em sede da 
União, não dos Estados-membro (lembremos que a regra da 
competência concorrente, do art. 24 da Constituição Federal, 
estabelece que à União compete a edição de normas gerais em 
matéria ambiental e aos Estados, suplementá-las). Vejamos 
seu ensinamento, in verbis: 

Atualmente, a única previsão sobre dispensa de 
licenciamento ambiental na legislação federal 
está na alínea f do inciso XIV do artigo 7º da Lei 
Complementar 140/2011, que, ao dispor sobre a 
competência licenciatória da União, estabelece 
a possibilidade de excetuação do licenciamento 
ambiental das atividades de caráter militar por 
ato do Poder Executivo.[...] qualquer estipula-
ção prévia da ausência ou mesmo de diminui-
ção do controle ambiental, além de nociva ao 
meio ambiente, é inconstitucional [...]. No en-
tanto, a depender das peculiaridades do caso 
concreto, é possível a dispensa por decisão ad-
ministrativa do órgão competente. Se for verifi-
cado que aquela atividade não polui nem é ca-
paz de gerar uma poluição socialmente rele-
vante, não há realmente que se falar em 
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licenciamento ambiental, ainda que a mesma 
esteja prevista em algum ato normativo. Obvia-
mente, terá de haver uma justificativa emba-
sada em critérios científicos e parâmetros técni-
cos objetivos, não podendo ser um ato de mera 
discricionariedade (FARIAS, 2021) 

O entendimento de que aos Estados-membro falece com-
petência para legislar sobre dispensa de licenciamento ambi-
ental – para além da compreensão de que se trata de um ataque 
frontal aos princípios da precaução e da prevenção, além do 
princípio do direito fundamental ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrdo – porque, em sendo norma geral, compete à 
União tal disciplinamento, já era o mesmo da Corte Suprema 
de nosso país; o que só veio a confirmar a inconstitucionali-
dade material do regramento do licenciamento ambiental an-
teriormente aprovado pelo COEMA. Confira-se o acórdão da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.312 Tocantins, cujo re-
lator foi o Ministro Alexandre de Moraes. Ainda que seja 
muito longa a ementa, dada a sua importância para o tema 
deste paper, vai se transcrever na íntegra: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AM-
BIENTAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS 
REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊN-
CIA LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL QUE DIS-
PENSA ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS 
DO PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIEN-
TAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA 
UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS 
SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DIREITO 
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FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE 
EQUILIBRADO E PRINCÍPIO DA PREVEN-
ÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. 
1. A competência legislativa concorrente cria o 
denominado “condomínio legislativo” entre a 
União e os Estados-Membros, cabendo à pri-
meira a edição de normas gerais sobre as maté-
rias elencadas no art. 24 da Constituição Fede-
ral; e aos segundos o exercício da competência 
complementar — quando já existente norma ge-
ral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 
24, § 2º) — e da competência legislativa plena 
(supletiva) — quando inexistente norma federal 
a estabelecer normatização de caráter geral (CF, 
art. 24, § 3º). 2. A possibilidade de complemen-
tação da legislação federal para o atendimento 
de interesse regional (art. 24, § 2º, da CF) não 
permite que Estado-Membro dispense a exigên-
cia de licenciamento para atividades potencial-
mente poluidoras, como pretendido pelo art. 10 
da Lei 2.713/2013 do Estado do Tocantins. 3. O 
desenvolvimento de atividades agrossilvipas-
toris pode acarretar uma relevante intervenção 
sobre o meio ambiente, pelo que não se justifica 
a flexibilização dos instrumentos de proteção 
ambiental, sem que haja um controle e fiscaliza-
ção prévios da atividade. 4. A dispensa de licen-
ciamento de atividades identificadas conforme 
o segmento econômico, independentemente de 
seu potencial de degradação, e a consequente 
dispensa do prévio estudo de impacto ambien-
tal (art. 225, § 1º, IV, da CF) implicam proteção 
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deficiente ao direito fundamental ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado (art. 225 da 
CF), cabendo ao Poder Público o exercício do 
poder de polícia ambiental visando a prevenir e 
mitigar potenciais danos ao equilíbrio ambien-
tal. 5. Ação direta julgada procedente. 
A C Ó R D Ã O : Vistos, relatados e discutidos 
estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, em Plenário, sob a Presidência do Se-
nhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformi-
dade com a ata de julgamento e as notas taqui-
gráficas, por unanimidade, acordam em conhe-
cer da ação direta e em julgá-la procedente para 
declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da 
Lei 2.713/2013 do Estado do Tocantins, nos ter-
mos do voto do Relator. Ausente, justificada-
mente, o Ministro Roberto Barroso. Brasília, 25 
de outubro de 2018. Ministro ALEXANDRE DE 
MORAES Relator (BRASIL, 2018). 

Observe-se, por oportuno, que a lei de Tocantins (no Es-
tado do Ceará, foi uma mera resolução do Conselho Estadual 
do Meio Ambiente!) dispensa o licenciamento para atividades 
agrossilvipastoris, que são muito menos impactantes que o 
plantio com uso de agrotóxicos25. E, na correta interpretação 

 
25 Segundo o Dicionário O Eco o que caracteriza o sistema agrossilvipastoril 
é o plantio de “árvores associadas com cultivos agrícolas e atividade 
pecuária. Seu correto manejo possibilita ao mesmo tempo a conservação 
ambiental, o aumento da produtividade agrícola, o conforto e a maior 
produção animal, além de melhor qualidade de vida, contribuindo para a 
fixação do homem no campo”. (disponível em 
https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/29073-o-que-e-a-
agrossilvicultura/, acesso em 10/01/2021). 
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do Supremo, aquele diploma legal foi julgado inconstitucio-
nal, seja porque falecia competência legislativa ao Estado-
membro, seja porque descumpria o princípio constitucional 
que garante a todos o direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e imputa ao Poder Público e à co-
letividade o dever fundamental de defendê-lo e preservá-lo 
para as atuais e futuras gerações. 

Ambos, Direito Fundamental e Dever Fundamental, en-
contram-se, respectivamente, nas redações da Constituição Fe-
deral, em seu art. 225, e da Constituição do Estado do Ceará, 
em seu art. 259, in verbis: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso co-
mum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletivi-
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 
Art. 259. O meio ambiente equilibrado e uma 
sadia qualidade de vida são direitos inaliená-
veis do povo, impondo-se ao Estado e à comu-
nidade o dever de preservá-los e defendê-los. 

O segundo caso trata da Lei Complementar nº 5/1994, do 
Amapá, alterada pela Lei Complementar Estadual 70/2012 do 
Estado do Amapá, que permitia a concessão de licença ambi-
ental única para atividades de agronegócio sem prévio estudo 
de impacto ambiental, independentemente do nível potencial 
de degradação ambiental. A Ação foi julgada ao dia 17 de abril 
de 2020, onde o STF reconheceu a inconstitucionalidade da 
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Lei, mais especificamente em seu inciso IV e parágrafo 7º do 
artigo 12 (BRASIL, 2020a). 

A inconstitucionalidade foi declarada, visto que o estado 
do Amapá não poderia ter criado nova licença ambiental que 
substitua e dispense as licenças previstas pela legislação fede-
ral nem afastar exigência de estudo prévio de impacto ambi-
ental, considerando a impossibilidade de Estado usurpar com-
petência exclusiva da União. 

Foi nessa mesma linha de compreensão que o Supremo 
julgou favoravelmente a ADI 6288, corrigindo o equívoco le-
gal, constitucional e ambiental que havia sido a dispensa de 
licenciamento ambiental para uma série de atividades degra-
dadoras do meio ambiente, dentre as quais, o plantio com o 
uso de agrotóxicos. É o assunto que se abordará agora. 

O JULGAMENTO DA INCONSTITUCIONA-
LIDADE DA DISPENSA DE LICENCIA-
MENTO AMBIENTAL AUTORIZADA PELA 
RESOLUÇÃO COEMA 02/2019: A ADI 6288 

No mês de dezembro do ano de 2009, o Partido Socialismo 
e Liberdade (PSOL) ajuizou, perante o Supremo Tribunal Fe-
deral, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (que depois 
recebeu o número 6288), impugnando os artigos 1º, 4º e 8º da 
já aqui aludida Resolução do Conselho Estadual do Meio Am-
biente do Ceará COEMA/CE nº 02, de 11 de abril de 2019, que 
“dispõe sobre os procedimentos, critérios e parâmetros e cus-
tos aplicados aos processos de licenciamento e autorização 
ambiental no âmbito da Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente – SEMACE” (BRASIL, 2020b). 
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Os questionamentos recaíam sobre três aspectos da já alu-
dida Resolução 02/COEMA, a saber: a criação de novas espé-
cies de licença ambiental, não previstas na Lei Complementar 
140/11 nem nas resoluções do CONAMA (em especial a de n. 
237/97); a invasão da competência municipal ao normatizar so-
bre matéria de interesse local dos municípios; e, finalmente, o 
aspecto fulcral da norma, que era a dispensa de licenciamento 
ambiental para uma série de atividades impactantes e degra-
dadoras do meio ambiente, dentre as quais, o plantio agrícola 
com agrotóxicos em imóveis de até 30 hectares. 

Ainda que as outras questões mereçam ser analisadas, va-
mos nos cingir, dado o escopo do presente paper, à decisão da 
Egrégia Corte sobre o aspecto da dispensa de licenciamento, 
que havia sido prevista no art. 8º. da malsinada resolução. 
Como já alertado no início, as questões que povoaram a peti-
ção inicial já foram aqui apresentadas no corpo do presente ar-
tigo, vez que um dos autores foi advogado naquela ação. Im-
portante, agora, fazer a apresentação da decisão de mérito de 
nossa Corte Constitucional, a partir, especialmente, do voto da 
Relatora, Ministra Rosa Weber. 

Contudo, antes de apresentar o voto da ministra-relatora, 
é importante aduzir aqui que tanto a Advocacia-Geral da 
União como a Procuradoria-Geral da República se manifesta-
ram pela inconstitucionalidade do art. 8º, que trazia as hipóte-
ses de dispensa de licenciamento ambiental. 

Assim, se pronunciou a AGU: 

[...] Inconstitucionalidade do artigo 8º do ato 
normativo vergastado, que estabelece hipóteses 
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de dispensa de licenciamento. Precedente desse 
STF. Manifestação pela procedência parcial do 
pedido formulado pelo requerente [...] (BRA-
SIL, 2020b). 

Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República, naquilo 
que concerne ao exame da constitucionalidade da não exigên-
cia de realização do processo de licenciamento ambiental, as-
sim emitiu seu entendimento: 

[...] 1. Compete à União a edição de normas ge-
rais em matéria ambiental e, aos Estados e ao 
Distrito Federal, no âmbito da competência le-
gislativa concorrente, a disciplina legislativa so-
bre “florestas, caça, pesca, fauna, conservação 
da natureza, defesa do solo e dos recursos natu-
rais, proteção do meio ambiente e controle da 
poluição”. 2. Compete ao CONAMA estabele-
cer normas e critérios para o licenciamento de 
atividades efetiva ou potencialmente poluido-
ras, havendo espaço, porém, para estados e mu-
nicípios legislarem sobre o assunto, inclusive 
estabelecendo procedimentos simplificados. 3. 
É incabível aos estados e municípios dispensar 
o licenciamento ambiental quando se tratar de 
atividades ou empreendimentos efetiva ou po-
tencialmente poluidores [...] (BRASIL, 2020b). 

Pode-se dizer que se construiu um importante consenso 
acerca da impossibilidade jurídico-constitucional da não exi-
gência de licenciamento ambiental para atividades extrema-
mente impactantes, o que levou, inclusive, a que o voto da 
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Ministra Rosa Weber tenha sido acompanhado por todos os 
seus pares, numa unanimidade importantíssima para a afir-
mação do Direito Ambiental Brasileiro. Vejamos aqui o fulcro 
do entendimento da ministra relatora, por meio de trechos de 
seu fundamentado arrazoado, que selecionamos abaixo: 

Com razão o Partido autor, uma vez que o afas-
tamento do licenciamento de atividades poten-
cialmente poluidoras afronta o art. 225 da Cons-
tituição da República. Isso porque empreendi-
mentos e atividades econômicas apenas serão 
considerados lícitos e constitucionais quando 
subordinados à regra de proteção ambiental 
(BRASIL, 2020b) 

Mais adiante: 

[...] a Resolução do COEMA/CE nº 02/2019 fle-
xibilizou a determinação constitucional ao dis-
pensar o licenciamento de atividades potencial-
mente poluidoras e afastou-se da disciplina ela-
borada pela União. Sobre a dispensa do licenci-
amento ambiental, Talden Farias pondera que 
“na realidade, além de nociva ao meio ambi-
ente, na prática a dispensa representa a perda 
do controle ambiental” . Nessa linha, a atuação 
normativa estadual flexibilizadora caracteriza 
violação do direito fundamental ao meio ambi-
ente ecologicamente equilibrado e afronta à 
obrigatoriedade da intervenção do Poder Pú-
blico em matéria ambiental. Configura, ainda, 
inobservância do princípio da proibição de 
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retrocesso em matéria socioambiental e dos 
princípios da prevenção e da precaução. Cons-
tato, pois, a inconstitucionalidade material do 
artigo 8º da Resolução do COEMA/CE nº 
02/2019 [...] (BRASIL, 2020b). 

Por último, nesta sucinta apresentação da decisão de 
nossa Egrégia Corte, apresenta-se aqui a ementa do acórdão 
naquilo que se refere especificamente ao art. 8º. acima menci-
onado e impugnado: 

[...] 3. O art. 8º da Resolução COEMA 02/2019 
criou hipóteses de dispensa de licenciamento 
ambiental para a realização de atividades im-
pactantes e degradadoras do meio ambiente. O 
afastamento do licenciamento de atividades po-
tencialmente poluidoras afronta o art. 225 da 
Constituição da República. Empreendimentos e 
atividades econômicas apenas serão considera-
dos lícitos e constitucionais quando subordina-
dos à regra de proteção ambiental. A atuação 
normativa estadual flexibilizadora caracteriza 
violação do direito fundamental ao meio ambi-
ente ecologicamente equilibrado e afronta a 
obrigatoriedade da intervenção do Poder Pú-
blico em matéria ambiental. Inobservância do 
princípio da proibição de retrocesso em matéria 
socioambiental e dos princípios da prevenção e 
da precaução. Inconstitucionalidade material 
do artigo 8º da Resolução do COEMA/CE nº 
02/2019 (BRASIL, 2020b). 
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Decisão importantíssima, repita-se, cujas repercussões se-
rão tratadas quando das Considerações Finais deste paper, a 
seguir. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vivemos em tempos de retrocessos nas várias 
áreas dos direitos fundamentais consagrados 
em nossa Carta Maior que, a cada dia, vê suas 
páginas rasgadas pelos mais variados e espú-
rios interesses. Nos últimos dois anos, por força 
de um (des) governo que se elegeu prometendo 
abertamente retirar todas as garantias constitu-
cionais e legais aos direitos econômicos, sociais, 
étnicos e culturais, padecem nosso povo, nossa 
cultura, nossos ecossistemas, a ponto de sermos 
considerados hoje um pária internacional no 
que se refere à questão ambiental e aos direitos 
humanos. Junto a isso, se atacam também todos 
os instrumentos públicos regulatórios em maté-
ria social e ambiental, pela tentativa de flexibi-
lização das normas administrativas e pelo des-
monte dos órgãos públicos. 

Por isso, é importante valorizar a atuação de nosso guar-
dião maior da Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal 
Federal, que tem tornado sem efeito decisões governamentais 
deletérias, como foi o caso das resoluções do Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente que protegem dunas, manguezais e res-
tingas em todo o litoral brasileiro. A decisão quanto à resolu-
ção do órgão colegiado ambiental cearense se enquadra nessa 
atuação fundada nos princípios constitucionais que 
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engradecem o Direito Ambiental Brasileiro em sua interface 
com o Direito Constitucional Pátrio. Ainda que se refira a um 
Estado da Federação, no caso, o Ceará, o impacto do decisum 
sob análise é importante para, em fixando importante prece-
dente jurisprudencial, desestimular e barrar iniciativas asse-
melhadas que pululam não só em outros estados-membros, 
mas, também no Congresso Nacional. 

A presente obra propõe, como tema, “a busca pela efetivi-
dade dos instrumentos de política ambiental”. É hora, por-
tanto, de afirmar e defender aqueles instrumentos criados pela 
lei matriz do Direito Ambiental, que foi a de n. 6938/81, dentre 
os quais o licenciamento ambiental, aqui tratado, a partir de 
um caso concreto. É claro que essa resolução do COEMA/CE. 
Não se configura como a única ameaça hoje existente; trami-
tam no Congresso Nacional propostas não só para flexibilizar 
o licenciamento ambiental, mas, até mesmo, para acabá-lo. São 
tempos de resistência, portanto, de tantos quantos defende-
mos esses dois grandes patrimônios do povo brasileiro: o Meio 
Ambiente e o Direito Ambiental. Almejamos que, neste ano de 
2021, quando a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 
completa quarenta anos, possamos ainda comemorar a robus-
tez do licenciamento ambiental como instrumento fundamen-
tal para a boa gestão de comando e controle ambiental. 
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A EFETIVIDADE DO LICENCIA-
MENTO AMBIENTAL DA MINE-
RAÇÃO ATRAVÉS DA APLI-
CAÇÃO DA TEORIA DO DIS-
CURSO DE JÜRGEN HABERMAS 

Talden Farias 
Juliane Sousa Régis 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objeto de estudo a teoria do 
discurso de Habermas no licenciamento ambiental brasileiro, 
a fim de sua efetividade e compreensão da participação popu-
lar e o debate de todos que sejam direta e indiretamente afeta-
dos por obra ou atividade objeto do licenciamento, bem como, 
a argumentação jurídica como meio de harmonizar as decisões 
administrativas de âmbito ambiental e minerário. 

Dessa forma, o texto discorre na primeira parte sobre o li-
cenciamento ambiental brasileiro, já a segunda parte aborda a 
temática do licenciamento ambiental da mineração. E, por fim, 
a terceira parte trata especificamente do uso da teoria do dis-
curso de Jürgen Habermas e a sua relação com o licenciamento 
ambiental do Brasil, em especial, o licenciamento da atividade 
minerária, necessitando assim de uma participação mais di-
versificada e interdisciplinar para a sua legitimidade e efetivi-
dade. 
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Portanto, o artigo visa reconhecer que uma participação 
democrática interdisciplinar (especializada e técnica ou não) 
do licenciamento ambiental brasileiro, particularmente, o da 
mineração, devendo contribuir bastante nos acordos e delibe-
rações mútuas com maior troca de informações e experiências 
de todos os envolvidos. Além de suscitar que as decisões nas 
fases do licenciamento brasileiro que tenham como base uma 
argumentação jurídica mais coerente. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O meio ambiente tratado como pertencente a todos (di-
reito difuso), devendo este ser assegurado e protegido, tendo 
em vista o seu uso coletivo. Portanto, o licenciamento ambien-
tal, que constitui um instrumento de gestão ambiental, onde o 
Estado dá o seu consentimento para o uso dos recursos natu-
rais. Por meio dele, o Poder Público exerce o controle prévio 
sobre as atividades que possam de alguma forma impactar o 
meio ambiente, com enfoque nos princípios do desenvolvi-
mento sustentável, prevenção e precaução. 

O licenciamento ambiental integra a tutela administrativa 
de cunho preventivo do meio ambiente, pois pretende res-
guardar os recursos naturais, por meio da prevenção e mitiga-
ção dos possíveis danos ambientais advindos das atividades. 

Édis Milaré (2004, p. 82) apresenta o conceito de licencia-
mento ambiental como sendo uma ação típica e delegável do 
Poder Executivo, na gestão do meio ambiente, por meio do 
qual a Administração Pública procura exercer o devido con-
trole sobre as atividades humanas que causem danos ao meio 
ambiente. 
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Já para Talden Farias (2015, p. 26), o licenciamento ambi-
ental é caracterizado como o processo administrativo de 
grande complexidade que tramita em instância administrativa 
que seja responsável pela gestão do meio ambiente, em quais-
quer das esferas, seja ela, municipal, estadual ou federal, cujo 
objetivo é assegurar a qualidade de vida das pessoas por meio 
do controle prévio e concomitante das possíveis atividades 
causadoras de impactos ambientais. 

No art. 9º, IV26 da lei nº 6.938/81 menciona-se o licencia-
mento ambiental como sendo um instrumento da Política Na-
cional do Meio Ambiente (PNMA). O conceito normativo tra-
tado pela Resolução do CONAMA nº 237/97, em seu art. 1º, I, 
como sendo um “procedimento administrativo pelo qual o ór-
gão ambiental competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades uti-
lizadoras dos recursos ambientais, consideradas efetiva ou po-
tencialmente poluidoras”. E completa informando que tam-
bém aplica-se às atividades que também “possam causar de-
gradação ambiental, considerando as disposições legais e re-
gulamentares e as normas técnicas aplicadas ao caso”. 

Também dispõe sobre esse conceito o art. 2º, I da LC nº 
140/2011 dizendo que é “procedimento administrativo desti-
nado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores 
de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores 

 
26 “Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: I - o 

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; II - o zoneamento 
ambiental; III - a avaliação de impactos ambientais; IV - o 
licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras”; (...) 
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ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambi-
ental”. 

Portanto, o licenciamento ambiental consiste de cunho ad-
ministrativo cujo objetivo principal é o de licenciar atividades 
ou empreendimentos utilizadores dos recursos naturais, que 
sejam efetiva ou potencialmente poluidores, e que, de qual-
quer modo possam causar o mínimo de degradação ao meio 
ambiente. 

O procedimento administrativo que consiste no licencia-
mento ambiental é necessário para a localização (LP), instala-
ção (LI), operação e ampliação (LO) de determinado empreen-
dimento. O Anexo I da Resolução nº 237/97 do CONAMA traz 
uma lista de atividades que se recomenta o licenciamento am-
biental, tal lista é meramente exemplificativa. 

O licenciamento ambiental é dividido em etapas com a 
apresentação dos estudos ambientais pertinentes, quais sejam: 
EIA (Estudo Prévio de Impacto Ambiental), PCA (Plano de 
Controle Ambiental), RCA (Relatório de Controle Ambiental), 
PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas). Nos ca-
sos de empreendimentos que tenham potencial para um signi-
ficativo impacto ambiental tem-se a necessidade de apresenta-
ção do EIA/RIMA. 

Todo esse procedimento administrativo é um instrumento 
funcional da Política Nacional do Meio Ambiente, pois busca 
não só a prevenção dos impactos ambientais negativos, como 
também, mitigá-los, através de condições impostas aos seus 
agentes ativos. 
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Cabe licenciamento a qualquer atividade tanto pública 
quanto privada, que seja efetiva ou potencialmente poluidora. 
A necessidade e importância do licenciamento ambiental rela-
cionam-se com o grau de impacto que a atividade ou empre-
endimento possa causar ao ambiente. 

Sabe-se que o licenciamento ambiental foi previsto como 
sendo um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente 
(Lei nº 6.938/81), sendo tal norma a mais importante em maté-
ria ambiental. Ela foi recepcionada pela Constituição Federal 
de 1988, em seu art. 225, ou seja, possui como objetivo, efetivar 
o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado 
para as presentes e futuras gerações. 

O que se pretende com o licenciamento ambiental é o de-
senvolvimento econômico aliado com o social e o ambiental ao 
fazer uso dos recursos naturais com meios adequados à vida 
e, consequentemente, a sua qualidade. Sendo assim, a previsão 
do licenciamento ambiental na Lei nº 6.938/81 (art. 9º, IV), pos-
sui o fito de ser um dos instrumentos para o alcance do obje-
tivo da PNMA (Política Nacional do Meio Ambiente). 

No entendimento de Andreas Joachin Krell (2004, p. 58), o 
licenciamento ambiental tem como incumbência analisar e 
conciliar as atividades que sejam potencialmente ou efetiva-
mente causadoras de degradação ambiental. 

Na compreensão de Annelise Monteiro Steigleder (2018), 
o licenciamento ambiental é plurifuncional, pois controla as 
atividades possivelmente poluidoras, impõe medidas mitiga-
doras de degradação e limita a tolerância dos impactos ao 
meio ambiente. 
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Portanto, o licenciamento ambiental tem como finalidade 
controlar as atividades que sejam potencialmente e efetiva-
mente poluidoras, por meio de normas e padrões de qualidade 
ambiental trazidos pelos órgãos ambientais responsáveis para 
o alcance de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
não se esquecendo da qualidade de vida de toda a coletivi-
dade. 

Em síntese, o licenciamento ambiental possui o papel (es-
tatal) de equilibrar os valores divergentes e complexos com im-
pactos ambientais (positivos e negativos) do mero crescimento 
econômico, em relação ao desenvolvimento socioambiental. 
Enfim, ele é o principal meio (instrumento) da Política Nacio-
nal do Meio Ambiente habitualmente aplicado, mesmo sem 
que um diálogo mútuo dos atores envolvidos ocorra. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA MINE-
RAÇÃO 

O processo minerário e o licenciamento ambiental consis-
tem em dois tipos de consentimento estatal que são dados. O 
primeiro decorre do uso do bem público e o segundo advém 
do proveito dos recursos naturais pelo homem. 

A anuência derivada do processo minerário é dada pelos 
órgãos componentes da União (MME e ANM). O consenti-
mento que está sendo tratado aqui deverá ser solicitado à 
ANM ou MME, onde o aproveitamento das substâncias mine-
rais, por meio dos regimes do art. 2º do Código de Mineração, 
quais sejam: concessão, autorização, licenciamento, permissão 
de lavra garimpeira e monopolização. 
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Quanto ao regime de licenciamento ou registro de licença 
municipal, esta será anuída pelo órgão municipal de detenha 
a competência e, posteriormente, deverá haver o registro de tal 
concordância do Município na ANM. 

O regime minerário a ser corretamente utilizado depen-
derá das condições próprias a cada modalidade, como, por 
exemplo, a substância mineral, as condições que se encontra, o 
tamanho da área que será utilizada, os objetivos daquele que 
realizará a explotação, dentre outros. 

Os regimes minerários mais frenquentemente utilizados 
são: autorização e concessão, sendo aplicados nas atividades 
minerárias onde não se utiliza o regime de monopolização e o 
regime especial; e inexistindo a necessidade do consentimento 
do proprietário do solo. 

De forma diversa de todo o procedimento de autorização 
de pesquisa e de concessão de lavra, a aprovação do licencia-
mento mineral ocorrerá pelo órgão competente do Município 
e depois sendo registrado na ANM. 

Já o licenciamento ambiental é exigido para atividades 
efetiva ou potencialmente poluidoras. Os órgãos responsáveis 
pela anuência serão aqueles que compõem o Sistema Nacional 
do Meio Ambiente (SISNAMA), podendo ser da União, dos Es-
tados ou dos Municípios, dependendo da atividade e da situ-
ação submetida. 

Conforme a LC nº 140/2011, em seu art. 9º, XIV, são ações 
administradas pelos Municípios, a promoção do licencia-
mento ambiental das atividades ou empreendimentos que 
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causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, 
considerando-se o seu porte, potencial poluidor e natureza da 
atividade, além daquelas que estejam localizadas em unidades 
de conservação municipal, excetuando-se as APAs. 

Já no art. 7º XIV da LC nº 140/2011, a União promoverá o 
licenciamento ambiental de empreendimento e atividades que 
estejam localizados ou sejam desenvolvidos no Brasil e em 
país limítrofe; no mar territorial, plataforma continental ou 
zona econômica exclusiva; em unidades de conservação insti-
tuídas pela própria União (exceto APAs); em dois ou mais Es-
tados; seja de caráter militar; de material radioativo; ou for es-
tabelecido por ato do Poder Executivo. 

Para os Estados, a LC nº 140/2011, no art. 8º, XIV, dispõe 
que o licenciamento ambiental será promovido por eles, nos 
casos que englobem as atividades e empreendimentos que fa-
çam uso dos recursos ambientais e que seja efetiva e potenci-
almente poluidores ou que sejam capazes de causar degrada-
ção ambiental. Além de atividades ou empreendimentos loca-
lizados em unidades de conservação estaduais, à exceção de 
APPs. 

A respeito do licenciamento ambiental da mineração, Ma-
rina Ferrara (2012, p. 105) compreende que “o empreendedor 
possivelmente poderá enfrentar os potenciais reflexos socio-
ambientais e econômicos da realocação almejada quando da 
avaliação dos impactos ambientais, questão que será tratada 
no âmbito do Estudo de Impacto Ambiental (EIA).”27 

 
27 “Inclusive, eventuais pendências na realocação da comunidade urbana 

poderão obstar o regular andamento do processo de licenciamento 
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Tanto para os Municípios quanto para a União, o licencia-
mento ambiental da mineração possui especificidades, entre-
tanto, para os Estados a sua atribuição é meramente residual. 

Talden Farias e Pedro Ataíde (2019, p. 360) manifestam-se 
a respeito da competência das atividades minerárias, ou seja, 
“é forçoso perceber que o licenciamento ambiental da grande 
maioria dos empreendimentos minerários é realizado pelos 
Estados.”28 

Conclui-se que o licenciamento ambiental da atividade 
minerária “é instrumento essencial à compatibilização da mi-
neração com a proteção ao meio ambiente, sendo dos mais im-
portantes instrumentos de que a Administração para a alcan-
çar esse objetivo” (SOUZA, 1995, p. 135). 

O USO DA TEORIA DO DISCURSO DE HA-
BERMAS NO LICENCIAMENTO AMBIEN-
TAL 

O pensamento habermasiano pretende entender e funda-
mentar na esfera pública e a participação dos atores sociais, ou 

 
ambiental e, em casos extremos, até mesmo inviabilizar a obtenção da 
Licença de Operação. Dito isso, tem-se que, além das indenizações 
citadas nos itens anteriores (indenização pelos imóveis, benfeitorias e 
danos causados, renda, participação nos resultados da lavra etc.), ao se 
tratar de realocação de comunidades, existirá a possibilidade de pleitos 
indenizatórios de caráter transindividual/coletivo, bem como aspectos 
relacionados aos danos e prejuízos imateriais/intangíveis causados 
àquela comunidade e ao seu modo de vida”. 

28 “Verifica-se que a competência da União e dos Municípios dirige-se a 
atividades em circunstâncias específicas, enquanto a atribuição dos 
Estados é residual”. 
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seja, baseia-se na ideia do particular para o universal. Para Ha-
bermas, inexiste uma democracia sem que os cidadãos aceitem 
e entendam as posições dos outros em detrimento dos pensa-
mentos individuais. 

O questionamento central de Habermas vem da dúvida 
de como se pode ligar o particular ao universal. Para ele, a res-
posta está na comunicação, no uso da fala, pois com ela pode 
argumentar e discutir, para somente depois poder reconhecer 
no outro o que é mais original, além daquilo que se liga a um 
valor da moral ou de uma norma social global. 

Para fundamentar solidamente a democracia, Habermas 
entende que o respeito ao próximo e também aprender a es-
cutá-lo são argumentos bem mais superiores que as divergên-
cias e a busca apenas do interesse próprio. 

A perspectiva da teoria do discurso une os aspectos das 
partes interessadas, ou seja, dos lados envolvidos, integrando-
os, unindo-os e articulando-os para se chegar a um processo 
ideal de escolha, deliberação e tomada de decisão satisfatória 
para ambos os lados. 

A teoria do discurso traz a possibilidade do desenvolvi-
mento de uma política deliberativa, que é independente da ci-
dadania como ato coletivo, mas sim da institucionalização dos 
procedimentos e objetivos da comunicação. 

Essa teoria tem como parte integrante a intersubjetividade 
de processos cognoscivos, que está em um nível superior, 
onde, por meio de processos que utilizam a democracia ou a 
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comunicação das esferas públicas políticas (HABERMAS, 
1997, p. 21-22). 

A ideia de que o mundo é de todos e a sua existência é um 
possível consenso racional fundamentado faz uma interface 
com a coletividade, com o que ela pensa, sente, vive. Direci-
ona-se para um acordo comunicativo a respeito de algo. 

É importante destacar que a teoria do discurso traz uma 
perspectiva de um discurso mais teórico e prático, pois para se 
chegar à verdade, conforme afirma Habermas (1988, p. 20-21), 
deve existir processos de argumentação baseados, especial-
mente, no consenso. 

Habermas (1996, p. 78) propõe a teoria do discurso fun-
dada na mediação prática, discursiva e normativa, que existe, 
graças à ação comunicativa mediada pela linguagem, processo 
de argumentação, cujo objetivo central é encontrar um con-
senso entre os sujeitos. 

Essa ação comunicativa tem como finalidade a força raci-
onalmente motivadora para se conseguir o consenso, ou seja, 
um viés mais racional que aparece nos fatores necessários a 
um entendimento que tem como guia uma forma comunica-
tiva. 

O que Habermas (1996, p. 192) pretende com isso é resga-
tar o outro em detrimento da razão, por meio do uso das ex-
pressões linguísticas (forma comunicativa), que dá a possibili-
dade da existência de uma razão dialógica, cujo fim é a reali-
zação de acordos e consensos destinados a uma humanização 
de todos os envolvidos e afetados. O conceito de racionalidade 
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proposto por Habermas traz conceitos morais, em relação ao 
homem, porém, possuindo uma validade mais generalizada. 

Para Habermas (1980, pp. 31-32), é nas pressuposições 
pragmáticas da fala humana que reside a ideia da razão comu-
nicativa, estipulando critérios racionais, por meio de processos 
de argumentação cujo fim é o resgate das pretensões de vali-
dade dos conceitos formais de mundo que são: objetivo, sub-
jetivo e social. Conclui-se que a razão comunicativa é um con-
ceito procedimental da razão que se exterioriza no que se co-
nhece por descentrado do mundo. 

A ideia central é que haja o debate e o alcance de diversos 
pontos de vista, mesmo que os interesses dos envolvidos sejam 
distintos. Portanto, Habermas (2007, pp. 44-45) acredita que os 
atores envolvidos não são vistos de forma individual, mas 
como contribuição para um discurso de exame das normas 
com o objetivo principal de entendimento mútuo. Chega-se a 
conclusão de que o discurso racional tem como finalidade o 
entendimento mútuo e que possui como desígnio a participa-
ção de todos os envolvidos (interessados). 

O princípio discursivo de Habermas (2007, pp. 46-47) só 
deve requerer a validação de normas que tenham a anuência 
de todos os interessados e participantes do discurso prático. 
Ele entende também como uma responsabilidade solidária de 
todos os envolvidos (pós perda de valor do fundamento reli-
gioso), cuja denominação dada por Habermas foi pós-metafí-
sica. 

Habermas (2007 p. 48), com sua ética discursiva, tenta fun-
damentar a ideia de moral por meio de duas vias: 
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pronunciamento de discursos de autoentendimento e que tais 
discursos sejam baseados normativamente. Tem que se levar 
em conta a necessidade de inclusão daqueles discursos cujos 
fatores são justiça e solidariedade, para que ocorra um conven-
cimento e entendimentos recíprocos. 

Portanto, a deliberação tem como exigência procedimento 
argumentativo apto e que direcione à anuência racional dos 
pronunciamentos, valorizando a existência de cada integrante. 
Tudo isso demonstra que existe embasamento para a efetiva-
ção de uma ética discursiva que permita reconstruir racional-
mente conteúdos de uma tradição moral que esteja passível de 
desgaste em sua base religiosa. Para tanto, Habermas (2007, 
pp. 53-55) entende como discurso ideal aquele que tenha 
acordo mútuo (linguístico) e não excludente (não exclusão dos 
possíveis envolvidos). 

Para a fundamentação moral, Habermas (2007, pp. 56-59) 
entende que deva haver a concordância dos envolvidos em tal 
discurso (para validação normativa); concordância também 
dos atingidos por tal norma (aceitação geral e não coativa); e, 
por fim, processos argumentativos (com a participação de to-
dos que possam dar as suas contribuições em tal acordo mútuo 
e convencimento das melhores razões). 

O procedimento discursivo proposto por Habermas está 
intrinsecamente ligado à dimensão social, trazendo o discurso 
para a esfera pública e chegando a um maior número de deci-
sões coletivas e de atores envolvidos, por meio de uma parti-
cipação cada vez maior dos atores sociais. Ou seja, há uma 
construção e também reconstrução através das relações na es-
fera pública, por meio do discurso dos que estejam envolvidos. 
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Do disposto acima, há a composição do relacionamento 
entre procedimentalismo e participação (dos atores sociais), 
isto é, Habermas trouxe o entendimento sobre a abertura de 
lugar para o procedimentalismo (ou processo) como uma prá-
tica social e não apenas como constituição de um governo. 

Diante de tudo o que já foi tratado, Habermas entende 
como importante o diálogo para ser encontrada a vontade co-
letiva (dos atores sociais). Em outras palavras, cultivam-se 
consensos negociados e que são advindos do agir comunica-
tivo. 

Relevante é o olhar que Habermas tem a respeito da par-
ticipação, pois o exercício do diálogo pautado na compreensão 
mútua dos atores (ação comunicativa) faz com que as pessoas 
exerçam a sua autonomia política para as normas que virão, 
por meio de processo (procedimento) ideal (democracia deli-
berativa). 

Na fala de Habermas (1995, p. 47) tem-se o entendimento 
de que a denominada / conhecida “teoria do discurso entende 
os direitos fundamentais e os princípios do Estado de Direito 
como uma resposta consequente à questão de como instituci-
onalizar os exigentes pressupostos comunicativos do processo 
democrático.” 

O modelo de deliberação proposto por Habermas é traba-
lhado na forma centro e periferia, já que é composto pela cria-
ção e organização dos processos comunicativos e pela tomada 
de decisão política. Para tanto, por centro entende-se a admi-
nistração ou governo, Poder Judiciário e a opinião / vontade 
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parlamentar. Já a periferia seria a esfera pública informal, que 
fica mais exposta às possíveis repressões e exclusões sociais. 

Importante relembrar que as decisões tomadas pelos po-
los devem tratar isonomicamente todos os atores sociais. E, 
para o entendimento de Lubenow (2010, p. 234), os “procedi-
mentos democráticos proporcionam resultados racionais na 
medida em que a formação da opinião e da vontade instituci-
onalizada é sensível aos resultados de sua formação informal 
da opinião que resulta das esferas públicas autônomas. 

Complementando o entendimento trazido por Lubenow, 
Habermas (1997, p. 92) diz que a célebre “esfera pública pode 
ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de 
conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos co-
municacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se con-
densarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específi-
cos.” 

Importante destacar que, conforme a teoria do discurso de 
Habermas deve ser viabilizada uma maior participação dos 
atores direta e indiretamente envolvidos no licenciamento am-
biental, gerando assim um crescente fluxo de informações com 
qualidade. 

Além do discurso se tornar mais aberto e democrático no 
licenciamento ambiental, com a presença de especialistas e téc-
nicos de diversas áreas em todas as suas três fases, como tam-
bém no aumento da presença dos atores interessados, havendo 
assim um evidente melhoramento no discurso. 
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Portanto, com a grande e diversificada gama de atores en-
volvidos (especialistas e técnicos ou não), cada uma das três 
fases do licenciamento terá cada vez mais um alcance superior 
do que realmente se entende por um discurso ideal, pois ga-
rantindo uma participação mais diversificada e qualificada, tal 
procedimento possuirá maior legitimidade. 

Diante de tudo o que foi apresentado, a democracia deli-
berativa consiste num modelo minucioso que é esperançoso 
para que os atores sociais mais interessados, no caso a popula-
ção, cuja base teórica, na situação de licenciamento ambiental, 
particularmente, o da atividade minerária seria o estudo dos 
casos concretos participativos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo pretendeu demonstrar, com o auxílio 
dos ensinamentos da teoria do discurso de Jürgen Habermas, 
que deve ser promovida a proteção do meio ambiente através 
do licenciamento ambiental, em especial, o licenciamento am-
biental da mineração, para que o discurso se torne cada vez 
mais aberto e democrático. Além, do uso das interpretações 
nos casos que tratam das fases do licenciamento ambiental de-
vem pautar-se nos princípios e valores que beneficiem os ato-
res diretamente envolvidos. 

Habermas entende que para existir uma democracia deli-
berativa, deve haver a aceitabilidade generalizada da norma. 
Segundo o tratado no texto, a validade de uma lei, no caso am-
biental, é válida em seu sentido moral quando pode ser aceita 
por todos, sob a ótica de cada ator social. Logo, a norma deve 
ser a mais ampla possível do ponto de vista dos participantes 
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envolvidos. O que se pretende é repensar as possibilidades de 
integração social, por meio da participação não só de especia-
listas e técnicos, mas também da população direta ou indireta-
mente interessada e afetada. 

Também é destaque, os diversos pontos de vista dos ato-
res sociais envolvidos, além de uma concepção mais protetiva 
na confecção de normas ambientais, em especial, na efetivação 
da participação popular no licenciamento ambiental de gran-
des obras e atividades. 

Deve ser seguida uma concepção mais protetiva ambien-
tal no licenciamento, cuja forma seja a mais correta e debatida 
entre os atores, para que haja o impedimento de licenciamen-
tos de obras que causem grandes impactos ambientais e sociais 
em favor do mero crescimento econômico. Ou melhor, há a 
evidente necessidade de diálogo no licenciamento em todas as 
suas três fases ou na modalidade simplificada. 

A razão pode, em detrimento da teoria do discurso, ocasi-
onar uma nova forma interpretativa sobre aquele caso para o 
licenciamento ambiental da mineração, através de um diálogo 
mútuo entre todos os envolvidos nesse processo administra-
tivo. Como proposto por Habermas, o que se quer é a criação 
de normas ambientais mais universalizadas, conforme trata 
em sua teoria do discurso. E, trazendo para a realidade do pro-
cedimento do licenciamento que é a sua racional universaliza-
ção e debate tanto técnico e especializado como com a popula-
ção direta e indiretamente afetada que tornará o licenciamento 
ambiental da mineração um instrumento efetivo de tutela am-
biental. 
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A dificuldade de um diálogo mútuo nesse procedimento 
ambiental (licenciamento da mineração) deve ser cerceada por 
meio de uma deliberação ambiental que leve em consideração 
todos os atores envolvidos direta ou indiretamente, permi-
tindo assim, que os interesses de uns que sejam prejudiciais ao 
meio ambiente (e à sociedade diretamente afetada) não se so-
breponham ao de outros menos favorecidos. 

Desta maneira, uma democracia que se diga deliberativa 
(como na ideia proposta por Habermas) ocorre através dos 
postulados comunicacionais (diálogo mútuo) que guiam um 
procedimento deliberativo, nesse caso, o licenciamento ambi-
ental minerário, resultando assim na percepção de grande di-
ficuldade na efetivação adequada de tal procedimento admi-
nistrativo com uma aceitável participação popular. 

Sendo assim, a teoria do discurso se constitui em um mo-
delo perfeito para uso e aplicação no licenciamento ambiental 
da mineração, porém o que ocorre é a insuficiência de regula-
mentação e efetivação da norma que assegure dentro do licen-
ciamento um processo deliberativo livre e para a participação 
de todos os atores sociais interessados, em especial a popula-
ção que sofrerá diretamente com os possíveis impactos ambi-
entais. 

Por fim, somente por meio do melhoramento da partici-
pação popular é que o licenciamento minerário pode buscar a 
sua efetivação, não com imposição, mas através de acordos e 
deliberações mútuas com grande troca de informações e per-
cepções de todos os envolvidos e interessados. Além do uso da 
coerência pelos julgadores nas decisões administrativas ambi-
entais no licenciamento ambiental brasileiro, para que elas 
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sejam tais decisões apresentadas com mais justiça e menos ar-
bitrariedades. 
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ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL: COMPLEXIDADE, 
CARGA POLÍTICA DA DECISÃO 
SOBRE A VIABILIDADE AMBIEN-
TAL E A NECESSIDADE DE EN-
VOLVIMENTO DO PÚBLICO 

Ricardo Cavalcante Barroso 

INTRODUÇÃO 

O presente insere-se no contexto da análise da efetividade do 
instrumento da política nacional do meio ambiente denominado 
EIA/RIMA e sua relação simbiótica com o licenciamento ambien-
tal. 

Apesar do seu tratamento constitucional, sujeito a principio-
logia própria que incorpora dever de prestigiar a variável ambi-
ental e possuir abertura democrática, é possível constatar que al-
guns aspectos desse instituto não têm sido adequadamente apli-
cados. 

No tocante à falta de envolvimento público na avaliação de 
impactos ambientais no Brasil, é válida a citação ao recente es-
tudo realizado por Ribeiro e Thomé em que diagnosticam uma 
falha de mecanismos de comunicação entre a sociedade brasileira 
e os empreendedores sobre impactos socioambientais de ativi-
dade potencialmente prejudiciais. Destacam que a informação 
não pode ser simplesmente formal, mas, sim, deve haver espaço 
aberto para diálogo que possa, efetiva e materialmente, 
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influenciar a decisão da autoridade ambiental (RIBEIRO e 
THOMÉ, 2004. pp. 83-84)29. 

Assim, partindo de uma análise sobre a exata compreen-
são do que significa e distingue a noção de impacto ambiental, 
o presente estudo busca estabelecer relações entre EIA/RIMA 
e licenciamento ambiental na extensão da complexidade desse 
tipo de abordagem que carrega, por consequência, uma carga 
política, a qual reclama envolvimento público, não somente 
para aprimorar qualitativamente a decisão sobre viabilidade 
ambiental e compreensão de impactos, como para cumprir ex-
presso mandamento jurídico de cunho democrático. 

Nesse percurso, torna-se útil a análise de preceitos da Re-
solução CONAMA nº 01/86, que disciplina o conteúdo do 
EIA/RIMA, bem assim a abordagem de documentos internaci-
onais que indicam que políticas de envolvimento público na 
tomada de decisão ambiental corporificam prática fundamen-
tal para adequada abordagem dos impactos ambientais de em-
preendimentos causadores de significativos impactos ambien-
tais. 

 
29 Ressaltam, ainda, que a legislação internacional, como o NEPA e as 
diretivas europeias preveem que a informação para a sociedade a respeito 
dos impactos socioambientais resultantes de projetos são fornecidas 
através de avisos públicos (assim como por sinais na área do projeto), na 
mídia falada e escrita e na televisão (anúncios de jornais, por exemplo) e na 
rede internacional de computadores. E mais, essas informações devem 
apresentar os principais relatos e opiniões dos processos de avaliação de 
impacto ambiental, dando aos grupos interessados a oportunidade de 
preparar questões e requerer informações adicionais sobre avaliações já 
realizadas. 
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Dessa forma, o presente ensaio busca esquadrinhar aspec-
tos relacionados às alternativas incluídas entre as preocupa-
ções do EIA/RIMA para expor suas incertezas e complexida-
des e conduzir uma diretriz que envolve o público na tomada 
de decisão. 

PROPEDÊUTICA DO IMPACTO AMBIENTAL 

Antes de avançar sobre uma análise sobre a complexidade 
dos estudos envolvidos no EIA/RIMA e sobre a necessidade 
de envolvimento público, cumpre elucidar e fixar, desde logo, 
o que vem a ser impacto ambiental para os objetivos desta pes-
quisa. 

Isto porque a abordagem sobre o estudo de impacto am-
biental exige que se estabeleça, por óbvio, uma noção clara do 
que vem a ser impacto ambiental no contexto das avaliações 
de impactos ambientais. 

Até porque essa conceituação, não raro, gera confusões 
advindas de posições doutrinárias ou mesmo a dicção ampla 
prevista na legislação nacional. Assim, essencial para o pre-
sente estudo buscar elementos capazes de caracterizar o que 
vem a ser impacto ambiental, especialmente porque esse im-
pacto é objeto de avaliações fundamentais para a aferição da 
viabilidade ambiental de empreendimentos e atividades que 
detenham potencial degradador. 

Sobre impacto ambiental importa principiar a abordagem 
pelo que se contém no art.1º da Resolução CONAMA nº 01/86, 
a qual dispõe sobre critérios básicos e diretrizes para o Relató-
rio de Impacto Ambiental – RIMA. Define a resolução que 
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impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físi-
cas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das ativida-
des humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e 
econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. 

De logo, vale anotar que a abordagem conceitual adotada 
pela Resolução CONAMA nº 01/1986 foi produzida no ensejo 
do Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Isso é relevante e diz 
muito sobre a noção de impacto ambiental. 

Pois bem. Percebe-se no conceito normativo citado que 
sua caracterização se aproxima, em muito, do conceito de po-
luição ambiental, o qual, por sua vez, é elemento inerente ao 
conceito de dano ambiental. No entanto, não há como confun-
dir os conceitos, até porque enquanto as noções de poluição e 
de dano possuem conteúdo negativo de afetação prejudicial 
do meio ambiente, a concepção de impacto não guarda neces-
sariamente essa relação, uma vez que os impactos ambientais 
podem ser negativos ou positivos. 

Não é por outro motivo que o art.6º, II da Resolução CO-
NAMA nº 01/1986 inclui entre as atividades técnicas incluídas 
no EIA/RIMA a análise de impactos positivos e negativos. 

Dessa forma, entendemos que impacto ambiental é aquela 
alteração da qualidade ambiental provocada pelo homem. O 
diferencial em relação à poluição se dá justamente no fato de 
que o conceito de impacto ambiental é tomado no contexto e 
para o fim dos estudos de impacto ambiental e de 
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licenciamento ambiental. Assim, podemos concluir que o im-
pacto ambiental é a alteração da qualidade ambiental provo-
cada por uma atividade humana e que é aferível nos estudos 
preparatórios ao empreendimento e, portanto, no licencia-
mento ambiental. 

Pensamos que impacto ambiental não se confunde, por-
tanto, com dano ambiental. Ademais, pelo seu conceito é for-
çoso concluir, ainda, que impacto ambiental não alcança ape-
nas aquelas alterações adversas significativas da qualidade 
ambiental. Impacto, a nosso ver, abrange, nos termos do con-
ceito normativo, toda e qualquer alteração adversa, grande ou 
pequena. Essa valoração de grandeza e seus efeitos serão ava-
liados no âmbito do licenciamento, mas isso não deve modifi-
car seu conceito. 

Ao contrário do que pensamos, Mirra (2008) advoga que 
impacto ambiental não seria qualquer alteração do meio am-
biente, mas sim uma degradação significativa do ambiente. So-
mente seria impacto ambiental uma alteração drástica e de na-
tureza negativa da qualidade ambiental. 

Assim não pensamos porque não é essa a exata dicção le-
gal e, além disso, entendemos que a gravidade da degradação 
ambiental causada pelo impacto depende de uma avaliação 
posterior ao dano, que o qualifique. Assim, temos baixo ou in-
significante impacto e grande ou significativo impacto. 

Nesse sentido, a Resolução CONAMA nº 237/97 estipula 
caber o EIA/RIMA para aqueles casos de empreendimentos 
potencialmente capazes de causar significativa degradação 
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ambiental, destinando outros estudos ambientais para empre-
endimentos de baixo impacto. 

De mesma premissa, os arts. 10 e 11 da Resolução CO-
NAMA nº 369/2006, ao preverem a possibilidade de o Poder 
Público autorizar intervenção ou supressão de vegetação 
eventual e de baixo impacto em área de preservação perma-
nente, nos dão a nítida sinalização de que existem empreendi-
mentos de baixo, médio e alto impacto. 

Os casos de alto ou elevado impacto, para os quais a legis-
lação e a Constituição reservam a expressão “significativo im-
pacto”, atraem a exigência do EIA/RIMA. 

Até porque entender que impacto somente se atrela à sig-
nificativa alteração negativa do meio ambiente levaria à equi-
vocada conclusão de que impacto ambiental significa dano 
ambiental, quando, em verdade, o impacto pode consistir em 
um dano ou não, a depender da superação dos limites de tole-
rabilidade do ambiente. 

Nesse ponto, interessante e oportuna é a lição da Prof.ª 
Patrícia Iglesias Lemos (2008), que diferencia capacidade de 
absorção de capacidade de regeneração do ambiente. Afirma 
a professora que a primeira consiste na possibilidade de o 
meio resistir aos impactos sem que haja dano, enquanto a se-
gunda (regeneração) consiste na recuperação do meio que so-
freu dano. 

Até porque, como vimos, a noção de impacto ambiental 
incorpora não apenas efeitos negativos de uma atividade hu-
mana, mas também efeitos positivos. 
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Ora, dessa lição surge claro que pode perfeitamente haver 
impactos sem que haja dano, não havendo que confundir os 
conceitos. 

Assim, divisa-se o conceito de impacto ambiental como 
aquela alteração da qualidade ambiental, adversa ou não, sig-
nificativa ou não, que é aferível no âmbito do licenciamento 
ambiental. 

RELAÇÃO SIMBIÓTICA ENTRE O ESTUDO 
PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL E O LI-
CENCIAMENTO AMBIENTAL 

O EIA/RIMA é instrumento de compreensão e controle dos 
impactos ambientais, tratando-se de empreendimentos potenci-
almente causadores de significativo impacto ambiental exige-se o 
EIA/RIMA, ou seja, essa espécie de avaliação de impactos 
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ambientais30 de caráter público31 e transparente32elaborada por 
equipe multidisciplinar33, a cargo e custo34 do empreendedor, 

 
30 O próprio art.1º, III da Resolução CONAMA nº 237/97 aponta como 
espécies de avaliação de impactos ambientais (que a resolução dá nome de 
“estudos ambientais”) engloba todo e qualquer estudo relativo a aspectos 
ambientais apresentados como subsídios para análise de licença ambiental, 
a saber: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório 
ambiental preliminar, diagnóstico ambienta, plano de manejo, plano de 
recuperação de área degradada e análise preliminar de risco (MILARÉ, 
Édis. Direito do Ambiente. 8ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p.744). Como dito, é EIA/RIMA é a espécie de avaliação de impactos 
ambientais voltadas à análise dos aspectos ambientais alusivos a 
empreendimento potencialmente causador de significativo impacto 
(art.225, §1º, IV da Constituição c/c art.3º da Resolução CONAMA n. 
237/97. 
31 O Estudo de Impacto Ambiental –EIA é procedimento público e não 
mero estudo privado sujeito ao bel prazer e à liberalidade do 
empreendedor que o contrata (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito 
ambiental brasileiro. 22ª edição, São Paulo:Ed. Revista dos Tribunais, 2014, 
p.267). No mesmo sentido, José Afonso da Silva (SILVA, José Afonso da. 
Direito ambiental constitucional. 7ª edição, São Paulo: Malheiros, 2009, 
p.292) e Miriam Fontenelle (FONTENELLE, Miriam. Aspectos da política 
nacional do meio ambiente: o estudo de impacto ambiental como 
instrumento preventivo da gestão ambiental. Revista da Faculdade de 
Direito de Campos, Rio de Janeiro, ano IV, ano V, n. 4, p. 271-302, 2004, 
p.285). 
32 Por ser documento essencial para prevenção de danos, o EIA está sujeito 
a três condições básicas: transparência administrativa, consulta aos 
interessados (além de transparente, participativo) e motivação da decisão 
ambiental (MILARÉ, Édis. Ob.cit, p.748). A transparência decorre, ainda, 
da expressão vinculação à publicidade no art.225, §1º, IV da Constituição; 
art.11 e 9, parágrafo único (linguagem acessível, com técnicas de 
comunicação visual) da Resolução CONAMA N. 01/86, Resolução 
CONAMA nº 09/87 (audiência pública para exposição do conteúdo do 
RIMA e recolhendo críticas e sugestões); art.3º da Resolução CONAMA n. 
237/97 (atrela EIA/RIMA a publicidade e realização de audiência pública); 
art.10, II e VIII da Resolução CONAMA n. 237/97 (publicidade do 
requerimento e deferimento de licença) 
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responsável pela análise dos impactos35 positivos e negativos, di-
retos e indiretos que o empreendimento possa causar, de modo a 
subsidiar a tomada de decisão36pelo órgão ambiental competente 

 
33 A equipe deve ser formada por profissionais das mais diversas áreas e 
disciplinas que tenham seus membros inscritos no cadastro técnico federal 
de atividades e instrumentos de defesa ambiental, conforme Resolução 
CONAMA nº 01/1986. 
34 Cabe ao empreendedor não apenas custear as despesas e honorários para 
realização dos estudos e análises necessários e exigidos pelo órgão 
ambiental art.17, §2º do Decreto 99.274/90 c/c art.11 da Resolução 
CONAMA nº 237/97 e art.8º da Resolução CONAMA nº 01/86. Além disso, 
é atribuída ao empreendedor e aos profissionais que assinam os estudos a 
responsabilidade pelos estudos e informações apresentadas, sujeitos às 
sanções civis, penais e administrativas. 
35 Impacto ambiental é aquela alteração adversa da qualidade ambiental 
provocada pelo homem. O diferencial em relação à poluição se dá 
justamente no fato de que o conceito de impacto ambiental é tomado no 
contexto e para o fim dos estudos de impacto ambiental e do licenciamento 
ambiental. Assim, podemos concluir que o impacto ambiental é a poluição 
aferível nos estudos preparatórios da atividade e, portanto, no contexto do 
licenciamento ambiental (BARROSO, Ricardo Cavalcante. A 
responsabilidade civil do Estado por omissão em face do dano 
ambiental. Revista de Direito Ambiental, ano 16, v. 63, jul.-set., p.203-238, 
2011, p.209-2010). Na distinção entre impacto e dano ambiental remetemos 
a Milaré (MILARÉ, ob. cit., p.318). 
36 Fiorillo defende que um EIA/RIMA favorável condiciona a autoridade 
ambiental a conceder a licença ambiental (FIORILLO, C. A. P.. Curso de 
direito ambiental brasileiro. 15ª edição, São Paulo: Saraiva, 2014, p.242). 
Ao contrário, Paulo Affonso Leme Machado posiciona-se no sentido de que 
o EIA não vincula o órgão ambiental (MACHADO, Paulo Affonso Leme. 
Direito ambiental brasileiro. 22ª edição, São Paulo:Ed. Revista dos 
Tribunais, 2014, p.310). Também neste sentido também Marchesan, 
Steigleder e Cappelli (MARCHESAN, A.M.M., STEIGLEDER, A.M. e 
CAPPELLI, Silvia. Direito ambiental. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2010, 
p.120). 
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quanto à viabilidade ambiental, ou não37, de empreendimento po-
tencialmente causador de significativa38 degradação ambiental. 

Édis Milaré (2013, p. 777), por sua vez, define o licenciamento 
ambiental como uma ação típica e indelegável do Poder Execu-
tivo que se constitui em importante instrumento de gestão do am-
biente, na medida em que, por meio dele, a Administração Pú-
blica busca exercer o necessário controle sobre atividades huma-
nas que interferem nas condições ambientais, de forma a compa-
tibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação do 
equilíbrio ecológico. 

 
37 A hipótese de não realização do projeto (denominada “opção zero”) deve 
ser sempre cotejada com a sua realização para que se afira a viabilidade 
ambiental do projeto. Neste sentido: art.9º, V da Resolução CONAMA nº 
01/86 e art.5 da Convenção Espoo sobre a Avaliação dos Impactos 
Ambientais em Um Contexto Transfronteiriço que determina que na 
avaliação de impacto ambientais devem ser consideradas as possíveis 
alternativas de proposição da atividade, incluindo a alternativa de não-
ação (no-action alternative) (UNITED NATIONS ECONOMIS 
COMMISSION FOR EUROPE – UNECE. Convention on Environmental 
Impact Assessment in a Transboundary Context – Espoo Convention. 
1991. Disponível 
em :http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/E
spoo_Convention_authentic_ENG.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2017). 
38 A definição do que venha a ser significativo impacto é um termo 
carregado de subjetividade, uma vez que sua importância é atribuída em 
razão do seu entendimento, valores e percepções. A sua aferição depende 
da combinação entre solicitação imposta ao meio ambiente(sobrecarga 
imposta ao ambiente) e vulnerabilidade do meio demarcada pelo estado do 
local e pela pressão imposta pela solicitação requerida sobre ele ou pela 
importância de determinados espaços pelo seu valor ambiental) 
(SÁNCHEZ, Luis Henrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e 
métodos. 2ª edição, São Paulo: Oficina de Textos, 2013, p.123-125). 
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Talden Farias (2013, pp. 26-28) o define como o processo ad-
ministrativo no decorrer ou ao final do qual a licença ambiental 
poderá ou não ser concedida e tem por objetivo o controle das 
atividades efetiva e potencialmente poluidoras, através de um 
conjunto de procedimentos a serem determinados pelo órgão am-
biental competente com o intuito de defender o equilíbrio do 
meio ambiente equilibrado e a qualidade de vida da coletividade. 

Com efeito, podemos definir o licenciamento ambiental 
como o processo administrativo público e transparente no qual, 
após a produção dos estudos ambientais necessários, o Poder Pú-
blico analisa e decide sobre a viabilidade ambiental de um em-
preendimento potencialmente causador de degradação ambien-
tal, de modo a compatibilizar o desempenho da atividade econô-
mica ao dever de preservar o meio ambiente para as presentes e 
futuras gerações. 

Da análise dos dois conceitos, pode-se observar que o 
EIA/RIMA está intrínseca e umbilicalmente atrelado ao licencia-
mento ambiental, embora não sejam a mesma coisa ou não corpo-
rifiquem o mesmo processo ou documento. Para Paulo Affonso 
Leme Machado (2014, p. 319) o licenciamento ambiental não 
abrange o estudo de impacto ambiental, pois que são dois instru-
mentos autônomos, ainda que entrelaçados pela Lei nº 6.938/81. 

Como visto, é possível haver licenciamento e não ser exigido 
o EIA/RIMA39. No entanto, o inverso não é verdadeiro, diga-se, 
sempre que houver EIA/RIMA ele será produzido no contexto e 

 
39 Atividades que não envolvam significativo impacto ambiental ou de 
baixo impacto. 
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para subsidiar uma tomada de decisão sobre viabilidade ambien-
tal no âmbito de um licenciamento ambiental. 

Assim, o EIA não é um fim em si mesmo, isolado. O EIA está 
inserido em um processo decisional mais complexo, articulado 
em fases, que é o licenciamento ambiental. E mais, há, na reali-
dade, uma interdependência absoluta, no sistema brasileiro, entre 
licenciamento e EIA, sendo que a aprovação do EIA é premissa 
básica para o licenciamento ambiental, influindo em seu mérito 
(BENJAMIN, 1992). 

Neste mesmo sentido, a própria dicção do art.17, §1º do De-
creto nº 99.274/90 quando, no capítulo IV, dedicado especifica-
mente ao licenciamento ambiental afirma que caberá ao CO-
NAMA fixar os critérios básicos, segundo os quais serão exigidos 
estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento, con-
tendo, entre outros, os seguintes itens: a) diagnóstico ambiental 
da área; b) descrição da ação proposta e suas alternativas; e c) 
identificação, análise e previsão dos impactos significativos, po-
sitivos e negativos. 

Tamanha interdependência levou Álvaro Mirra (2008, p. 100) 
a afirmar que o EIA, além de condição para o licenciamento de 
obras e empreendimentos potencialmente causadores de signifi-
cativa degradação, é parte integrante do próprio licenciamento 
ambiental. 

Ou seja, a um só tempo, o EIA faz o atrelamento intrínseco e 
apresenta sumário de conteúdo que permite uma análise ade-
quada do empreendimento, expondo seus riscos e impactos posi-
tivos. 
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Ademais, considerando que a confecção do EIA está a cargo 
de equipe técnica contratada pelo empreendedor, surgem riscos 
e críticas à independência da equipe técnica e a imparcialidade de 
suas conclusões, daí mais evidente a importância da participação 
do público como forma de elevar o nível de controle social dos 
resultados nele alcançados.40 

O EIA/RIMA, como mecanismo fundamental para identifi-
car, analisar e propor tratamento dos impactos ambientais advin-
dos do futuro empreendimento proposto é documento básico 
para análise da viabilidade ambiental, razão pela qual se torna 
fundamental proceder à análise do conteúdo do EIA/RIMA inclu-
sive aquilo que ele se relaciona com a comunicação de compreen-
são pública dos impactos ambientais. 

O EIA/RIMA possui, desde seu assento constitucional aos 
dispositivos infra-constitucionais e infra-legais, caráter democrá-
tico, instrumento que tem por vocação material e legal permitir a 
mais apropriada compreensão dos impactos ambientais. Isso se 
reflete em seu conteúdo e meus mecanismos e programas. 

 
40 Reforçando essa importância Herman Benjamin ressalta que a previsão 
do EIA, como instrumento preventivo de tutela ambiental, estimulou a 
participação da sociedade nas discussões democráticas sobre a implantação 
de projetos, contribuiu para o manejo adequado dos recursos naturais, o 
uso correto de matérias primas e a utilização de tecnologias de ponta, 
evitando altos investimentos futuros em equipamentos de controle e 
monitoramento (BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos. O impacto 
ambiental. 1993. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/17706> . Acesso em: 13.jul.2017.). 
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COMPLEXIDADE DA ANÁLISE DE ALTER-
NATIVAS NO ÂMBITO DO EIA/RIA: OPÇÃO 
ZERO, CARGA POLÍTICA DA DECISÃO E 
NECESSIDADE DE ENVOLVIMENTO DO PÚ-
BLICO 

Fixadas as premissas conceituais elementares para a compre-
ensão do EIA/RIMA no contexto do licenciamento ambiental, 
cumpre evidenciar neste tópico a complexidade intrínseca nesse 
tipo de estudo e quais suas implicações para a adequada compre-
ensão e tratamento de impactos ambientais de grandes empreen-
dimentos. 

Veja-se, por exemplo, que a Resolução CONAMA nº 001, de 
23 de janeiro de 1986, que disciplina o conteúdo do EIA/RIMA, 
especifica no art.5o as diretrizes gerais mínimas a serem observa-
das pelo órgão licenciador e pelo empreendedor, além de servir 
como parâmetro limitador da discricionariedade de ambos, no 
que favorece ao controle social da atividade. Diz o art.5o: 

Art. 5º - O estudo de impacto ambiental, além 
de atender à legislação, em especial os princí-
pios e objetivos expressos na Lei de Política Na-
cional do Meio Ambiente, obedecerá às seguin-
tes diretrizes gerais: 
I - Contemplar todas as alternativas tecnológi-
cas e de localização de projeto, confrontando-as 
com a hipótese de não execução do projeto; 
II - Identificar e avaliar sistematicamente os im-
pactos ambientais gerados nas fases de implan-
tação e operação da atividade ; 
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III - Definir os limites da área geográfica a ser 
direta ou indiretamente afetada pelos impactos, 
denominada área de influência do projeto, con-
siderando, em todos os casos, a bacia hidrográ-
fica na qual se localiza; 
IV - Considerar os planos e programas governa-
mentais, propostos e em implantação na área de 
influência do projeto, e sua compatibilidade. 
Parágrafo Único - Ao determinar a execução do 
estudo de impacto ambiental o órgão estadual 
competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o 
Município, fixará as diretrizes adicionais que, 
pelas peculiaridades do projeto e características 
ambientais da área, forem julgadas necessárias, 
inclusive os prazos para conclusão e análise dos 
estudos. 

De logo, observa-se que o órgão ambiental competente pode 
formular diretrizes adicionais de acordo com as peculiaridades 
do projeto e características ambientais da área, ou seja, isso abre 
margem à determinação de estudos e análises mais apropriadas 
ao empreendimento proposto. 

No art.5º, I da Resolução já nos deparamos com uma diretriz 
norteadora do EIA que exige que ele contemple todas as alterna-
tivas41 tecnológicas e locacionais, sempre confrontando-as com a 
não realização do projeto. 

 
41A exigência para que a agência analise as alternativas do projeto na 
declaração de impactos ambientais pode ser o coração da política nacional 
do meio ambiente, desde que essas alternativas podem, em última 
instância, permitir à agência atingir os objetivos do projeto no sentido de 
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Czarnezki analisando precedentes de Cortes norte-america-
nas (especialmente, o caso: Natural Resources Defense Council, Inc 
vs. Morton e Vermont Yankee Nuclear Power Corp v Natural Resource 
Defense Council, Inc.) sobre os limites de exigências que a agência 
ambiental pode proceder a título de alternativas, ele destaca que, 
nesses casos, a Corte buscou aumentar a participação pública em 
todos os ramos do governo no sentido de controlar a discriciona-
riedade da agência e objetar um foco direcionado de agências nas 
quais as considerações ambientais não são enfatizadas. Assim, 
ambos os casos endossam a necessidade de um escrutínio pú-
blico42. 

No Brasil, Beltrão (2007, p. 40) defende que o EIA não impõe 
que a melhor alternativa ambiental seja seguida pela administra-
ção pública, mas tão somente que a alternativa escolhida seja am-
bientalmente razoável, fundamentada objetivamente nos dados e 
conclusões encontrados ao longo do seu procedimento. 

Sánchez (2013, p. 171) lembra que a ideia de alternativa única 
não se sustenta. Sempre há alternativas para se atingir um deter-
minado objetivo e um conjunto de alternativas razoáveis deve ser 
examinado durante a avaliação de impactos ambientais. Aliás, a 

 
minimizar prejuízos para o ambiente (CZARNEZKI, Jason J. Defining the 
project purpose under NEPA: Promoting consideration of viable EIS 
alternatives. The University of Chicago Law Review, v. 70, n. 2, p. 599-619, 
2003, p.604, p.601). 
42 Não se trata de que a agência deve considerar toda e qualquer 
alternativa, mas sim que a agência deve considerar alternativas mais 
remotas se adequadamente e substantivamente sugeridas pelos 
intervenientes com informações e dados concretos (CZARNEZKI, Jason J. 
Defining the project purpose under NEPA: Promoting consideration of 
viable EIS alternatives. The University of Chicago Law Review, v. 70, n. 2, 
p. 599-619, 2003, p.604). 
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busca e comparação de alternativas é um dos pilares da avaliação 
de impactos, que tem como uma de suas funções incitar os pro-
ponentes a conceber projetos ambientalmente menos agressivos 
e não simplesmente julgar se os impactos de cada projeto são acei-
táveis ou não. 

Essa busca por alternativas e a exposição de seus pontos po-
sitivos e negativos faz parte da essência do EIA e permite uma 
compreensão mais apropriada dos caminhos possíveis, de modo 
a proporcionar uma tomada de decisão mais apanhada dos fatos 
e condições. Uma abertura ao debate e ao diálogo sobre as alter-
nativas pode evitar, por exemplo, que haja o comum aprisiona-
mento das alternativas à única opção inicialmente projetada pelo 
empreendedor.43 

Assim, nos parece claro que a necessária mobilização e aber-
tura ao público e às comunidades afetadas na discussão das alter-
nativas do empreendimento, inclusive a opção zero, é elemento 
saneador do processo para que, efetivamente, as alternativas se-
jam consideradas a bem do complexo conjunto de interesses abor-
dados no licenciamento (e não apenas do empreendedor) e é, 
também, útil como suporte criativo para surgimento de novas al-
ternativas e para o aprimoramento da qualidade da decisão44. 

 
43 Sánchez evidencia que há significativo controle das alternativas pelo 
proponente, de maneira que, quando chega o momento de preparar um 
EIA, alternativas locacionais já foram rejeitadas, assim como desenhos ou 
projetos alternativos. Além do que, a alternativa de não realização do 
projeto raramente faz parte da agenda do proponente, embora seja uma 
alternativa que deva ser seriamente considerada pela agência ambiental 
(SÁNCHEZ, ob. cit., p.172). 
44 Exemplo: houve questionamentos na China quanto à construção da 
barragem de Três Gargantas (maior empreendimento hidrelétrico instalado 
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Essa discussão sobre análise de alternativas no âmbito do 
EIA/RIMA remete à premissa de que a qualidade da decisão45 de-
pende da qualidade das alternativas sobre as quais haverá a es-
colha. Assim, o primeiro caminho da avaliação de impactos am-
bientais é desenvolver alternativas com a criação, identificação e 
seleção das opções46 que serão consideradas em uma análise de-
talhadas do EIA. 

A melhoria na análise das alternativas para o empreendi-
mento tem no envolvimento público um elemento decisivo que 
proporciona aumento da qualidade substantiva da decisão. 
Beierle (1998, p. 7) expressamente avalia que o envolvimento pú-
blico no momento apropriado, no início e de modo substancial, é 
capaz de funcionar como fonte importante para o domínio de fa-
tos e para o surgimento de alternativas inovadoras47. 

 
no mundo) que tinha por justificativa o controle de cheias do rio Yangtze. 
O questionamento suscitou a alternativa de construção de uma série de 
barragens menores nos principais efluentes do rio e no curso principal do 
Yangtze a montante do local escolhido. Outra alternativa aventada foi a 
construção de diques laterais e canais de derivação a jusante do local da 
barragem (SÁNCHEZ, ob. cit., p.176). 
45 A busca de alternativas não é simplesmente para fazer uma análise de 
impacto ou para completar uma declaração de impactos ambientais, mas 
sim aprimorar a qualidade das decisões (STEINEMANN, Anne. Improving 
alternatives for environmental impact assessment. Environmental Impact 
Assessment Review, v. 21, n. 1, p. 3-21, 2001, p..3-4). 
46 Steinemann considera como fator importante para aprimorar a realização 
do EIA, a necessidade de que as alternativas consideradas reflitam os 
objetivos sociais, não apenas os estreitos objetivos da agência ambiental. 
Um caminho para ajudar a conseguir isso é envolver o público mais 
substancialmente no desenvolvimento de alternativas (Ibidem, p. 18). 
47 Em sentido semelhante, a política oficial de envolvimento público da 
EPA, em seu primeiro passo, orienta que o objetivo de facilitar o efetivo 
processo de envolvimento público através de um planejamento avançado, 
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No o art.5º, I é apontada a necessidade de cotejo com a opção 
zero, ou seja, de não realização do projeto. Sendo uma decisão 
que agrega impactos negativos e positivos, é fundamental que a 
decisão sobre viabilidade ambiental sempre compreenda os ga-
nhos e perdas decorrentes da não realização do projeto para que, 
no cotejo, seja avaliado se é viável o empreendimento. 

Segundo a regulamentação para a implementação das dispo-
sições procedimentais do ato da política nacional do meio ambi-
ente norte-americana (CEQ), editada pelo Conselho de qualidade 
Ambiental, podemos perceber que no item § 1502.14 há uma 
abordagem dedicada às alternativas, incluída a ação proposta, em 
que se impõe à agência estatal que: a)explore rigorosamente e 
avalie objetivamente todas as alternativas razoáveis e para as al-
ternativas que foram eliminadas pelos seus estudos, fazer um dis-
curso resumido das razões pelas quais elas foram eliminadas; 
b)dedicar um tratamento substancial para cada alternativa consi-
derada em detalhe, incluída a ação proposta para que os revisores 
possam avaliar os seus méritos em comparação; c)incluir alterna-
tivas razoáveis, mesmo que não esteja dentro da jurisdição da 
agência; d)incluir a alternativa de não-ação ou de não realização 
do projeto; e)identificar a alternativa preferida pela agência; f)in-
cluir medidas mitigadoras apropriadas. 

 
aviso prematuro às partes interessadas, adequados tempo e recursos e 
avaliação (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY - EPA. Public 
Involvement Policy of the U.S. Environmental Protection Agency. Maio 
de 2003. Disponível em: <http://documents.cabq.gov/environmental-
health/airquality/documents/epaejfinalpolicy2003.pdf>. Acesso em 30 ago. 
2017., 2003). 
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Observa-se a expressa preocupação que a análise das alter-
nativas sejam sempre cotejadas com a hipótese de não realização 
ou de não ação (alternativa zero). 

Em relação à alternativa zero, Steinemann (2001, p. 6) ressalta 
que a alternativa de “não-ação”, opção zero, tem duas interpreta-
ções principais: uma é de não alterar a atividade atual em curso, 
como continuar com regularidade da operação de um projeto hi-
drelétrico sob os termos de uma licença existente. O outro é "ne-
nhuma atividade", como a decisão de não construir uma hidrelé-
trica. Em qualquer caso, ressalta Steinemann, a alternativa de 
“não-ação” é projetada para fornecer condições de base para ava-
liar e comparar a outras alternativas. Deve-se notar que nenhuma 
ação não significa necessariamente que não ocorrerão impactos 
ambientais. 

É preciso considerar, portanto, que a análise de impactos am-
bientais de grandes empreendimentos envolve uma gama de dis-
ciplinas e técnicas que tornam bastante dificultosa a escolha, em 
modo absoluto, de uma solução como a única cabível para o em-
preendimento. Da mesma forma, dificilmente se consegue de 
modo definitivo apresentar uma única alternativa tecnológica 
para o empreendimento ou uma única alternativa locacional. 

De igual problematicidade é a aferição da viabilidade ambi-
ental. Ou seja, quando o art.5º, II determina que sempre se faça o 
cotejo com a alternativa de não realização do empreendimento 
(ou opção zero), bem demonstra que a apreciação da viabilidade 
ambiental é sempre relativa e ponderada, cotejando-se os ganhos 
e perdas sociais, naturais e econômicas, todas integradas e aloja-
das em um horizonte temporal intergeracional. 
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Expressando a dramaticidade desse momento decisório, é 
válido trazer ao debate trecho do trecho do parecer da equipe téc-
nica do IBAMA no caso do licenciamento ambiental do empreen-
dimento denominado AHE Belo Monte48, emitido em 26 de ja-
neiro de 2010, em que bem se demonstra a dificuldade de tomada 
de decisão: 

6. O conceito de viabilidade ambiental não en-
contra na legislação pertinente definição que 
auxilie o analista ambiental a balizar sua deci-
são, o que propicia ampla margem de interpre-
tações e, consequentemente, questionamentos. 
7. A falta de critérios técnicos e legais que ex-
pressem a viabilidade ambiental, e os diversos 
interesses, legítimos, mas muitas vezes antagô-
nicos, que encontram no âmbito do licencia-
mento ambiental um espaço de discussão polí-
tica, não propiciam à equipe técnica uma to-
mada de decisão segura sobre a viabilidade de 
empreendimentos de tamanha complexidade 
(DEL MORAL HERNÁNDEZ e MAGALHÃES, 
2011, p. 321). 

Com constatação equivalente, Alberto Fonseca avalia que 
atualmente existe um mito de que os estudos ambientais são ca-
pazes de concluir pela viabilidade socioambiental de um projeto 
de maneira tecnicamente irrefutável. No entanto, ressalta Fonseca 
que, após quarenta anos de experiências com avaliação de impac-
tos ambientais no mundo, observa-se que os estudos tendem a 
resultar em múltiplas conclusões, baseadas em múltiplas 

 
48 Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte ou Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte. 
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premissas e incertezas. Não há, assim, até hoje, uma técnica que 
permita equalizar os aspectos positivos e negativos de modo 
isento e imparcial (FONSECA, 2015, p. 34). 

Assim, o papel dos estudos ambientais é, portanto, aumentar 
o grau de informação técnica acerca dos potenciais efeitos socio-
ambientais das propostas de modo a minimizar – e não eliminar 
– a subjetividade e a arbitrariedade nas análises (FONSECA, 2015, 
p. 34). 

Dessa forma, fica claro que a tomada de decisão sobre viabi-
lidade ambiental de empreendimentos não se resume a um cotejo 
analítico de premissas científicas. Pode-se, assim, decompor a to-
mada de decisão ambiental em duas questões. A primeira seria: o 
que vai acontecer? E a segunda seria: Isto é uma boa ideia? A ci-
ência e a análise técnica seriam adequadas para responder à pri-
meira pergunta (o que vai acontecer?). Por outro lado, a segunda 
pergunta (isto é uma boa ideia?) está associada a aspectos como 
valores das várias alternativas e chega até a escolha de qual é o 
melhor caminho a seguir, no que incorpora uma componente 
eminentemente política49. 

Essa constatação indica a precariedade e ao mesmo tempo a 
carga política da tomada de decisão sobre impactos ambientais, a 
denotar a necessidade imperiosa do envolvimento da 

 
49 Beierle destaca que o Conselho Nacional de Pesquisas norte americano 
(National Research Council – NCR), em 1996, reconheceu as dimensões 
política e técnica da tomada de decisão ambiental e propôs um processo 
analítico-deliberativo. Beierle menciona o ponto de partida de Dietz para 
decompor o processo da tomada de decisão ambiental nas perguntas “what 
will happen?”e “Is this a good idea?” (BEIERLE, T.The quality of 
stakeholder-based decisions. Risk analysis, vol.22, n.4, p.739-749, 2002a., 
p.741). 
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coletividade afetada50. A precisa e ampla comunicação dos impac-
tos e riscos devem ser partilhadas e as visões do problema cons-
truídas com a comunidade para que a decisão seja a mais apa-
nhada possível e proporcione uma decisão mais adequada e com 
maior chance de controle dos riscos. 

Ademais, a participação pública no processo decisório ambi-
ental traz ganho adicional. É que as decisões tomadas após um 
processo participativo são mais facilmente implementáveis e sus-
tentáveis porque a decisão considera as necessidades e os interes-
ses de todas as partes interessadas (steakholders) e estes podem en-
tender melhor e são mais envolvidos nos resultados. Isso gera de-
cisões mais legítimas e sujeitas a menos desafios.51 

Essa complexidade e carga política da decisão sobre viabili-
dade ambiental motivou o IBAMA (2010) a editar a Instrução 
Normativa nº 11, de 22 de novembro de 2010, criou a Comissão 
de Avaliação e Aprovação de Licenças Ambientais, com o obje-
tivo de analisar e assessorar o Presidente na concessão das licen-
ças de competência do IBAMA.52 O ato normativo enuncia como 

 
50 José Cláudio Junqueira Ribeiro ressalta que a fase da emissão da licença 
prévia possui um viés discricionário bastante evidente, uma vez que o 
conceito de viabilidade ambiental tem forte componente subjetivo. Ao 
contrário, a fase de emissão das licenças de instalação e operação, por outro 
lado, estaria mais próximas do conceito de ato vinculado (RIBEIRO, José 
Cláudio Junqueira. O que é licenciamento ambiental. In: RIBEIRO, José 
Cláudio Junqueira (Org.). Licenciamento ambiental: herói, vilão ou 
vítima?, Belo Horizonte: Arraes Editores, p.1-26, 2015, p.9). 
51 No mesmo sentido: COLETTI, Roseli Nunes. A participação da 
sociedade civil em processos decisórios ambientais. Revista Brasileira de 
Gestão Ambiental, v.6, n.1, janeiro/dezembro de 2012, p.11. 
52 A Comissão será composta pelos responsáveis pelas seguintes Diretorias 
do IBAMA: 1-Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC; 2-Diretoria 
de Qualidade Ambiental - DIQUA; 3-Diretoria de Proteção Ambiental - 
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motivo para sua edição a necessidade de incorporar ao sistema 
de licenciamento ambiental do IBAMA a opinião dos responsá-
veis pelas atividades finalísticas do órgão e de ampliar a partici-
pação dos gestores da autarquia nos processos de tomada de de-
cisão que envolvem os empreendimentos de impacto regional. 

Ou seja, trata-se de clara iniciativa de divisão de responsabi-
lidades e de robustecimento da decisão com uma ampliação de 
visões sobre a questão da viabilidade ambiental do empreendi-
mento. Essa instrução normativa prevê, por exemplo, a possibili-
dade que, por deliberação do Presidente do IBAMA, a Comissão 
poderá convidar representantes de outros órgãos da Administra-
ção Pública, especialistas de notório saber bem como representan-
tes do interessado no licenciamento, para enriquecimento das dis-
cussões técnicas antes das deliberações. 

Trata-se de uma atitude de reconhecimento de que as deci-
sões ambientais são tão políticas quanto científicas a exigir um 
maior envolvimento das partes interessadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Constituição de 1988 consagrou o meio ambiente como 
valor superior no ordenamento jurídico nacional, elevando 
ainda mais a tutela do meio ambiente como diretrizes funda-
mental para o desenvolvimento econômico. A fundamentali-
dade do meio ambiente, o princípio do in dubio pro natura, pre-
venção, precaução, poluidor-pagador e o tratamento democrá-
tico das questões ambientais são premissas essenciais ao pro-
cesso de controle e tratamento dos impactos ambientais de 

 
DIPRO; 4-Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas - 
DBFLO; 5-Procurador Chefe Nacional da PFE/IBAMA. 
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grandes empreendimento, sobretudo. Por outro lado, a análise 
do EIA/RIMA como instrumento fundamental para a análise, 
compreensão e tratamento de impactos ambientais de empre-
endimento de significativa afetação do meio ambiente de-
manda a adoção do conceito de impacto ambiental que o dis-
tinga daquilo que é tido como poluição ou dano ambiental. 

Assim, o impacto ambiental é concebido como aquela al-
teração da qualidade ambiental, adversa ou não, significativa 
ou não, que é aferível no âmbito do licenciamento ambiental. 

Para a compreensão dos impactos ambientais o 
EIA/RIMA é instrumento essencial que desempenha papel 
próprio no controle de impactos ambientais, mas que se inter-
relaciona de forma simbiótica com o licenciamento ambiental, 
ambos constituindo um processo complexo que visa o ade-
quado tratamento dos efeitos positivos e negativos do empre-
endimento, com vistas a subsidiar uma decisão sobre a viabi-
lidade ambiental do empreendimento. 

Assim, embora o EIA/RIMA não se confunda com o licen-
ciamento, possuem uma relação de interdependência intrín-
seca. 

Por outro lado, ficou claro pela abordagem desenvolvida 
que a carga de incerteza inerente ao processo decisório do li-
cenciamento ambiental projeta, na mesma medida, a necessi-
dade de envolvimento do público no processo de compreen-
são de impactos e decisão sobre a viabilidade ambiental de ati-
vidades impactantes, sobretudo em casos de EIA/RIMA (sig-
nificativo impacto). 
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Assim, a análise das possíveis alternativas para o empre-
endimento, inclusive a denominada opção zero, é etapa fun-
damental do processo de licenciamento de empreendimentos 
de significativo impacto ambiental. 

Diante da complexidade e carga política da decisão, o en-
volvimento público no momento apropriado, o mais prema-
turo possível, contribui para o aprimoramento qualitativo da 
decisão, com importantes oportunidade de inputs do público. 
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FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIE-
DADE E IPTU PROGRESSIVO NO 
TEMPO 

Eduardo Silveira Frade 

INTRODUÇÃO 

A defesa e proteção do meio ambiente deve ocorrer não 
somente na somente na esfera do meio ambiente natural, mas 
também na sua vertente artificial. As cidades apresentam a du-
pla característica, uma vez que apresentam tanto elementos ar-
tificialmente construídos pelo homem como também elemen-
tos naturalmente existentes, antes mesmo da ação humana. 

Entretanto, não se pode olvida que somente a proteção do 
meio ambiente deva ser considerada como interesse social, 
posto que objetivos de desenvolvimento econômico não po-
dem ser desconsiderados, mas sim analisados conjuntamente 
e sopesados para fins de cumprimento da função social da pro-
priedade. 

Responder o que seria, pois, a função social da proprie-
dade, notadamente em âmbito urbano, é um dos interesses 
deste estudo, sobretudo porque prescreve o artigo 182, §4º da 
Constituição Federal que poderá ser exigido o Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) de forma progressiva diante do 
não atendimento da função social da propriedade urbana. 

Outrossim, busca-se responder se a imposição de IPTU 
progressivo não violaria a natureza jurídica dos tributos, 
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conquanto haja tributação de ato ilícito. Ademais, em sendo 
possível, quais seriam os limites dessa majoração? Ela impli-
caria em uma nova Regra-Matriz de Incidência Tributária, 
consorte prevista por Paulo de Barros Carvalho? 

No intuito de responder os questionamentos propostos, 
utiliza-se de metodologia qualitativa de cunho hermenêutico-
analítico, conquanto sejam consideradas a compreensão da 
função social da propriedade enquanto construção dogmática, 
bem como em âmbito urbano, tomando a Constituição Federa 
de 1988 fundamento e, posteriormente, partindo-se para uma 
análise do IPTU, sua progressividade e limites, em analisando 
sua conformidade com o texto constitucional em cotejo com a 
Lei 10.257/2001 também conhecida por Estatuto da Cidade. 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

Tomando por premissa a análise institucional do Direito, é ati-
nente que toda criação jurídica, ao menos em tese, deverá ser moti-
vada. Este entendimento, inclusive, é consonante com a teoria tridi-
mensional do Direito defendida por Miguel Reale (1999, p.188), em 
que o valor seria a invariante axiológica que orientaria a sociedade, 
representando o elo entre o ser e o dever ser, sobre o qual deve debru-
çar-se o Direito, dado o seu objetivo de tutela dos interesses sociais. 

Sobre a axiologia do vocábulo função, é cabível afirmar que o 
referido termo esteja ligado à finalidade legal de um instituto jurí-
dico, qual seja o valor que o orienta, fundamentando sua existência. 

A expressão “função social”, segundo Tomasevicius Filho (2005, 
p.197), teria surgido a partir da Suma Teológica de Santo Tomás de 
Aquino, datada dos fins do séc. XIII (1270), com a assertiva de que 
“os bens apropriados individualmente teriam um destino comum, 
que o homem deveria respeitar”. 
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Da concepção de Santo Tomás de Aquino, depreende-se que, 
para o mesmo, a fé seria o elemento subjetivo por meio do qual se 
aceitaria o direito de propriedade e seu consequente direito de he-
rança. Ademais, a fé também seria responsável por orientar a utili-
zação da propriedade em prol de um bem comum, em favoreci-
mento, pois, da coletividade, ainda que para tanto se estivesse obje-
tivando o ideal de salvação. 

Segundo a professora Hertha Leite Urquiza (1984, p.132), a con-
cepção tomista da função social da propriedade seria compreendida 
como sendo a realização do bem comum, entendido como o bem da 
comunidade. Neste sentido, acentua-se o papel promocional do Es-
tado em relação à dignidade humana, sendo relevante destacar que 
para atender o bem comum não lhe seria possível sobrepor-se a ne-
nhum dos direitos fundamentais do ser humano. 

Com o decorrer do tempo, a compreensão acerca da função so-
cial da propriedade ampliou-se, diminuindo-se a conotação teoló-
gica que lhe era inerente. Em 1850 Auguste Comte teria elucidado 
melhor o tema, embora ainda não se utilizando da expressão função 
social para discorrer sobre o papel da propriedade. 

Raymond Aron (2002, p.101-102) sintetiza o pensamento de 
Comte destacando que para este a propriedade privada seria neces-
sária e inevitável, sendo, porém, somente tolerável enquanto se 
desse no exercício do bem comum. Nesta razão é possível vislum-
brar a posição intermediária em que se encontra este pensador, visto 
que seu posicionamento transita entre o liberalismo clássico, que 
acentua a propriedade como sendo de atendimento aos intentos de 
seu proprietário privado e o marxismo, à época, recém-aflorado pelo 
manifesto comunista publicado em 1849 e que, a grosso modo, de-
fendia a coletivização da propriedade. 

Somente sob a influência de Leon Duguit (1975) é que o exercí-
cio do direito de propriedade tomou contornos sociais, uma vez que 
este defendia a relativização da propriedade que, para o este autor, 
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não teria caráter absoluto, chegando a afirmar que propriedade não 
corresponderia a um direito, mas sim a uma função social, conforme 
aduz: 

a propriedade não é um direito; é uma função 
social. O proprietário, quer dizer, o possuidor 
de uma riqueza tem, pelo fato de possuir esta 
riqueza, uma função social a cumprir; enquanto 
cumpre esta missão seus atos de proprietário 
estão protegidos. Se não a cumpre ou a cumpre 
mal, por exemplo não cultivando sua terra ou 
deixando sua casa se arruinar, a intervenção 
dos governantes é legítima para obrigar-lhe a 
cumprir sua função social de proprietário, que 
consiste em assegurar o emprego das riquezas 
que possui conforme seu destino. (DUGUIT, 
1975, p.179) 

Discorrendo acerca da visão de Duguit (1975), Paulo de Assis 
Ferreira Luz (2011, p.75) acentua que, para o primeiro, o dever do 
homem em cumprir o papel social deve sobrepor-se aos interesses 
individuais, de sorte que o não atendimento desse objetivo maior 
legitimaria a intervenção estatal. 

Para Duguit (1975) o proprietário seria uma espécie de funcio-
nário público, dada a sua responsabilidade de servir à coletividade. 
Contudo, como destaca Frazão (2011), a obra de Duguit (1975) neste 
ponto, “já mostrava a dificuldade da tarefa de compatibilização en-
tre os interesses públicos e privados, bem como o risco de se descon-
siderar o próprio indivíduo” (FRAZÃO, 2011, p. 96-97). 

Sobre a concepção de Duguit (1975), resta enfática a crítica feita 
por Tomasevicius (2005), segundo a qual o primeiro teria pratica-
mente suprimido a noção de propriedade, dado o papel que atribuiu 
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a esta, o que resultaria em fragilidade no próprio Direito, posto que 
a este não caberia o papel de proteger “o direito subjetivo de ser pro-
prietário, mas apenas garantia a liberdade de o proprietário fazer 
com que sua riqueza cumpra a sua função social, o que levaria a uma 
socialização da propriedade” (TOMASEVICIUS, 2005, p. 200). 

Questiona-se a concepção defendida por Duguit (1975) na me-
dida em que reduz o direito de propriedade a um dever social, ex-
tinguindo tal direito em detrimento da coletividade. Todavia não se 
pode olvidar a contribuição do mesmo ao defender que a proprie-
dade, apesar de não ser enxergada como um direito, deve servir 
tanto para atender anseios privados como públicos, razão pela qual 
Orlando Gomes (1990) o considera o “pai da ideia de que os direitos 
só se justificam pela missão social para o qual devem cumprir” (GO-
MES, 1990, p.97-98). 

Outra importante contribuição sobre a noção de função social 
dos institutos jurídicos, dentre os quais se destaca a propriedade, 
deu-se através de Karl Renner (1981, p.49), que acentuou que a fun-
ção social dos institutos jurídicos corresponderia à sua função eco-
nômica, de modo que, segundo este autor, ao se cumprir sua função 
econômica, - a qual considera inerente a todo e qualquer instituto – 
também se atuaria em conformidade com sua função social, na me-
dida em que a economicidade refle interesses sociais. 

Notadamente, esta concepção não corresponde a uma verdade 
imutável pois, muitas vezes, os interesses coletivos transcendem a 
simples economicidade dos institutos. Ademais o exercício das ati-
vidades econômicas pode, até mesmo, ser contrário àqueles interes-
ses quando, por exemplo, para seu crescimento econômico uma de-
terminada empresa danifica o meio em que está inserida, provo-
cando danos ambientais e sociais irreparáveis. 

Na concepção de Eros Roberto Grau (1981), a propriedade seria 
apresentada como poder, sendo que “esse poder não seria ilimitado, 
ou seja, o seu titular não poderia exercê-lo apenas visando a seu 
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interesse, deveria também respeitar os direitos de terceiros, da cole-
tividade” (BARACHO e JATOBÁ, 2015, p.49). Portanto, para Grau, 
a função social corresponderia ao direcionamento social do uso dos 
poderes inerentes à propriedade privada. 

Fábio Konder Comparato (1990, p. 32), por sua vez, defende a 
concepção de função como a possibilidade (poder) de dar a determi-
nado objeto da propriedade uma destinação específica, vinculando-
a a um objetivo (dever). Destarte, o autor amplia a visão trazida por 
Eros Grau (1981), no sentido de que a função social não somente cor-
responderia a um poder, mas a um binômio de “poder-dever do pro-
prietário, sancionável pela ordem jurídica” (COMPARATO, 1996, 
p.75). 

Em que pese defender que os direitos subjetivos do proprietário 
e os interesses coletivos sejam incompatíveis, Comparato (1996) não 
desconsidera o dever do proprietário de observar as disposições de 
Direito Público, atentando para o dever deste em relação às limita-
ções de ordem externa e de cunho social, cujo atendimento corres-
ponderia à função social. Para o autor o exercício do poder de pro-
priedade deveria se dar em observância ao dever de respeito e aten-
dimento aos anseios de ordem pública. 

No que tange à Constituição Federal de 1988, é importante des-
tacar que, desde seu preâmbulo, esta aponta para os valores sociais 
como metas a serem perseguidas pelo Estado, deixando claro em seu 
artigo 3º, inciso I, o objetivo de “construir uma sociedade livre, justa 
e solidária”. 

A solidariedade, portanto, se torna premissa e, como tal, passí-
vel de vincular tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas, 
seja de direito público ou privado, na busca de unir todos os cida-
dãos no alcance do bem comum. Sobre o significado da solidarie-
dade, cumpre destacar: 
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na verdade, a solidariedade implica o reconhe-
cimento de que, embora cada um de nós com-
ponha uma individualidade, irredutível ao 
todo, estamos também todos juntos, de alguma 
forma, imanados por um destino comum. Ela 
significa que a sociedade não deve ser o lócus 
da concorrência entre indivíduos isolados, per-
seguindo projetos pessoais antagônicos, mas 
um espaço de diálogo, cooperação e colabora-
ção entre pessoas livres e iguais, que se reconhe-
çam como tais. (SARMENTO, 2003, p.38) 

No núcleo da solidariedade está a dignidade da pessoa humana, 
por sua vez, correspondente ao valor essencial que orienta e reúne 
os demais direitos fundamentais, e cuja observância tanto no âmbito 
individual como coletivo compreende o cerne do Estado Democrá-
tico de Direito. 

Ao reconhecer a centralidade do homem e a importância da pro-
moção de sua vida com dignidade, a Constituição Federal de 1988 
legitima o cumprimento da função social por diversos institutos, 
ainda que não expressamente tratados em seu texto. 

Cumprir a função social representa, portanto, reconhecer o ho-
mem como valor fundamental - consonante entendimento de Mi-
guel Reale (1999, p.213) – de sorte que os institutos jurídicos e sociais 
atuem em sua promoção, elevando-o a premissa e conciliando, as-
sim, os interesses privados com os públicos, uma vez que ambos são 
indissociáveis e inerentes à condição humana. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXIII, 
prescreve que “a propriedade atenderá sua função social”, entre-
tanto não expõe a maneira pela qual se atenderia à exegese de seu 
comando, tarefa que compete à construção da Ciência do Direito. 
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Tomando a norma geral e abstrata, entende-se que este pres-
creve um comando de cunho obrigatório53, de sorte a orientar as con-
dutas intersubjetivas no sentido de que, caso o sujeito seja proprie-
tário resultaria em que fosse dada destinação social para tal propri-
edade. 

Entrementes, como se observa, o dispositivo supramencionado 
não apresentou que tipo de propriedade estaria mencionando. 

Outrossim, o mesmo ocorre em relação ao artigo 170, inciso III 
da Constituição Federal, que orienta no sentido de que a Ordem Eco-
nômica deverá observar o princípio da função social da propriedade, 
mais uma vez não expondo o que entenderia por tal e nem tampouco 
qual seria a delimitação do significado do signo “propriedade”. 

Observa-se, portanto, que fora dado conteúdo principiológico à 
função social da propriedade, tanto no artigo 5°, inciso XXIII como 
no artigo 170, III, ambos da Constituição Federal, de sorte que os va-
lores veiculados devem ser orientados quando na formulação da in-
terpretação e, consequente elaboração de normas individuais e con-
cretas. 

Cuidando em dar contornos semânticos à noção de proprie-
dade, a Constituição Federal apresenta-a numa concepção estática, 
na medida em que consigna expressamente no artigo 182, §2º que “a 
propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exi-
gências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 
diretor” e, em seu artigo 186 apresenta os requisitos quais a propri-
edade rural deverá guardar observância a fim de que cumpra sua 
função social. 

Não obstante entendermos que não somente a propriedade, no 
sentido estático e de terras, sejam elas rurais ou urbanas devem 

 
53 Segundo Paulo de Barros Carvalho (2018, p. 167), em referência à 
Lourival Vilanova, as normas jurídicas prescrevem condutas 
intersubjetivas de cunho permitido, proibido ou obrigatório 
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cumprir uma função social54, mas também a empresa ou outros ins-
titutos devem obedecer a mesma observância, nos ateremos ao ar-
tigo 182, §2º da Constituição Federal a fim de apresentar a interpre-
tação que podemos ter deste dispositivo. 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE UR-
BANA 

A Constituição Federal, em seu artigo 182, §2º, prescreve que a 
propriedade urbana cumprirá sua função social caso atenda as exi-
gências do plano diretor. 

A fim de regulamentar tal enunciado normativo, a Lei nº 
10.257/2001, também conhecida por “Estatuto da Cidade”, orienta as 
premissas nas quais deve se dar a política urbana, a fim de garantir 
que a cidade seja hábil a cumprir toda uma função social dela en-
quanto elemento. Ou seja, as cidades também têm o dever de cum-
prir uma função social, cujos contornos nomeados de “diretrizes” 
encontram-se expostas no artigo 2º da lei em comento, os quais os 
planos diretores deverão guardar observância. 

O plano diretor trata-se, pois, de enunciado-normativo profe-
rido no âmbito municipal, no qual se orienta o planejamento, con-
trole e uso do solo urbano, de sorte que serve ao intuito de orientar 
as formas de utilização e zoneamento e cuja obrigatoriedade 

 
54 Neste sentido, já defendemos a possibilidade da empresa desempenhar 
um função social. Vide:  
FRADE, Eduardo Silveira;; BARACHO, Hertha Urquiza . A função social 
das empresas em recuperação judicial. In: BARACHO, Hertha Urquiza. 
(Org.). Ética Ambiental e Desafios da Pós na Pós-Modernidade: 
Responsabilidade Social, Empresa, Comunidade e Meio Ambiente. 1ed.: 
Appris, 2018 
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encontra-se prevista no artigo 182, §1º da Constituição Federal, para 
cidades que possuam mais de 20 (vinte) mil habitantes bem como 
para os casos em que a autoridade pública municipal queira exigir 
do proprietário de imóvel urbano não edificado ou subutilizado exi-
gências a fim de melhor aproveitamento da propriedade urbana. 

O artigo 182, §4º da Constituição Federal prescreve os instru-
mentos de coação para que o proprietário promova o “adequado 
aproveitamento” do solo urbano. 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, 
mediante lei específica para área incluída no 
plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, 
do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova seu 
adequado aproveitamento, sob pena, sucessiva-
mente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e terri-
torial urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante 
títulos da dívida pública de emissão previa-
mente aprovada pelo Senado Federal, com 
prazo de resgate de até dez anos, em parcelas 
anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor 
real da indenização e os juros legais. 

Semanticamente verifica-se problemática no termo “ade-
quado aproveitamento” definido pelo legislador, na medida 
em que as palavras eleitas para tanto são demasiada amplitude 
semântica, posto que o termo “adequado” comporta um sem 
número de acepções, variáveis conforme os valores que 
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guardam os diferentes intérpretes que sobre elas se debrucem, 
os quais podem coincidir ou não com os valores intentados 
pelo legislador. 

Importa, portanto, que a acepção do vocábulo “ade-
quado” tenha seus contornes definidos em instrumentos infra-
constitucionais, que guardem pertinência com texto positi-
vado na Constituição Federal. É neste sentido, pois, que deve 
atuar o plano diretor. Deve definir em termos normativos o 
conteúdo semântico da utilização adequada da propriedade, 
de forma que limites objetivos sejam impostos ao proprietário 
que, só então, conseguirá formular uma norma jurídica indivi-
dual e concreta que oriente o uso de sua propriedade. 

Não obstante a discussão apresentada, o inciso I do supra-
citado artigo constitucional determina que possa a autoridade 
pública municipal determinar ao proprietário o parcelamento 
ou edificação compulsórios caso verifique uma inutilização 
inadequada do solo urbano pelo particular, que descumpra, 
pois, a função social da propriedade. 

Tal instrumento deve ser apresentado em instrumento lin-
guístico próprio, pois somente assim poderia o proprietário to-
mar ciência do descumprimento da norma hipotética em co-
mento, mesmo porque, como observa Paulo de Barros Carva-
lho (2018) a linguagem precisar ser expedida em forma para 
que possa existir no sistema do direito positivo, do contrário 
havendo-se tão somente abstrações e presunções que não inte-
ressam ao direito. Ademais, devendo tal formalização se dar 
por autoridade competente, a qual compete ser indicada no 
âmbito do próprio plano diretor municipal ou, na falta deste, 
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por representante com poderes para tanto, os quais devem ser 
outorgados pelo chefe do Poder Executivo Municipal. 

Em outras palavras, sem a notificação formal do contribu-
inte, inclusive com comprovação de que este tomou conheci-
mento do instrumento, não haveria que se falar em comunica-
ção entre os sujeitos e, consequentemente, construção de rela-
ção jurídica, mesmo porque, como observa Gregório Robles 
(2010, p. 129), o direito é decorre de relação comunicacional. 

Ademais, considerando a eficácia da notificação em âm-
bito pragmático, deve ser outorgado ao proprietário lapso 
temporal para que ele apresente comprovações de dar efetivi-
dade à norma ou, alternativamente, que apresente contestação 
ao ato administrativo que lhe fora encaminhado. Tal prazo, in-
clusive, deve ser de um ano para protocolo do projeto e dois 
anos para que seja dado início as obras, conforme prescreve o 
artigo 5º, §4º do Estatuto das cidades. 

Os instrumentos de prova, outrossim, devem ser expres-
sos dentro das diretrizes do plano diretor, pois somente se va-
lem como instrumento probatório dos eventos os instrumen-
tos que o direito admitir, mesmo porque, do contrário corre-se 
o risco de que sejam criados instrumentos sem intencionali-
dade de efetivação como, por exemplo, projetos arquitetônicos 
sem intencionalidade de que sejam revertidos em construções. 

Ademais, deve ser outorgado tempo hábil para que o pro-
prietário inicie o parcelamento ou edificação – tempo este de 
dois anos, conforme artigo 5º, §4, inciso II do Estatuto da Ci-
dade - bem como ser orientado coeficiente de edificação mí-
nima anual, sob o risco de não se observar eficácia social da 
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norma que determina a edificação. Ou seja, para além da de-
terminação de prazo para início das obras, entende ser indis-
pensável que a notificação encaminhada ao proprietário con-
tenha coeficiente mínimo de edificação anual, do contrário res-
taria inócua a eficácia da norma, pois poderia o proprietário 
prolongar por longo período a prática edificante. 

Ainda, caso haja o imóvel já seja edificado, mas com baixo 
coeficiente construtivo, se faz imperiosa a apresentação de 
prova pericial do alegado, mesmo porque é possível que, no 
plano fenomênico, o apresentado não coincida com a edifica-
ção construída que pode ter sido expandida, ainda que sem 
autorização municipal55. 

Dito isso, com a notificação do proprietário, com a respec-
tiva comprovação de ciência, inicia-se um procedimento admi-
nistrativo e, como tal, deve obedecer às diretrizes do Código 
Tributário Municipal, sempre respaldado por elementos pro-
batórios e possibilitando o contraditório e ampla defesa do 
proprietário do imóvel. 

Importante também que a notificação seja averbada no 
cartório de registro de imóveis, como prescreve o artigo 5º, §2º 
da Lei n. 10.257/01 (Estatuto da Cidade). Sobre essa exigência, 
indispensável à publicidade do ato, bem observa Jorge Henri-
que de Oliveira Souza (2009, p. 311): 

 
55 Com isso não se defende que devam os proprietários edificar ou 
engrandecerem as edificações já existentes sem autorização municipal, 
posto que, caso façam a edificação sem o dito “alvará de construção” 
podem estar sujeitos à incidência de outras normas sancionatórias. 
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A nosso sentir, a exigência de registro (melhor 
seria que lei dispusesse averbação) da notifica-
ção para o atendimento da função social à mar-
gem da matrícula do imóvel, destina-se a dar 
publicidade à exigência, vinculando eventuais 
futuros adquirentes daquele imóvel, além de 
constituir-se em prova da inércia para fins de 
progressão da alíquota 

Todavia, merece atenção o artigo 182, §4º, inciso II da 
Constituição Federal, no que concerne à possibilidade de Im-
posto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no 
tempo, mormente pela possibilidade de utilização de instru-
mentos tributários como meios coativos, bem como em conso-
nância com o princípio da extrafiscalidade como ferramenta 
hábil à sua justificação. 

O IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL UR-
BANO COMO INSTRUMENTO COATIVO 

A Constituição Federal, em seu artigo 182, §4º, inciso II, 
prescreve que poderá aumentar progressivamente o valor do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a fim de que tal 
medida possa servir para que o proprietário edifique ou par-
cele seu imóvel urbano, para que, com isso, possa cumprir as 
exigências do plano diretor municipal. 

Percebe-se, portanto, que há caráter sancionatório do im-
posto conquanto seja majorado na medida em que o proprie-
tário não edifique o imóvel, mesmo após ser notificado para a 
edificação ou parcelamento compulsórios e, com isso, iniciado 
um procedimento administrativo a fim de que o proprietário 
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possa realizar a edificação ou parcelamento ou, ainda, contes-
tar a notificação que lhe fora encaminhada, respeitando-se, as-
sim, o direito de defesa do proprietário, conforme defendemos 
anteriormente. 

Todavia, o IPTU foi elencado como medida sancionatória 
face a não edificação mesmo posterior à notificação do propri-
etário. 

Tal consideração, entretanto leva a uma aparente contra-
dição em relação à natureza jurídica dos tributos que, con-
forme prescreve o artigo 3º do Código Tributário, tributo não 
pode ser considerada como infração ao ato ilícito. 

Vê-se do artigo 182, §4º, inciso II da Constituição Federal 
e do artigo 3º do CTN um necessário cotejamento entre os ins-
titutos jurídicos e hierarquia dos veículos normativos, bem 
como um cotejamento entre os valores dos quais emergiram as 
normas gerais e abstratas em comento. 

A imposição tributária se sustenta precipuamente no inte-
resse fiscal e, no caso do IPTU não poderia ser diferente como, 
aliás, sustenta Hugo de Brito Machado (2017, p. 399): “a função 
do IPTU é tipicamente fiscal. Seu objetivo primordial é a ob-
tenção de recursos financeiros para o Município” (MA-
CHADO, 2017, p.399) 

Ocorre que a tributação pode sustentar-se em valores ou-
tros, que não se restringe a, tão somente, o interesse arrecada-
tório. Neste sentido, destaca-se os tributos de caráter extrafis-
cal, cuja prerrogativa é de ordenar a conduta humana ao 
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atendimento de valores e objetivos outros, como ocorre com a 
função social da propriedade, no caso em comento. 

Argumenta-se, todavia, que imposição de alíquotas pro-
gressivas ao IPTU para fins de cumprimento da função social 
da propriedade urbana, diferentemente do que entende Jorge 
Henrique de Oliveira Souza (2009, p. 316-319) não se dá como 
possível autorização para que haja tributação do ilícito, face a 
autorização constitucional, uma vez que a Regra-Matriz de In-
cidência Tributária do IPTU corresponde à uma norma geral e 
abstrata que orienta os contornos da aplicação dos tributos56, 
podendo ser formulada com base em normas jurídicas, com-
preendidas pelo juízo do interpretante do intérprete, no caso 

 
56 Entende-se por Regra-Matriz de Incidência Tributária, a estrutura lógica 
desenvolvida por Paulo de Barros Carvalho, a qual orienta o processo de 
aplicação e construção da norma em juízo interpretante do enunciado-
prescritivo destacado do suporte físico (texto de lei). Neste sentido, deve 
ser formulada na seguinte forma: D{[CM(v.c).Ce.Ct]  [Cp(Sa.Sp).Cq(bc . 
al)]}, onde haveria uma linguagem deôntica formulando uma conduta de 
dever ser, no qual figuraria no antecedente da norma o critério 
material(Cm), formado por verbo e seu complemento, onde haveria a 
descrição da conduta material que outorga a incidência normativa, ou seja, 
a descrição do fato jurídico, o critério especial (Ce) que tomaria tal fato 
jurídico dentro de um universo espacial, delimitando os limites especiais 
de sua descrição, o critério temporal (Ct), onde tomaria a descrição do fato 
jurídico no tempo em que ocorra, sendo tal antecedente unido a um 
consequente por meio de um functor ( ) representante da relação 
implicacional, onde no consequente se teria a relação jurídica firmada entre 
os sujeito ativo (Sa) e passivo (Sp) onde se emergiria uma prestação que, no 
caso tributário compete ao pagamento, motivo pelo qual elege-se um 
critério quantitativo (Cq), composto por base e cálculo (bc) e alíquota(al), 
que determinam o conteúdo da prestação. (CARVALHO, Paulo de Barros, 
Direito Tributário Linguagem e Método. 7ª ed. São Paulo: Noeses, p. 686) 
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em comento servindo para determinar os comandos normati-
vos da incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano. 

Em relação ao IPTU, sua progressividade não se dá em ra-
zão do cometimento de ilícito, mas sim para fins de ordenação 
ao cumprimento do princípio da função social da propriedade. 

A hipótese de incidência do IPTU é ser proprietário de 
imóvel, sendo a noção de proprietário, todavia, tomada não na 
acepção do código civil, mas sem entrementes, modifica-la. 

Enquanto subsistema próprio do ordenamento positivo, o 
direito tributário estabelece seus próprios âmbitos de signifi-
cação, de sorte que o critério material veiculado na hipótese da 
norma tributante seja a exteriorização da propriedade, como 
observa Sacha Calmon Navarro Coêlho, (2016, p. 333), de sorte 
que se poderia tributar a propriedade propriamente dita, a 
posse ou o domínio útil do imóvel, pelo que, inclusive, autori-
zar-se-ia a transação entre particulares no sentido de determi-
nação da responsabilidade pelo pagamento do tributo, não 
obstante tal contrato não possa ser oposto perante a autori-
dade fazendária. 

O critério material da Regra-Matriz de Incidência Tributá-
ria do IPTU seria, portanto, ser proprietário de imóvel locali-
zado em perímetro urbano. Seu critério espacial seria, por sua 
vez, a delimitação da zona urbana do município, conforme seu 
plano diretor ou na falta deste, na lei de zoneamento urbano, 
ao passo que seu critério temporal seria anual. No conse-
quente, portanto, haveria uma relação jurídica tendo no crité-
rio pessoal, enquanto sujeito ativo a autoridade fazendária 
municipal e, no sujeito passivo aquele que ostentar a 
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exteriorização da propriedade e, no critério prestacional, em 
âmbito quantitativo, o valor venal do imóvel e alíquota, ambos 
determinados legalmente. 

A hipótese de incidência da norma tributante, portanto, 
não expressa a tributação do ilícito, mas de ato lícito, do con-
trário haveria desrespeito à concepção de tributo expressa no 
CTN. 

Desta sorte, a fundamentação para a estipulação de IPTU 
progressivo no tempo, para fins de atendimento à função so-
cial da propriedade se dá com a imposição de outra norma ju-
rídica, que modifique, esta regra secundária – na acepção de-
fendida por Paulo de Barros Carvalho (2018), para quem a 
norma secundária seria sancionatória ao passo que a regra pri-
mária seria impositiva de dever, concepção, pois, oposta à de 
Hans Kelsen – segundo a qual haveria uma sanção ao descum-
primento da norma, com o fim, pois, de promover a utilização 
adequada da propriedade, em observância às diretrizes de seu 
Plano Diretor. 

Ou seja, o tributo não resulta de sanção ao ilícito, mas de 
autorização por norma outra cuja finalidade é de promover o 
uso adequado da propriedade urbana, nos termos definidos 
pelo Plano Diretor do Município. Com isso, não se modifica a 
Regra-Matriz de Incidência do IPTU, mas autoriza-se modifi-
cação em seu critério quantitativo, majorando-se a alíquota 
pelo advento de norma outra (Plano Diretor) que autorize tal 
modificação, sem que isso retire, portanto, a natureza do tri-
buto como não sendo constituído por sanção ao ato ilícito. 
Neste sentido, concorda a Professora Valéria Furlan (2004, p. 
169): 
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Não se trata de tributar um fato ilícito, pois, o 
fato ensejador do IPTU é a propriedade imobi-
liária, nada mais – portanto, um fato lícito. A 
natureza sancionatória advém – isto, sim – da 
persistência do proprietário em fazer mau uso 
bom imóvel, o que acarreta o agravamento de 
alíquotas 

Ademais, também coadunam desse entendimento o Pro-
fessor Sacha Calmon Navarro Coêlho (2016, p. 338), que ob-
serva que “não é o IPTU que tem por fato jurígeno o mau uso 
da propriedade, e sim a progressividade (por meio de alíquo-
tas gravosas)”, bem como a professora Elizabeth Nazar Car-
razza (2000. p.101), para quem o IPTU, “incide sobre o fato lí-
cito de uma pessoa ser proprietária de imóvel urbano. A san-
ção advém, sim, do mau uso (de acordo com a lei local) que 
esta pessoa faz de sua propriedade urbana”. 

Ademais, não há que se confundir a progressividade pre-
vista no artigo 182, §4º, inciso II da Constituição Federal, que, 
como observa Aliomar Baleeiro (2008) é de cunho extrafiscal, 
com aquela veiculada no artigo 156, §1º, inciso I da Constitui-
ção Federal, que prescreve alíquotas progressivas do IPTU em 
razão do valor do imóvel, por ser essa destinada a “os objeti-
vos de justiça e igualdade, de modo que paguem os economi-
camente mais fortes proporcionalmente mais do que aqueles 
menos favorecidos” (BALEEIRO, 2008, p. 254). 

Ou seja, a capacidade a que se refere o artigo 156, §1º, in-
ciso I da Constituição Federal refere-se à progressividade para 
fins de dar concretude ao princípio da capacidade contribu-
tiva, com isso tributando em maior medida os signos 
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ostensivos de riqueza os quão maiores sejam, de modo que as 
propriedades urbanas de maior valor venal, por força deste 
enunciado-normativo constitucional, devam ser tributadas em 
medidas maiores que as propriedades de menor preço de mer-
cado. 

A progressividade extrafiscal do IPTU, isto é, a progressi-
vidade tomada com objetivo de ordenar os proprietários urba-
nos a fazerem uso racional e adequado da propriedade con-
forme as diretrizes do Plano Diretor do Município, por sua 
vez, deve se dar com vistas a que a propriedade cumpra a sua 
função social, consorte previstas na legislação municipal, de 
sorte a serem ambas as progressividades fundamentos e, con-
sequentemente, serem erguidas por valores distintos. 

Não obstante, a progressividade para fins de cumpri-
mento da função social da propriedade urbana deve observar 
limites, dentre estes, a edição de Plano Diretor, mesmo nas ci-
dades com população inferior a vinte mil habitantes, como 
bem observa Fábio Nieves (2012, p. 132), posto que o artigo 
182, §4º, caput da Constituição Federal somente prescreve a fa-
culdade de tal exigência mediante lei especifica para área in-
cluída no plano diretor. Ademais, entendemos dever ser acres-
cida a necessidade de lei própria para que a faculdade de pro-
gressividade do IPTU para fins de cumprimento da função so-
cial da propriedade urbana possa ser exercida, de sorte a haver 
exigência dupla e cumulativa: (i) plano diretor municipal; (ii) 
lei municipal que autorize a progressividade do IPTU para fins 
de cumprimento da função social da propriedade. 

Haverão, ainda, outros limites a serem observados no âm-
bito da instituição da norma que majore as alíquotas do IPTU 
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progressivamente em razão do não cumprimento da função 
social da propriedade urbana, qual seja o prazo de exigência 
da majoração que somente pode se dar pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, conforme prescreve o artigo 7º do Estatuto da Cidade, 
pois, do contrário, haveria violação do interesse extrafiscal da 
norma exarada no artigo 182,§4º da Constituição Federal, que 
deixaria seu teor extrafiscal para assumir efeitos fiscais, cuja 
intencionalidade é, portanto, arrecadatória, bem como repre-
sentaria efeito confiscatório, como observa Jorge Henrique de 
Oliveira Souza (2009, p. 312), uma vez que o autoridade fazen-
dária municipal estaria valendo-se de conduta ilícita na exi-
gência das alíquotas majoradas. 

Outra exigência depreendida do artigo 7º, §1º do Estatuto 
da Cidade é o teto máximo de 15% (quinze por cento) das alí-
quotas, bem como que a majoração de um ano esteja limitado 
ao dobro do ano anterior, por exemplo, em sendo cobrado 2% 
(dois por cento) no ano anterior, no ano vigente estaria a ma-
joração limitada a 4% (quatro por cento), no ano seguinte 8% 
(oito por cento) e assim sucessivamente, até o limite de 15% 
(quinze por cento), considerando-se, também, a limitação tem-
poral de 5 (cinco) anos. 

Por fim, cumpre destacar que a majoração das alíquotas 
de IPTU não representa o fim último para o cumprimento da 
função social da propriedade urbana, sendo a desapropriação 
medida última conforme prescreve o artigo 182, §4º, inciso III 
da Constituição Federal, a qual, destaca-se deve observar pro-
cedimento próprio e pagamento de indenização em títulos de 
dívida pública resgatáveis em até 10 (dez) anos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A concepção de função social dos institutos corresponde 
a uma construção dogmática cuja significação é construída por 
diversos intérpretes, mas que dela se pode extrair um núcleo 
de significação comum, qual seja a consideração de que a pro-
priedade deve ser considerada sistemicamente, de forma que 
para além de um direito do particular, deve apresentar tam-
bém um uso que favoreça e respeite os interesses da sociedade. 

Tem-se, portanto, um valor de bem-estar e desenvolvi-
mento social como inerente à disposição normativa contida na 
Constituição Federal de 1988, cuja postura do sujeito passivo a 
quem se submete essa norma deva envolver uma conduta 
obrigatória não só de abstenção de dar à propriedade destina-
ção reputada como ilícita pelo direito positivo, mas sim de ou-
torgar-lhe destinação que respeite e promova o bem-estar da 
coletividade. 

No âmbito da propriedade urbana, a destinação social en-
contra-se prescrita dentro das diretrizes do Plano Diretor do 
Município, que deve observar, por exemplo, definir o zonea-
mento urbano e determinar coeficientes de edificação mínimo 
em determinadas áreas, com vistas a que, a partir daí se possa 
promover destinação econômica à propriedade. 

Como instrumento de efetivação da função social da pro-
priedade urbana, cujos parâmetros devem se encontrar pres-
critos no Plano Diretor do Município, a Constituição Federal, 
em seu artigo 182, §4º destaca uma sucessão de medidas que 
devem ser tomadas, sendo a primeira delas a notificação do 
contribuinte para parcelamento ou edificação compulsória, 
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sucedida da cobrança de IPTU progressivo no tempo e, por fim 
desapropriação do imóvel urbano. 

A prescrição de IPTU progressivo no tempo, destaca-se, 
não viola a natureza jurídica do instituto enquanto tributo, 
uma vez que a materialidade da norma jurídica que institui o 
Imposto Predial e Territorial Urbano, continua sendo “ser pro-
prietário urbano”, numa noção de exteriorização da condição 
de proprietário, que envolve tanto a posse, como domínio útil 
ou enfiteuse, sem desrespeitar, pois, as diferentes concepções 
dos institutos jurídicos de direito civil. 

A norma constitucional que autoriza a majoração do IPTU 
cuida em modificar a alíquota do tributo, sem, todavia, alterar 
sua Regra-Matriz de Incidência Tributária posto a prescrição 
constitucional que impõe uma sanção ao não cumprimento da 
função social da propriedade urbana, como uma regra secun-
dária, que determina, tão somente, a majoração da alíquota 
sem tributação de fato ilícito. 

A imposição de IPTU progressivo no tempo, todavia, deve 
observar limites próprios, de ordem formal, quais sejam: (i) 
plano diretor municipal; (ii) lei municipal que autorize a pro-
gressividade do tributo em comento. 

Há, também, limitações de material, qual seja o limite tem-
poral de 5 (cinco) anos de majoração, com o limite máximo de 
15% (quinze por cento) da alíquota, respeitado o a majoração 
anual máxima da alíquota como o dobro daquela incidente no 
ano anterior, conforme limitação prevista no artigo 7º do Esta-
tuto da Cidade. 
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Outrossim, cuida destacar que a progressividade prescrita 
no artigo 182, §4º não se confunde com aquela prevista no ar-
tigo 156, §1º, inciso I, ambos da Constituição Federal, na me-
dida em que o primeiro importa a ordenação de condutas do 
proprietário, determinado obrigação de respeito deste à fun-
ção social da propriedade urbana, nos termos prescritos no 
Plano Diretor do Município, ao passo que o último implica em 
modal obrigatório para o Poder Legislativo Municipal que tri-
bute em maiores alíquotas imóveis de valor venal mais ele-
vado e em menor medida aqueles economicamente apreciados 
a menor, respeitando, portanto, a capacidade contributiva do 
contribuinte em respeito ao signo ostensivo de riqueza mais 
elevado quão maior seja o valor venal do imóvel, não obstante 
esta progressividade, em termos pragmáticos, não implique 
necessariamente que o contribuinte com imóvel de maior valor 
econômico tenha situação econômica mais favorável. 
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE EM SITUAÇÃO DE PANDE-
MIA 

Adelmar Azevedo Régis 
Caio Felipe Caminha de Albuquerque 

INTRODUÇÃO 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de 
Saúde (2020) declarou estado de pandemia mundial em razão 
da propagação da COVID-19, doença causada pelo novo coro-
navírus (SARS-Cov-2). Originária da China no final do ano de 
2019, essa nova doença tem causado milhares de óbitos e vem 
demandando extenuantes esforços dos sistemas de saúde de 
todo o mundo. 

No Brasil, o Congresso Nacional já reconheceu, por meio 
do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, a ocorrên-
cia de estado de calamidade pública, em decorrência da pan-
demia de COVID-19, atendendo à solicitação do Presidente da 
República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 
de março de 2020. Diversos estados e municípios também já se 
encontram em situação de calamidade pública. A gravidade 
da emergência global causada pela pandemia do COVID-19 
está demandando da Administração Pública esforços para o 
controle da disseminação do vírus, visando à proteção da vida 
e saúde das pessoas. 
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No plano legislativo nacional, editou-se a Lei nº 
13.979/2020, de caráter temporário, com vigência prevista ape-
nas para o período de excepcional gravidade. Com isso, foram 
previstas diversas medidas que poderão ser adotadas para en-
frentamento da pandemia, dentre as quais estão o isolamento, 
a quarentena, e a determinação de realização compulsória de 
exames. 

É inegável que essa situação tem desdobramentos em 
quase todas as áreas do Direito, incluindo o Direito Ambiental. 
Conforme dispõe o art. 3º, inciso I, da Lei da Política Nacional 
do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), considera-se meio ambi-
ente “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”. Portanto, a pandemia afeta o 
meio ambiente como um todo e poderá continuar afetando por 
um tempo ainda considerável, uma vez que alguns estudos já 
apontam que as medidas de isolamento social podem ser ne-
cessárias até 2022 para evitar novas ondas da doença (KISSLER 
et. al., 2020). 

Nesse contexto, ganha especial relevo a questão do geren-
ciamento dos resíduos decorrentes dos serviços de saúde. O 
risco que esses resíduos representam para a saúde humana e 
para o equilíbrio do meio ambiente deve ser considerado no 
momento da elaboração de planos para o manejo adequado e 
seguro. Assim, o adequado planejamento do gerenciamento 
dos resíduos gerados pelo enfrentamento da pandemia tem re-
lação direta com a efetividade das demais medidas tomadas. 
Contudo, apesar da patente importância das normas de gestão 
os resíduos de serviços de saúde, verifica-se que não existem 
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muitos trabalhos acadêmicos no ramo jurídico que analisam 
essas questões. 

Considerando todo o exposto, o presente estudo buscará 
analisar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para identifi-
car, de maneira geral, as normas aplicáveis à gestão de resí-
duos e à responsabilidade por danos ambientais decorrentes 
dessas atividades. Em seguida, será estudado o enquadra-
mento dos resíduos de serviços de saúde como perigosos e as 
normas aplicáveis no plano infralegal. Por fim, será abordada 
a importância da elaboração de planos de gestão específicos 
para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, fazendo-se 
uma análise, ainda que superficial, tendo em vista o caráter ju-
rídico e não técnico deste trabalho, das recomendações já ex-
pedidas por órgãos competentes. 

ASPECTOS GERAIS DA POLÍTICA NACIO-
NAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi insti-
tuída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, após 19 anos 
de tramitação legislativa, tendo sido motivo de comemoração 
para várias entidades ambientalistas (SIRVINSKAS, 2018, p. 
367) já que veio ao encontro das necessidades latentes da soci-
edade pós-moderna, marcada pela crise ambiental e pela pro-
blemática dos resíduos sólidos, tendo preenchido “uma im-
portante lacuna no arcabouço regulatório nacional” (MILARÉ, 
2011, p. 855), representando o reconhecimento de uma abran-
gente problemática ambiental de grande relevância no País. 
Essa norma, influenciada pela legislação de resíduos sólidos 
da União Europeia (CAPISTRANO FILHO, 2013, p. 73), esta-
belece “diretrizes relativas à gestão integrada e ao 
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gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos ins-
trumentos econômicos aplicáveis” (art. 1º da Lei nº 
12.305/2010), que trata de um conjunto de princípios, objetivos 
e instrumentos para uma gestão integrada dos resíduos sóli-
dos e, ainda, aponta metas que devem ser seguidas pelos Esta-
dos e municípios na elaboração de suas políticas públicas, sob 
pena de não receberem incentivos e créditos da União 

O estabelecimento de uma Política Nacional, que trata de 
um conjunto de princípios, objetivos e instrumentos para o ge-
renciamento dos resíduos sólidos, incluídos os perigosos, de-
corre do princípio do limite, relacionado à incumbência do Po-
der Público prevista no art. 225, §1º, inciso V, da Constituição 
Federal, relacionada ao controle das atividades que afetem a 
qualidade ambiental. Segundo Trennepohl (2019, p. 69), esse 
princípio serve como um “balizador das emissões de poluen-
tes, qualquer que seja a espécie”, permitindo o estabeleci-
mento de critérios legais para o exercício de atividades e a fis-
calização do cumprimento das normas, por meio da polícia ad-
ministrativa. 

Ademais, é preciso ressaltar, como bem explica Patrícia 
Faga Iglesias Lemos (2011, p. 100), que o “principal objetivo da 
tutela dos resíduos é exatamente impedir que vinham a preju-
dicar o meio ambiente e a saúde humana e animal, ou seja, de-
vem ser classificados como bens socioambientais, sujeitando-
se ao regime jurídico dos mesmos”. 

A Lei nº 12.305/2010 abrange a atuação de todos os entes 
federativos, considerando ser competência comum de todos o 
cuidado com a saúde pública e a proteção do meio ambiente, 
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de acordo com o art. 23, incisos II e VI, da Constituição Federal. 
É por isso que são previstos, além do plano nacional de resí-
duos sólidos, planos estaduais, microrregionais, intermunici-
pais e municipais (art. 14 da Lei nº 12.305/2010). 

Na sistemática estabelecida pela Política Nacional de Re-
síduos Sólidos, o Poder Público assume uma posição de desta-
que no planejamento, considerando sua responsabilidade pelo 
estabelecimento de planos gerais. No entanto, esse protago-
nismo em relação aos planos gerais não afasta a responsabili-
dade estatal pela gestão direta dos resíduos e não reduz a res-
ponsabilidade do setor privado. Na verdade, foi reforçada 
uma responsabilidade compartilhada, como observam Maria 
Marconiete Fernandes Pereira e Leonardo Teles de Oliveira 
(2019, p. 329): 

Ao criar a PNRS, o legislador não teve a inten-
ção de retirar a responsabilidade do poder pú-
blico na gestão de resíduos e repassá-la, inte-
gralmente, ao setor privado. Pelo contrário, re-
forçou a responsabilidade compartilhada do Es-
tado na proteção do meio ambiente, prevista na 
Constituição Federal, como tarefa primordial 
na luta pela preservação ecológica. No cumpri-
mento de sua obrigação, os entes públicos de-
vem utilizar instrumentos eficientes capazes de 
produzir mudanças de comportamento na soci-
edade. Essas mudanças podem ser estimuladas 
por intermédio de concessões de vantagens e 
incentivos àqueles que decidirem proteger o 
meio ambiente. 
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Nesse contexto, todos, incluindo a coletividade, são res-
ponsáveis pela efetividade das ações referentes à PNRS (art. 25 
da Lei nº 12.305/2020). Os entes federativos estabelecem os pla-
nos gerais nos respectivos âmbitos de atuação. Já as atividades 
privadas estarão sujeitas à elaboração de planos de gerencia-
mento de resíduos sólidos nos casos previstos no art. 20 da Lei 
nº 12.305/2010. No caso específico da limpeza urbana, os Mu-
nicípios continuam sendo os titulares dos serviços públicos, 
inclusive de manejo de resíduos sólidos, sendo responsáveis 
pela prestação direta ou indireta desses serviços e por sua or-
ganização (art. 26 da Lei nº 12.305/2010). 

Todo esse sistema compartilhado de gestão dos resíduos 
sólidos é importante para a proteção do meio ambiente. O des-
respeito às normas estabelecidas por lei ou pelos planos de 
gestão pode gerar danos ambientais e atrair a responsabili-
dade civil. Conforme aponta Sirvinskas (2018, p. 217), a res-
ponsabilidade por dano ao meio ambiente decorrente da dis-
posição irregular de resíduos sólidos é objetiva, tomando 
como base a teoria do risco integral. Em outras palavras, ela 
independe de culpa, bastando a existência de nexo de causali-
dade entre a conduta e o dano. 

Além disso, o próprio ente estatal também pode ser res-
ponsabilizado por danos decorrentes do manejo inadequado 
de resíduos sólidos, quando restar configurada uma conduta 
omissiva (HUPFFER, 2012, p. 115). Assim, caso o Poder Pú-
blico descumpra o seu dever constitucional de proteção do 
meio ambiente (art. 225, §1º, inciso I, da Constituição Federal), 
poderá ser chamado a responder objetivamente pelos danos. 
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Por conseguinte, cabe ao Estado não apenas instituir pla-
nos eficientes para a gestão de resíduos sólidos, mas também 
fiscalizar o seu adequado cumprimento. Nesse sentido, o art. 
29 da Lei nº 12.305/2010 prevê o dever de o Poder Público, de 
forma subsidiária, atuar para minimizar ou fazer cessar o dano 
referente ao gerenciamento de resíduos sólidos, assim que to-
mar conhecimento do fato. 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PERIGO-
SOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme men-
cionado, abrange o gerenciamento dos resíduos perigosos. É 
necessário um especial cuidado em relação a esses resíduos, 
em razão dos riscos que eles representam. Por esse motivo, um 
objetivo da Política Nacional, estabelecido pelo art. 7º, inciso 
V, da Lei nº 12.305/2010, é a “redução do volume e da pericu-
losidade dos resíduos perigosos”. Por seu turno, o Decreto nº 
7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei de 
PNRS, em seu artigo 64, IV, considera geradores ou operado-
res de resíduos perigosos empreendimentos ou atividades 
que, dentre outros, prestam serviços de coleta, transporte, 
transbordo, armazenamento, tratamento, destinação e dispo-
sição final de resíduos ou rejeitos perigosos. 

No plano internacional, é interessante notar que a Agenda 
21 Global, decorrente da Conferência das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92), já trouxe di-
versas previsões importantes para o manejo de resíduos peri-
gosos. O capítulo 20 daquele documento trata especificamente 
desse tema, estabelecendo as seguintes premissas: 
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20.9. A saúde humana e a qualidade do meio 
ambiente se degradam constantemente devido 
à quantidade cada vez maior de resíduos peri-
gosos que são produzidos. Estão aumentando 
os custos diretos e indiretos que representam 
para a sociedade e para os cidadãos a produção, 
manipulação e depósito desses resíduos. As-
sim, é crucial aumentar os conhecimentos e a in-
formação sobre os aspectos econômicos da pre-
venção e do manejo dos resíduos perigosos, in-
cluindo o impacto em relação ao emprego e os 
benefícios ambientais, a fim de que sejam pre-
vistas as inversões de capital necessárias aos 
programas de desenvolvimento por meio de in-
centivos econômicos. Uma das primeiras prio-
ridades do manejo de resíduos perigosos é a sua 
minimização, como parte de um enfoque mais 
amplo de mudança dos processos industriais e 
dos padrões de consumo, por meio de estraté-
gias de prevenção da poluição e de tecnologias 
limpas. 

Resíduos perigosos são nos termos do art. 13, inciso II, alí-
nea “a”, da Lei nº 12.305/2010, aqueles que apresentam “signi-
ficativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de 
acordo com lei, regulamento ou norma técnica”. Esse risco 
pode decorrer das seguintes características: inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carci-
nogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade. Por outro 
lado, o conceito de resíduos não perigosos é obtido por exclu-
são, de modo que todo resíduo que não apresentar significa-
tivo risco e não tiver as características citadas será considerado 
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não perigoso (art. 13, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 
12.305/2010). 

Sempre que uma atividade gerar resíduos perigosos, será 
obrigatória a elaboração de um Plano de Gerenciamento de Re-
síduos Perigosos, que será submetido ao órgão competente do 
SISNAMA (art. 39 da Lei nº 12.305/2010). Além disso, o art. 37 
da Lei nº 12.305/2010 dispõe que o licenciamento ou a autori-
zação da instalação ou do funcionamento tem como requisitos 
mínimos a comprovação de capacidade técnica e econômica e 
de condições para prover os cuidados necessários ao gerenci-
amento desses resíduos. 

No âmbito do licenciamento ambiental de atividades que 
envolvam resíduos perigosos, é possível, inclusive, a exigên-
cia, por parte do órgão competente, da contratação de seguro 
de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambi-
ente ou à saúde pública, segundo o art. 40 da Lei nº 
12.305/2010. 

Os operadores de resíduos perigosos ainda estão sujeitos 
a um cadastro nacional coordenado por órgão federal e im-
plantado de forma conjunta por autoridades de todas as esfe-
ras (art. 38, caput e §1º, da Lei nº 12.305/2010). Capistrano Filho 
(2013, p. 137) defende que esse cadastro é importante, por per-
mitir a reunião de informações sobre a execução de planos de 
gerenciamento de resíduos perigosos, subsidiando órgãos am-
bientais licenciadores na fiscalização desses planos, bem como 
os entes responsáveis pela elaboração dos planos microrregio-
nais, intermunicipais ou municipais. 
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É necessário ressaltar que existe certa divergência doutri-
nária quanto à classificação dos resíduos decorrentes de servi-
ços de saúde como perigosos (FERREIRA, 1995, p. 318). Entre-
tanto, Tramontini (2009, p. 22.) afirma que “os resíduos médi-
cos constituem uma parte maior dos resíduos infecciosos, que 
são potencialmente perigosos, uma vez que podem conter 
agentes patogênicos”. 

Conforme levantamento da OMS, cerca de 85% dos resí-
duos gerados pelas atividades de saúde são equiparáveis aos 
resíduos domésticos, mas os outros 15% são perigosos, por se-
rem infecciosos, tóxicos ou radioativos. A título de exemplo, 
um estudo que teve como objeto o Hospital Universitário da 
Universidade de São Paulo evidenciou a presença de 23 com-
postos químicos com potencial inflamável, corrosivo, reativo e 
tóxico, tanto para produtos quanto para resíduos (COSTA e 
FELLI, 2012). Portanto, apesar de nem todos os resíduos de 
serviços de saúde serem perigosos, é forçoso concluir que a pe-
riculosidade existe em parcela considerável deles, seja por pa-
togenicidade, toxicidade ou inflamabilidade. 

Estabelecidas essas premissas, cabe mencionar que, em 
matéria infralegal, a Resolução nº 358 do CONAMA, de 29 de 
abril de 2005, estabelece normas para o tratamento e a dispo-
sição de resíduos de todos os serviços relacionados com o aten-
dimento à saúde humana e animal (art. 1º). Todo licencia-
mento ambiental que envolva esses serviços deverá conter um 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
(PGRSS), baseado nos princípios da não geração de resíduos e 
na minimização da geração de resíduos, segundo o art. 2º, in-
ciso XI, da Resolução nº 358/2005. 
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Nos termos do art. 4º, §1º, da citada resolução, os órgãos 
ambientais competentes dos Estados e dos Municípios têm a 
atribuição de fixar os critérios para determinar os serviços ge-
radores de resíduos de saúde que dependerão de licencia-
mento ambiental. Nesses casos, sempre será necessário o 
PGRSS. 

Por fim, cabe ressaltar que a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária, por meio da RDC nº 222, de 22 de março de 2018, 
também estabeleceu regras para as boas práticas de gerencia-
mento de resíduos de serviços de saúde. Essa norma, assim 
como a Resolução nº 358/2005 do CONAMA, estabelece cinco 
grupos (A, B, C, D e E) de classificação dos resíduos gerados 
pelos serviços de saúde, de acordo com o grau de risco repre-
sentado. 

3.1 OS PLANOS ESPECÍFICOS DE GEREN-
CIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE NA 
PANDEMIA 

No caso de uma pandemia, o gerenciamento de resíduos 
decorrentes de serviços de saúde ganha especial relevo. Além 
da necessária proteção ao meio ambiente, os planos de geren-
ciamento desses resíduos assumem o papel de medidas de en-
frentamento e precisam incluir procedimentos que impeçam 
ou reduzam a transmissibilidade da doença. Com o propósito 
de auxiliar na elaboração de planos específicos para a situação 
atual, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (ABRELPE) e a Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) elaboraram docu-
mentos em que apresentaram recomendações importantes. 
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A ABRELPE estima que, no período da pandemia da CO-
VID-19, os resíduos hospitalares em unidades de atendimento 
à saúde podem crescer de 10 a 20 vezes. A preocupação que 
esse crescimento deve gerar é reforçada pelo fato de que essa 
associação afirma que os resíduos contaminados ou com sus-
peita de contaminação pela COVID-19 devem ser gerenciados 
de acordo com o Grupo A1 de risco, estabelecido pelas Reso-
luções do CONAMA (358/2005) e da ANVISA (222/2018). Re-
forçando essa classificação, o documento da ABES considera o 
novo coronavírus como um agente biológico com classe de 
risco 3, representando um alto risco individual e moderado 
risco para a comunidade. 

É necessário, portanto, um cuidado muito específico para 
o manejo desses resíduos, cabendo ao Poder Público estabele-
cer diretrizes e planos específicos, especialmente para a pres-
tação direta ou indireta dos serviços de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos (art. 26 da Lei nº 12.305/2010). Con-
siderando a periculosidade patente, é importante, inclusive, o 
adequado tratamento antes da destinação final, para que seja 
afastada a possibilidade de um impacto ambiental negativo 
(YU, 2020). Até mesmo as águas residuais dos hospitais devem 
gerar preocupação e passar por um processo de desinfecção, 
uma vez que já foram encontrados indícios de SARS-CoV-2 
nas fezes de pacientes, o que pode permitir a transmissão aérea 
decorrente do esgoto infectado (WANG, 2020). 

Pesquisadores chineses fizeram um estudo aprofundado, 
com base na situação da cidade de Wuhan, sobre a necessidade 
da implantação de redes de logística reversa para o efetivo ge-
renciamento dos resíduos de serviços de saúde decorrentes da 
pandemia e propuseram um modelo matemático (YU, 2020). 
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Essa logística reversa deve ser elaborada levando em conside-
ração as seguintes características: I- o tempo disponível para 
planejamento é mais curto e varia entre semanas ou meses; II- 
dentro do tempo disponível para planejamento, há um au-
mento significativo na geração dos resíduos médicos; III- 
torna-se necessária a instalação rápida de unidades temporá-
rias para o recebimento dos resíduos; e IV- o controle do risco 
de impacto tem um papel mais importante do que os custos no 
controle da disseminação da doença (YU, 2020). 

No Brasil, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Autori-
dade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), já apresentou 
um plano de contingência de gestão de resíduos sólidos espe-
cífico para o enfrentamento da pandemia, acompanhando as 
diretrizes da Associação Internacional de Resíduos Sólidos 
(ISWA) e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de Por-
tugal, com a colaboração da Associação Brasileira de Empresas 
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE). Esse 
plano prevê Ações Preventivas, Ações Administrativas e Ações 
Operacionais, que servem para proteger os responsáveis pelo 
manejo dos resíduos e torna prioridade a coleta de resíduos 
hospitalares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todo o exposto nos leva a concluir que o planejamento 
eficaz do gerenciamento de resíduos sólidos decorrentes de 
serviços de saúde durante uma pandemia é essencial para o 
enfrentamento da disseminação da doença e para a redução 
dos impactos ambientais negativos. Uma parcela considerável 
desses resíduos pode ter capacidade infecciosa, o que os torna 
resíduos perigosos e os sujeita a regramentos específicos. 
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Diversas entidades e vários estudos científicos já apontam 
critérios a serem observados na elaboração de planos de ge-
renciamento de resíduos de serviços de saúde na pandemia da 
COVID-19. O exemplo da situação da China já incentivou es-
tudos nesse sentido e já demonstra a importância do planeja-
mento, apesar de o tempo disponível para tanto ser reduzido. 

Cabe à Administração Pública, no âmbito de cada ente fe-
derativo, realizar estudos e estabelecer regras para a criação 
desses planos de gerenciamento por parte dos responsáveis 
pelo manejo dos resíduos perigosos dos serviços de saúde, se-
jam eles do setor público ou privado. É necessário levar em 
consideração, inclusive, a possibilidade de responsabilização 
civil do Estado por omissão em caso de danos ambientais de-
correntes do gerenciamento inadequado dos resíduos. Ade-
mais, os Municípios são responsáveis pela organização e pres-
tação direta ou indireta dos serviços públicos de limpeza ur-
bana e de manejo de resíduos sólidos, devendo elaborar pla-
nos próprios para o enfrentamento da pandemia. 

O ideal seria o planejamento prévio, mas, apesar de pro-
váveis, as pandemias surgem em momentos imprevisíveis, o 
que dificulta o seu enfrentamento. Apesar disso, ainda há a ne-
cessidade atual de planos efetivos, que devem ser adaptados 
para as realidades de cada localidade e revisados frequente-
mente, de acordo com o surgimento de novos estudos científi-
cos sobre a COVID-19. 

Diante do exposto, conclui-se pela importância da elabo-
ração de um Plano Específico de Gerenciamento de Resíduos 
de Saúde na pandemia mundial decorrente da COVID-19, que 
seja eficiente, como forma de garantir a aplicação dos 
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princípios e objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
e não agravar ainda mais a atual crise ambiental e de saúde 
pública, protegendo-se o Meio Ambiente e a saúde e qualidade 
de vida da sociedade. 
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INSTRUMENTOS ECONÔMICOS, 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ-
VEL E ESPAÇO URBANO: NOVOS 
INSTRUMENTOS PARA GARAN-
TIR VELHOS DIREITOS 

Ítalo Wesley Paz de Oliveira Lima 

INTRODUÇÃO 

O crescimento das cidades é um fenômeno histórico pro-
gressivo. Porém a revolução industrial terminou por acelera-
lo em escala exponencial. Esse fato implicou não apenas na 
mudança do eixo econômico, político e cultural para a urbe. 
Trouxe também um grande contingente populacional, que 
passou a ver o espaço urbano não mais como local para ativi-
dades econômicas e como ágora (local do debate político), mas 
também como uma extensão de sua vida. 

Esse novo contexto trouxe um conjunto de novos desafios. 
Se a cidade passou a ser autêntico locus de vida, como solucio-
nar os novos problemas e os novos anseios que a população 
citadina passou a conviver e pleitear? Como promover normas 
e políticas públicas que contemplem os novos anseios do cida-
dão urbano do século XXI, que mais do que segurança, passou 
a pleitear outros direitos como a sustentabilidade. 

O presente texto constitucional, adotando valores sociais 
enquanto direitos extensíveis a todos, determina a obrigação 
solidária da República Federativa do Brasil e da sociedade em 
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promover um conjunto de ações que possam não apenas ga-
rantir o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
para as presentes e futuras gerações, mas também permitir 
uma proteção eficaz e democrática, possibilitando dessa forma 
promover uma melhor qualidade de vida para a coletividade. 

A concretização se faz a partir de um caminho, que serve 
de mote para as atuações políticas em anos recentes: sustenta-
bilidade. Mas, quais os melhores meios jurídicos e políticos 
para promover essa sustentabilidade/desenvolvimento sus-
tentável, especialmente na urbe, em que os problemas econô-
micos, ambientais e sociais são evidenciados e potencializa-
dos? A resposta mais sólida consiste na presença de políticas 
públicas que atuem não apenas na seara de proteção ao meio 
ambiente, mas igualmente na redução das desigualdades soci-
ais e na seara econômica, tudo inserido dentro de um ambiente 
democrático e culturalmente diversificado. A promoção do de-
senvolvimento sustentável passa necessariamente pela cons-
trução de instrumentos que possam realizar o equacionamento 
em todas essas esferas. Na atualidade diversos estudos põem 
em cheque a capacidade dos instrumentos de comando e con-
trole realizarem por si a proteção ambiental requerida pelo le-
gislador constituinte, alertando para a necessidade de uso de 
instrumentos econômicos. 
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A URBE E O DIREITO À CIDADE 

A APROPRIAÇÃO DO NOVO CENTRO DE 
PODER E O PENSAMENTO DE HENRI LE-
FEBVRE 

A análise dos problemas sociais e ambientais decorrentes 
do modo como o ser humano se apropriou da natureza não 
apenas recai sobre o meio ambiente natural. A amplitude da 
crise se perfaz de forma bem direta no espaço urbano, embora 
que nesse caso, com as peculiaridades inerentes às dinâmicas 
da urbe. 

Ao longo de sua formação, as cidades foram sendo objeto 
de toda espécie de concepções desde as relacionadas à dimen-
são religiosa (em que a urbe romana era sagrada e destinada à 
supremacia sobre o mundo) até a concepção contemporânea 
de cidades enquanto espaço público de dignidade. Essa evolu-
ção de concepções fora construída em tempos próprios, e re-
fletem o contexto histórico vigente, além de que essas concep-
ções (e por consequência, as cidades que foram construídas) 
refletirem de maneira bem peculiar os processos de acumula-
ção de riqueza vigentes. Enfim, nas palavras de Carlos (2004, 
p. 19): 

(...) expressão e significação da vida humana, a 
história da cidade revela-a como obra e produto 
que se realiza como realidade espacial concreta 
cujo movimento é produto de um processo his-
tórico cumulativo, revelando ações passadas ao 
mesmo tempo em que o futuro que se tece no 
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presente e, nesta condição, revela nas possibili-
dades presentes na vida cotidiana. 

Com efeito, as cidades se revelam enquanto os verdadei-
ros centros das relações econômicas e do poder de decisão e de 
construção da sociedade, com especial relevância para as mu-
danças oriundas do surgimento do processo de industrializa-
ção enquanto nova força motriz dominante da ordem econô-
mica. A partir desse processo de industrialização as cidades 
passaram a ser entendidas, de forma definitiva, como mais do 
que um espaço de ocasional comércio dos produtos produzi-
dos pelo campo, mas em verdadeiros centros de toda a vida 
social. Por essa importância é que em tempos recentes surge a 
preocupação de se construir os espaços urbanos direcionados 
para a boa convivência. 

Enquanto espaços de convivência e centro de decisão da 
vida social as cidades apresentam uma substancial diversi-
dade de elementos decorrentes da variedade de indivíduos 
que no seu cotidiano impregnam no ambiente urbano suas 
marcas e subjetividades, seus saberes e suas aspirações. Dessa 
forma, revela-se a necessidade de que a urbe planeje o seu es-
paço público de forma a abrigar de forma democrática essas 
diversidades e satisfazer os anseios de sua população, propor-
cionando o bem estar necessário para atender as potencialida-
des dos munícipes, conforme Santos (1991, p. 26-27): 

O espaço deve ser considerado como um con-
junto indissociável de que participam, de um 
lado, certo arranjo de objetos geográficos, obje-
tos naturais e objetos espaciais, e, de outro, a 
vida que os preenche e os anima, ou seja, a 
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sociedade em movimento. O conteúdo (da soci-
edade) não é independente da forma (os objetos 
geográficos), e cada forma encerra uma fração 
do conteúdo. O espaço, por conseguinte, é isto: 
um conjunto de formas contendo cada qual fra-
ções da sociedade em movimento. 

Em suma, o cenário atual exige que o espaço urbano seja 
cada vez mais democratizado, de forma a garantir uma boa vi-
vência aos munícipes e se transforme em vetor de dignidade à 
pessoa humana. 

Ao longo do processo histórico, o espaço urbano ocupou 
uma série de funções para servirem às necessidades da coleti-
vidade. Contudo desde a Antiguidade até a contemporanei-
dade, o espaço urbano nem sempre refletiu os anseios da po-
pulação, sendo que em muitos casos ocorreu a verdadeira 
apropriação desse espaço pelos grupos dirigentes de forma a 
construírem a urbe não como locus de bem-estar social, mas 
como espaço para servir aos interesses daqueles que dele se 
apropriaram. 

Nessa perspectiva, a urbe sempre foi marcada por ser um 
espaço onde se desenvolveu e se potencializou uma gama de 
conflitos de interesses. Nesse aspecto, a compreensão das di-
nâmicas presentes no espaço urbano passa pela análise dos 
conflitos de interesses dos atores sociais. É dentro dessa pers-
pectiva que o pensamento de Henri Lefebvre serve de norte 
para o entendimento desse espaço. 

A análise de Lefebvre diz respeito justamente a entender 
o espaço urbano a partir do pensamento de Karl Marx, 
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instrumentalizando alguns dos principais aspectos do pensa-
mento marxista para demonstrar o modo pelo qual o espaço 
urbano foi construído e apresenta a sua configuração na atua-
lidade. 

A doutrina de Henri Lefebvre considera o espaço urbano 
enquanto dois aspectos importantes: um enquanto horizonte e 
outro enquanto problemática. Ao conceber a cidade enquanto 
horizonte o autor faz do espaço urbano o cenário onde agem 
os atores sociais e, por consequência, das dinâmicas decorren-
tes dos conflitos de interesses desses agentes. Para se entender 
o espaço urbano nessa dimensão, o autor revela que se deve 
primeiramente aceitar que as contradições e oposições decor-
rentes do marco histórico da modernização das cidades. 

Essa modernização é diretamente relacionada à nova 
mentalidade trazida ocorrida em virtude de um importante 
marco histórico que foi a Revolução Industrial. Ainda que a 
cidades viessem ganhando constante espaço em virtude do 
progressivo ressurgimento da atividade comercial, pois como 
assinala Lefebvre (2004, p. 22) “ a troca e o comércio, indispen-
sáveis à sobrevivência como a vida, suscitam a riqueza e o mo-
vimento”, trazendo dessa forma uma dinâmica maior em rela-
ção aos centros urbanos medievais, foi com o advento do 
modo de produção industrial que a cidade pôde finalmente 
arranjar uma dinâmica própria e independente, onde o pro-
cesso de industrialização de apodera da cidade como novo lo-
cal de morada. Nesse aspecto, Lefebvre (2011, p. 16) afirma que 
a atividade industrial em relação à urbe: 

Apodera-se da rede, remaneja-a segundo suas 
necessidades. Ela ataca também a Cidade (cada 
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cidade), assalta-a, toma-a, assola-a. O que não 
impede a extensão do fenômeno urbano, cida-
des e aglomerações, cidades operárias, subúr-
bios (com a anexação de favelas lá onde a indus-
trialização não consegue ocupar e fixar mão-de-
obra disponível). 
Temos à nossa frente um duplo processo ou, 
preferencialmente, um processo com dois as-
pectos: industrialização e urbanização, cresci-
mento e desenvolvimento, produção econô-
mica e vida social. Os dois “aspectos” deste pro-
cesso, inseparáveis, têm uma unidade, e no en-
tanto é um processo conflitante. 

Já na perspectiva de o espaço urbano enquanto problemá-
tica o autor traz o modo como os agentes econômicos domi-
nantes paulatinamente passaram a se apropriar desse espaço, 
construindo-o a partir da lógica de reprodução do capital. 
Nesse aspecto, a problemática decorre de se substituir a lógica 
de valorização do espaço urbano de seu valor de uso para o 
seu valor de troca, instrumentalizando o espaço para a espe-
culação e subserviência aos ditames da lógica de mercado. 
Essa perspectiva justifica dessa forma as práticas de exclusão 
social. 

O sistema de produção capitalista se instala dentro do am-
biente urbano e de forma despercebida vai se apoderando e se 
apropriando do espaço, promovendo seus ideais, removendo 
empecilhos e promovendo aquilo que o satisfaz. Dessa forma, 
o capital se impregna dentro do espaço urbano que se tem a 
impressão de que é parte essencial deste e, ao assim proceder 
faz o espaço urbano reproduzir as suas relações. 
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E o capital estar em constante movimento produz a cada 
momento novos valores para a urbe e formando a uma socie-
dade burocrática de consumo dirigido, que domina o espaço e 
o cotidiano e, conforme bem salienta Lefebvre (2008, pp. 48-
49) consiste em: 

“produção no sentido amplo: produção de rela-
ções sociais e reprodução de determinadas rela-
ções. É nesse sentido que o espaço torna-se o lu-
gar dessa reprodução, aí incluídos o espaço ur-
bano, os espaços de lazeres, os espaços ditos 
educativos, os da cotidianidade, etc.” 

Enfim o espaço urbano moderno consiste naquele espaço 
modificado e instrumentalizado para atender ao modo de pro-
dução capitalista. Apesar do capitalismo tentar passar a ideia 
de que a instrumentalização do espaço foi feito exclusiva-
mente com base em critérios científicos e ou econômicos, essa 
impressão é falsa pois o espaço urbano modificado carrega em 
si as digitais da ideologia que o construiu e que faz aquela re-
produzir as suas relações, conforme aduz Lefebvre (2008, pp. 
61-62): 

O espaço não é um objeto científico descartado 
pela ideologia ou pela política; ele sempre foi 
político e estratégico. Se esse espaço tem um as-
pecto neutro, indiferente em relação ao conte-
údo, portanto ‘puramente’ formal, abstrato de 
uma abstração racional, é precisamente porque 
ele já está ocupado, ordenado, já objeto de es-
tratégias antigas, das quais nem sempre se en-
contram vestígios. O espaço foi formado, 
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modelado a partir de elementos históricos ou 
naturais, mas politicamente. O espaço é político 
e ideológico. É uma representação literalmente 
povoada de ideologia. Existe uma ideologia do 
espaço. Por quê? Porque esse espaço, que pa-
rece homogêneo, que parece dado de uma vez 
na sua objetividade, na sua forma pura, tal 
como o constatamos, é um produto social (...). 

Uma vez que o espaço urbano é um espaço ideologizado 
se concebe que este espaço tem uma finalidade própria, ser-
vindo a interesses definidos pela sociedade capitalista indus-
trial, que é excludente. A presença da lógica de exclusão dos 
carentes dos espaços urbanos leva à necessidade de uma rup-
tura dessas relações comandadas pelo capitalismo, visto que 
este é verdadeiro empecilho às liberdades materiais das pes-
soas em se beneficiar da qualidade de vida proporcionada pe-
los espaços urbano, denominada por Lefebvre (2008) de Di-
reito à Cidade. Nessa seara, Harvey (2008) afirma: 

A questão de que tipo de cidade queremos não 
pode ser divorciada do tipo de laços sociais, re-
lação com a natureza, estilos de vida, tecnolo-
gias e valores estéticos desejamos. O direito à 
cidade está muito longe da liberdade individual 
de acesso a recursos urbanos: é o direito de mu-
dar a nós mesmos pela mudança da cidade. 
Além disso, é um direito comum antes de indi-
vidual já que esta transformação depende ine-
vitavelmente do exercício de um poder coletivo 
de moldar o processo de urbanização. A liber-
dade de construir e reconstruir a cidade e a nós 
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mesmos é, como procuro argumentar, um dos 
mais preciosos e negligenciados direitos huma-
nos. 

Para entender os entraves que impedem a população mais 
carente de usufruir dos benefícios e qualidades da vida das ci-
dades, Lefebvre apresenta dois instrumentos para esse enten-
dimento. O primeiro instrumento para superar seria a utiliza-
ção da práxis em promover um conjunto de transformações ar-
ticulada dentro da teoria e da prática. Essa práxis teria por ob-
jetivo construir uma base teórica sólida para servir às mudan-
ças almejadas, o qual Lefebvre (2004, p. 131) diz ser possível 
“uma confrontação incessante com a experiência e, em se-
gundo lugar, visa à constituição de uma prática global, coe-
rente, a prática da sociedade”. Assim, quando a prática e a te-
oria se articulam de forma dialética se torna possível superar 
os obstáculos ao Direito à Cidade. 

Aqui se cabe fazer uma pequena diferenciação entre as ex-
pressões Direito da Cidade e o Direito à cidade. A primeira 
expressão equivale ao ramo que tem por objetivo permitir a 
todos os habitantes os direitos sociais da cidade, não se resu-
mindo a habitação, mas também a transporte, lazer, emprego, 
etc. Já o direito à cidade se revela como direito a um espaço 
urbano sustentável, com um meio ambiente equilibrado. 

A concretização do direito à cidade implica em uma mu-
dança de paradigma da concepção do que seria o espaço ur-
bano, pois a concretização deste direito traz por consequência 
a consagração do direito à diferença, que foge da lógica única, 
monetarista e predominante de mercado, para trazer outras 
concepções de atores sociais que não detêm o poder 
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econômico. Ou seja, se trata especificamente de reconhecer as 
complexidades do espaço urbanos (suas concepções, atores, 
vontades e expectativas) que é possível quando se quebra a ló-
gica unitária de mercado, conforme aduz Del Negri (2012, p. 
16) que: 

(...) o estudo da cidade, pela complexidade que 
envolve a sua manifestação espacial, requer 
abrangência interdisciplinar, que passa pelos 
mais diversos ramos das ciências sociais (socio-
logia, história, economia, geografia, direito), a 
fim de entender a organização desse espaço di-
vidido. 

Uma vez que a articulação dialética entre teoria e prática 
tenha se concretizado é que ocorre a possibilidade de transfor-
mação do espaço urbano. Quando a resistência ao processo de 
homogeneização do espaço urbano se torna eficiente, em que 
as diferenças são consideradas e respeitadas, é que se perfaz a 
conquista da cotidianidade. Aqui o Direito à Cidade se torna-
ria responsável por transformar a sociedade mediante um pro-
jeto coerente, em que os problemas da coletividade seriam re-
solvidos e criando novos domínios culturais. Nesta esteira, Le-
febvre (2004, p. 111) afirma que “a cidade constrói, destaca, li-
berta a essência das relações sociais: a existência recíproca e a 
manifestação das diferenças procedentes dos conflitos, ou le-
vando aos conflitos”. 
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A DISCIPLINA JURÍDICA E A URBE: MUDA-
NÇAS E EVOLUÇÕES 

As mudanças sociais profundas evidenciaram ainda mais 
a natureza dinâmica do Direito. O rápido crescimento das ci-
dades e de sua importância no cenário político e econômico 
produziram efeitos no ordenamento jurídico brasileiro. O 
efeito do rápido processo de urbanização operado a partir da 
década de 1950 demonstrou a falta de uma base jurídica mí-
nima, para proporcionar uma vida mais digna aos novos habi-
tantes das urbes brasileiras. O contexto histórico demonstrava 
que a base para toda a disciplina jurídica das cidades ainda 
tinha por lastro os ideais civilistas clássicos, que conferiam à 
propriedade um status de quase sacralidade. 

Superando esse paradigma, surge o vigente texto consti-
tucional para conferir à sustentabilidade urbana o status de di-
reito fundamental. A gestão da qualidade de vida dos muníci-
pes se perfaz por meio de um conjunto de instrumentos jurídi-
cos e mecanismos sociais aptos a converter os espaços urbanos 
em vetores de bem-estar social em prol de uma realidade ur-
bana digna, traçando para esse mesmo espaço um alinha-
mento com os ideais de sustentabilidade. Em suma, ao deter-
minar em seu art. 1º, parágrafo único, que as normas constan-
tes na Lei n. 10.257/01 se compõem de normas que visam a se-
gurança, bem-estar e o equilíbrio ambiental para as pólis bra-
sileiras, o legislador infraconstitucional segue os passos do 
constituinte originário em vincular a lógica da sustentabili-
dade ao cenário urbano. Atendendo a essa necessidade, ensina 
Cavallazzi (2007, p. 56): 
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Consideramos o direito à cidade, expressão do 
direito à dignidade da pessoa humana, o núcleo 
de um sistema composto por um feixe de direi-
tos que inclui o direito à moradia – implícita a 
regularização fundiária –, à educação, ao traba-
lho, à saúde, aos serviços públicos – implícito o 
saneamento –, ao lazer, à segurança, ao trans-
porte público, à preservação do patrimônio cul-
tural, histórico e paisagístico, ao meio ambiente 
natural e construído equilibrado – implícita a 
garantia do direito às cidades sustentáveis 
como direito humano na categoria dos interes-
ses difusos. 

Com efeito, todos os direitos citados por Cavallazzi nessa 
passagem se encontram plenamente positivados no Estatuto 
das Cidades, determinados no art. 2º, I, desse diploma norma-
tivo (e, igualmente, em outros, a exemplo dos incisos II, IV, VI, 
VIII, IX e X desse mesmo artigo), revelando a ideia de espaço 
urbano sustentável. A generosidade com que o referido di-
ploma normativo atenta para o meio ambiente denota não ape-
nas a importância da sustentabilidade no contexto urbano 
(consistindo, dessa forma, o principal desafio para as gestões 
nos anos vindouros), mas revela o direito às cidades sustentá-
veis enquanto um direito de terceira dimensão, marcado pelos 
desafios e complexidades inerentes aos direitos difusos. 

É nesse cenário que a sustentabilidade urbana adquire a 
feição de legitimar as práticas políticas, sociais e econômicas 
das cidades, sendo aquela um ideal, um compromisso de mu-
dança de realidade, transpondo-se a barreira do atual quadro 
fático de insustentabilidade (marcado pela péssima prestação 
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de serviços essenciais, qualidade de vida comprometida pelas 
externalidades, e apreendida pelos interesses egoísticos). 

A partir dessas considerações, a grande dificuldade dos 
tempos atuais não se perfaz no combate ao ideal de desenvol-
vimento, visto que, na atualidade, a oposição ao desenvolvi-
mento sustentável não encontra qualquer guarita teórica, polí-
tica ou social, mas nos contornos ideológicos que deverão 
compor e, dessa forma, guiar o discurso e as práticas para o 
desenvolvimento sustentável das cidades. A imprecisão desse 
conceito, que engloba um conjunto de dimensões ricas e pro-
fundas, ao mesmo tempo em que contribui para traçar uma 
dimensão social ampla, igualmente pode se revelar uma arma-
dilha, contribuindo para o esvaziamento de seu conteúdo. Ci-
ente desse fato, Acselrad (1999, p. 80) aduz que “A suposta im-
precisão do conceito de sustentabilidade sugere que não há 
ainda uma hegemonia estabelecida entre os diferentes discur-
sos”. 

A essas dificuldades de ordem estrutural, que é definir, de 
forma precisa, o conteúdo do desenvolvimento sustentável, 
outro problema que diz respeito ao aponderamento desse dis-
curso por parte de alguma dessas dimensões, na medida em 
que o verdadeiro desenvolvimento sustentável se perfaz de 
forma equânime em todas as suas dimensões. Porém, como 
bem alerta Acselrad (1999, p. 80), “O discurso econômico foi o 
que, sem dúvida, melhor se apropriou da noção até aqui, até 
mesmo por considerar sua preexistência na teoria do capital e 
da renda de Hicks”, perfazendo que a preponderância da di-
mensão econômica sobre as demais não apenas engessa e des-
virtua o conceito de desenvolvimento sustentável, mas des-
constrói as práticas benéficas ao meio ambiente. 
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POLÍTICAS AMBIENTAIS E DESENVOLVI-
MENTO URBANO 

POLÍTICAS AMBIENTAIS E AS CIDADES 

Os instrumentos de comando e controle (ou de comando 
direto) são conceituados como aqueles que se propõe a realizar 
a proteção do meio ambiente por meio da fixação de padrões 
de normas, regras e de padrões de qualidade ambiental, esta-
belecendo a consequente sanção para os agentes econômicos 
que eventualmente descumpram esses padrões. 

Consistem em normas de natureza repressiva e estão jus-
tificadas no poder de polícia da Administração Pública, posi-
tivada no art. 78 do Código Tributário Nacional. Nesse as-
pecto, ensina Montero (2011, p. 110) como “medidas de caráter 
normativo, preventivas ou repressivas, que regulam as condu-
tas dos agentes econômicos através da imposição de stardards, 
limites, proibições ou sanções sobre as atividades que incidem 
de forma negativa no meio ambiente.” 

A lógica que impera para as normas de comando e con-
trole é a aplicação de sanções aos agentes que descumprem os 
padrões de qualidade ambiental estabelecidos nas normas ju-
rídicas legais e infralegais, a exemplo de resoluções dos órgãos 
ambientais. Os padrões de qualidade ambiental se traduzem 
no fato impeditivo de aplicação da norma, uma vez que ape-
nas quando os agentes econômicos ultrapassam os limites de 
poluição estabelecidos na legislação ambiental é que os instru-
mentos de comando e controle deverão incidir. Sob o aspecto 
estrutural, as normas de comando e controle trazem a tradici-
onal estrutura de modificar os comportamentos humanos por 
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meio da repressão, como bem informa Nusdeo (2012, pp, 96-
97): 

Os instrumentos de comando e controle são vei-
culados por normas jurídicas cujas estruturas é 
aquela tradicional, composta da descrição de 
um comportamento tipificado como jurídico, 
havendo previsão de sanções pelo comporta-
mento desconforme a este. No caso das normas 
penais, a norma descreve a conduta ilícita, im-
putando-lhe as correspondentes penalidades. 

A par de sua importância, as normas de comando e con-
trole vê sofrendo severas críticas pela literatura econômica e 
jurídica no cumprimento da proteção ambiental, contestando 
a atuação desses instrumentos sob três pulares. A primeira crí-
tica aos instrumentos de comando direto diz respeito ao ex-
cesso de burocratização que tais instrumentos demandam 
para o exercício do seu Poder de Polícia. A criação de um novo 
dever ao Estado traz por consequência a necessidade de um 
aparato burocrático para a execução desse novo encargo esta-
tal, em virtude da necessidade de extenso corpo burocrático. 

Outra pesada crítica lavrada pelas literaturas jurídica e 
econômica ao uso de instrumentos de comando e controle nas 
normas de proteção ambiental diz respeito à diversidade de 
critérios de estabelecimento de padrões de qualidade ambien-
tal que se refletem nas normas de comando e controle. Ao tra-
çar os padrões de qualidade ambiental, as normas jurídicas po-
dem se utilizar de certas estratégias. Uma estratégia possível 
diz respeito aos padrões de emissão e estes, segundo pontifica 
Nusdeo (2006, p. 364) “quando a norma impõe a limitação de 
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emissões de diferentes classes de poluentes por fonte da polu-
ição da atmosfera ou da água”. 

A principal crítica aos instrumentos de comando e con-
trole dizem respeito à sua ineficiência em concretizar o seu 
principal objetivo que é a modificação do comportamento dos 
agentes econômicos. Dessa forma não se cria qualquer estí-
mulo para que possam promover condutas que possam me-
lhorar a qualidade do meio ambiente, já que sua obrigação le-
gal se circunscreve aos padrões determinados em lei. 

Os instrumentos de comando e controle pouco dialogam 
com a dimensão econômica visto que não proporciona incen-
tivos para que os agentes econômicos possam ultrapassar os 
limites de poluição positivados na legislação. Igualmente não 
gera diálogo com a dimensão social por não possibilitar uma 
ampla participação dos agentes sociais na proteção do meio 
ambiente. 

Os instrumentos econômicos consistem em normas jurídi-
cas que traçam uma nova estratégia de proteção ao meio am-
biente, focando ainda mais na função preventiva do Direito 
Ambiental incentivando os agentes econômicos e sociais a pro-
moverem a proteção e a melhoria da qualidade do meio ambi-
ente por meio de um conjunto de incentivos econômicos. 
Dessa forma os instrumentos econômicos abraçam a lógica 
premial e passam a oferecer benefícios que não poderiam ser 
oferecidos pelos instrumentos de comando e controle, regida 
unicamente pela lógica repressiva. 

A justificação teórica da aplicação de incentivos no orde-
namento jurídico decorre do pensamento de Norberto Bobbio 
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(2007), abandona a análise estruturalista do ordenamento jurí-
dico e passa a uma análise das funções do Direito no corpo 
social, lançando as bases para importantes aspectos no estudo 
das sanções no Direito, de forma a moldar a realidade social. 

A ideia de premiar as condutas sociais benéficas à comu-
nidade não consiste em uma novidade dentro da filosofia, pois 
o próprio imperativo de Justiça impõe à sociedade a necessi-
dade de punir os comportamentos desviantes nocivos para o 
corpo social e de se premiar os comportamentos benéficos para 
a coletividade. Nesse aspecto, surge a lição dada por Aristóte-
les (2004, p. 71): 

Disto são válidos testemunhos, já que os indiví-
duos em particular, já os próprios legisladores, 
os quais castigam e punem aqueles que come-
tem ações perversas, quando não às tenham 
feito à força ou por ignorância, de que sejam 
eles as causas; e honram, ao contrário, quem 
executa os belos empreendimentos como para 
incitar estes a refrear aqueles. 

Dessa forma, se percebe que a ideia de premiar as condu-
tas socialmente benéficas já eram uma realidade dentro do 
mundo grego clássico. Não consiste, dessa forma em uma no-
vidade. Contudo, a própria ciência do Direito, conforme en-
sina Rodrigues Júnior (2006, p. 304), trouxe para si a ideia de 
que a coação é da essência da normas jurídicas, e que a estas 
somente caberia a função repressora. 

Nessa seara, surge a função promocional do Direito que 
sinaliza uma importante mudança de paradigma em relação 
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ao modo como a Ciência Jurídica vem se instrumentalizar na 
concretização dos valores políticos eleitos pelo Estado no mo-
mento do exercício do Poder Constituinte Originário. Se nas 
cartas constitucionais dos estados liberais o controle dos com-
portamentos desviantes por meio de coação bastava para a 
construção da paz social, a emergência do Estado Social, a par-
tir da ineficácia de resposta do Estado Mínimo para novos pro-
blemas sociais exigiu que a sua atuação se ampliasse e passasse 
a englobar novas atitudes, especificamente aquelas que auxi-
liam o Estado. Nesse sentido, Bobbio (2007, p. 7): 

[...] assinala a passagem de um controle passivo 
– mais preocupado em desfavorecer as ações 
nocivas do que em favorecer as vantajosas – 
para um controle ativo – preocupado em favo-
recer as ações vantajosas mais do que em desfa-
vorecer as nocivas. 
Em poucas palavras, é possível distinguir, de 
modo útil, um ordenamento protetivo-repres-
sivo de um promocional com a afirmação de 
que, ao primeiro interessam, sobretudo, os 
comportamentos socialmente não desejados, 
sendo seu fim precípuo impedir o máximo pos-
sível a sua prática; ao segundo, interessam, 
principalmente, os comportamentos social-
mente desejáveis, sendo seu fim levar à realiza-
ção destes até aos recalcitrantes. 

Montero (2011, p. 116) afirma que os instrumentos econô-
micos agem mediante o uso de incentivos ou desincentivos 
econômicos ou fiscais, estabelecendo vantagens ou impondo 
ônus (especificamente na área tributária) de forma a modificar 
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as condutas e dirigir a ação dos agentes econômicos e sociais 
para práticas mais sustentáveis. A gênese desses instrumentos 
decorre do princípio 16 da Declaração do Rio sobre Meio Am-
biente e Desenvolvimento. 

Serôa da Mota (2000, pp. 88-89) afirma que os instrumen-
tos jurídicos-econômicos possuem basicamente três funções: a 
correção das externalidades negativas, a indução de um novo 
comportamento social por parte dos agentes econômicos e o 
financiamento de determinadas receitas, especialmente para 
suprir o numerário necessário para esse instituto. Outra fonte, 
poderia advir de parcerias entre o Estado e iniciativa privada, 
orientada para garantir esses serviços que são essenciais para 
a atividade econômica. 

3.2 INSTRUMENTOS ECONÔMICOS: COMO GA-
RANTIR O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO URBANO 

Após tudo o que fora outrora exposto, se indaga acerca da 
contribuição concreta dos instrumentos econômicos para a 
promoção do desenvolvimento urbano? Nessa seara, a pre-
sença de instrumentos econômicos já é prevista na lei 
10.257/01, em seu art. 4º, IV, c, que permite o uso de incentivos 
fiscais e financeiros como instrumentos da política urbana. 
Esse dispositivo legal traz a estratégia do Direito premial atra-
vés da extrafiscalidade sendo esta definida por Casalta Nabais 
(2009) como a que visa atuar de forma direta sobre os compor-
tamentos econômicos e sociais visados pelo legislador. Essa 
extra fiscalidade, bem aplicada, pode ser dirigida a empreen-
dimentos econômicos e demais iniciativas sociais, de modo 
que tais incentivos tornem atraentes. 
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A outra medida seria através de incentivos econômicos de 
intervenção direta, não restritos à extra fiscalidade a exemplo 
do Pagamento por Serviços Ambientais, a serem aplicados pri-
mordialmente na gestão sustentável dos resíduos sólidos. O 
pagamento por serviços ambientais pode ser conceituado por 
Wunder (2005, p. 3): 

uma transação voluntária, na qual um serviços 
ambiental bem definido ou uma forma de uso 
da terra que possa assegurar este serviço é com-
prado por pelo menos um comprador, de pelo 
menos um provedor sob a condição de que o 
provedor garanta a provisão deste serviço. 

Enquanto instrumento econômico que, segundo Nusdeo 
(2013, p. 416), vise não somente compensar as externalidades 
positivas decorrentes da conduta ambientalmente benéfica, 
mas também inserir uma maior valorização desses serviços 
ambientais. Nesse aspecto, Altmann (2012, pp. 307-328) relata 
a tradicional dificuldade do PSA na seara do Direito Urbanís-
tico. Afinal, onde caberia a aplicação de um PSA? O autor res-
ponde que o PSA urbano pode ser melhor aplicado na gestão 
dos serviços sólidos, através dos catadores. 

O trabalho de recolher os resíduos sólidos consiste na con-
tribuição dos catadores para a PNRS, pois eles executam a 
maior parte da catação e triagem dos resíduos sólidos aprovei-
táveis e os revendem para fábricas, de forma que os resíduos 
possam ser reaproveitados para alimentar novamente o ciclo 
produtivo. Aqui consiste em abandonar a gestão insustentável 
dos resíduos sólidos calcados no ciclo de vida “cradle to grave” 
(traduzido por “do berço à tumba”), que segundo Morato 
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Leite e Moraes (2013, p. 80), “a partir do projeto até a sua morte 
e retirada do mercado” que impossibilita o seu reaproveita-
mento econômico. Essa ausência de reaproveitamento econô-
mico dos resíduos implica, segundo o IPEA (2010) em um pre-
juízo anual de 8 bilhões de reais. 

Tal modelo deve ser substituído pelo por “cradle to cradle” 
(traduzido como “do berço ao berço”) é aquele que possibilita 
que os resíduos sólidos produzidos pela indústria possam re-
tornar para o fabricante para que possa realizar o seu reapro-
veitamento econômico, formando novos produtos a partir des-
tes resíduos. 

Em suma, somente com um sistema de pagamento por 
serviços ambientais se torna possível que o Brasil venha a ter 
essa economia de recursos oriunda da valorização da recicla-
gem e do trabalho dos catadores. A cada dia que se passa, a 
economia brasileira, além de insustentável, perde dinheiro, 
justamente em uma época em que passa pela maior crise eco-
nômica das últimas décadas. Ou seja, além de ambientalmente 
inadequada, a compreensão econômica vigente é deficitária, 
não compreendendo a oportunidade de economizar recursos 
que se apresenta de forma cristalina. Conforme atestam Ri-
beiro e Magrineli dos Reis (2012, p. 12), que resumem toda a 
contribuição econômica que a reciclagem traz (e que justifica o 
pagamento por serviços ambientais aos catadores): 

Os trabalhos realizados pelos catadores de ma-
teriais recicláveis nas cidades representa inicial-
mente a prestação de serviço público, uma vez 
que esses materiais, se não coletados por eles, 
seriam recolhidos por sistemas convencionais 
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de coleta de lixo, remunerados por tonelada. 
Além disso, os materiais recicláveis obtidos pe-
los catadores retornam ao ciclo de produção 
através da reciclagem, prestando duplo serviço 
ambiental: primeiramente, mitigando o im-
pacto sobre o meio ao reduzir a quantidade de 
lixo para a disposição final, e, pela poupança de 
recursos naturais que a reciclagem representa 
em termos de matérias-primas virgens e ener-
gia. 

Assim, duas soluções se apresentam na correção dessas 
externalidades sociais, que são: o pagamento por serviços am-
bientais urbanos e o incentivo às cooperativas e associações de 
catadores. Por meio do PSAU, os catadores terão um impor-
tante complemento de sua renda, permitindo não apenas uma 
maior inclusão social e econômica (perfazendo um instru-
mento de promoção de dignidade), mas também permite alar-
gar o âmbito de proteção previdenciária ao maior número de 
pessoas possíveis. Dessa forma, o PSAU permite a concretiza-
ção do princípio da universalidade da cobertura da seguri-
dade social, do art. 194, par. único, I, da Constituição Federal, 
inserindo mais pessoas dentro do quadro de proteção previ-
denciária. 

Em suma, a aplicação de instrumentos econômicos se 
mostra uma via interessante para não apenas implementar 
gestão urbana eficiente e democrática, mas principalmente se 
converte em um instrumento de promoção da sustentabili-
dade. Esta, segundo Reis, Sassi e Andrade (2012, p. 113) pode 
ser conceituada “ não como mecanismo de controle ou 
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regulatório, mas como condição de equilíbrio dinâmico entre 
as dimensões ambiental, social e econômica.” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em um arremate de conclusão acerca da presente temática 
pode se afirmar que o atual ciclo econômico insustentável é 
um dos fatores principais de causas da crise ambiental. Essa 
insustentabilidade decorre não somente de uma estratégia de 
proteção ambiental massivamente alicerçada no ideal de Di-
reito Repressor. 

Nessa seara, os novos (?) direitos urbanos que prezam 
pela inclusão social e sustentabilidade. A verdadeira sustenta-
bilidade urbana ocorre na medida em que se promove uma 
correta equalização das dimensões econômica, ambiental e so-
cial através de políticas públicas participativas e eficientes. 

Assim a insuficiência dos instrumentos de comando e con-
trole já se mostra evidente. Após algumas décadas já devida-
mente consolidados, os seus limites se tornaram evidentes 
para alguns pesquisadores. Assim uma implementação de ins-
trumentos econômicos das legislações ambientais se mostra 
uma estratégia promissora para que a sustentabilidade urbana 
possa se tornar um fato social concreto. 
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UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A 
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍ-
DUOS SÓLIDOS A PARTIR DE 
COOPERATIVAS DE CATADORES 
DE RECICLÁVEIS URBANOS 

Ana Luíza Félix Severo 
Patrícia Borba Vilar Guimarães 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta uma compilação dos resultados 
de pesquisa empírica conduzida por Severo (2018) a partir de 
visitas realizadas nas cooperativas e associações de catadores 
de recicláveis em três capitais nordestinas, a saber: João Pes-
soa-PB, Natal-RN e Recife-PE. O objetivo central da pesquisa 
foi investigar como se desenvolve a atividade exercida pelos 
catadores de material reciclável, diante dos parâmetros trazi-
dos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sobre-
tudo para observar qual o papel ativo da gestão municipal na 
realidade diária do profissional que realiza a coleta seletiva. A 
pesquisa objetivou ainda verificar como se organizam coleti-
vamente estes indivíduos, diante das dificuldades de capaci-
tação para o trabalho e a manutenção da atividade laboral ba-
seada na livre iniciativa, enquanto consideradas, em geral, 
pessoas físicas de baixa renda. As análises foram atualizadas e 
acrescidas de informações acerca do cenário local, nacional e 
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internacional sobre a temática central do trabalho, para esta 
produção em particular. 

Dessa forma, foi utilizado o método hermenêutico para 
significar os dados obtidos a partir dos contornos do desenvol-
vimento sustentável, nas dimensões: social, econômica e am-
biental trazidas por como o tripé necessário para a nova racio-
nalidade ambiental na visão expandida da dimensão multidi-
mensional da sustentabilidade. 

MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

A pesquisa empírica realizada por Severo (2008) se deu 
em caráter de visita única às cooperativas e à associação de ca-
tadores nos três estados elencados, situados no Nordeste bra-
sileiro. O que se pretendeu com o uso desta metodologia, foi 
agregar valor às análises teóricas, com a observação prática na 
ótica do Direito. Tanto no que diz respeito às condições de im-
plementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como 
no campo da satisfação de direitos subjetivos constitucionais. 
A escolha metodológica tem fundamento na consideração de 
que o Direito constitui matéria prática, o qual possui um 
campo de trabalho que precisa ser descrito enquanto experi-
ências reais, tanto dos operadores do Direito, quanto dos pes-
quisadores jurídicos (ADEODATO, 2011). 

Logo, a pesquisa envolve as dimensões jurídica, social, 
ambiental e econômica da atividade, visto que “[a pesquisa] é 
o procedimento prático de produção de conhecimentos; então, 
por sua finalidade, ela deve representar uma aliada dos siste-
mas sociais, culturais, políticos e econômicos” (BITTAR, 2002, 
p. 137). 
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Consoante o interesse da visita não foi realizar um estudo 
exclusivamente sociológico ou ambiental, perpassando o 
campo da multidisciplinaridade, para construir a interdiscipli-
naridade na análise (SEVERO, 2018). 

Conforme será abordado ao longo do texto, as dimensões 
da pesquisa permitiram perceber em que sentido a PNRS, ao 
dispor sobre o catador de material reciclável como associado 
ou cooperativado dentro da realidade observada, contribuiu 
para a investigação acerca das possibilidades de inclusão so-
cial para alteração da realidade destes. Este acontecimento jus-
tifica-se pelo fato de que a existência de cooperativa ou associ-
ação de catadores de recicláveis é anterior à edição legislativa 
da PNRS. 

No que diz respeito ao critério de elegibilidade, excluiu-
se desta pesquisa os catadores individuais, pois entendeu-se 
que a coleta seletiva por catadores individuais, não oferece 
condições apropriadas para o exercício da atividade, tor-
nando-os reféns dos atravessadores (SILVA, 2017). 

Por outro lado, incluiu-se catadores em sua totalidade, co-
operativados ou associados, para a obtenção de dados regis-
trados em relação ao quantitativo de pessoas em cada uma das 
organizações (SEVERO, 2018). 

Para a seleção dos locais da visita a associação e coopera-
tiva deveriam estar em um bairro da periferia e possuir al-
guma informação online, para possibilitar o agendamento. A 
busca se deu por meio da ferramenta Google, de forma aleató-
ria e com uso de palavras-chaves as quais delimitam o local no 
período de junho/2017. A escolha pelas cidades de João Pessoa, 
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Natal e Recife se deu a partir do momento em que o Projeto de 
Lei n. 7.462/2017, em tramitação na Câmara dos Deputados, 
colocou as capitais como as primeiras cidades a terem o fim do 
prazo dilatado para encerramento dos lixões (SEVERO, 2018). 

Os municípios possuem papel central na implementação 
das políticas e programas de gerenciamento de resíduos sóli-
dos, uma vez que obrigados a erradicar as áreas insalubres, 
implantar coleta seletiva de lixo reciclável nas residências, 
além de implantar sistemas de compostagem para resíduos or-
gânicos, com ganhos econômicos para as partes envolvidas no 
processo de reciclagem (REVEILLEAU, 2011). 

O método aplicado foi o de observação não participante e 
indireta com pesquisa documental e registro de imagem do es-
paço, dado que não se pretendia fotografar as pessoas, mas o 
ambiente de trabalho. 

Com a realização da pesquisa de campo foi possível co-
nhecer como as cooperativas e associação de catadores de re-
cicláveis se organizam no espaço destinado à atividade, bem 
como se organizam entre si para fazer a coleta. Percebeu-se a 
demanda diária dos materiais no trabalho. O intuito foi sair do 
foco dogmático a partir do que traça a PNRS e os documentos 
específicos como o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Só-
lidos, caso já tivessem sido elaborados57. 

 
57 Considera-se fundamental aos pesquisadores do Direito enxergar as 
práxis do Direito no campo em que ele se aplica, visto que de longe a letra 
da lei pode ser perfeita, mas na prática encontram-se pontos a melhorar. 
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COOPERATIVA DE CATADORES DE MATE-
RIAL RECICLÁVEL 

ACORDO VERDE, JOÃO PESSOA, PARAÍBA 

Conforme os dados obtidos, a Associação Acordo Verde 
(AAV) possui dois galpões com endereços distintos. Ambos os 
galpões foram construídos para serem utilizados como usina 
de reciclagem e possuem boa localização, próximos aos locais 
onde são realizadas as coletas seletivas e longe de locais insa-
lubres. A AAV possui registro como pessoa jurídica e está no 
mercado de reciclagem há 12 anos. É importante destacar que 
as informações coletadas foram obtidas por meio do acesso ao 
arquivo da Associação e dos dados expostos em quadro de avi-
sos. 

Atualmente, a associação passa por dificuldade financeira 
e em dezembro/2019 sofreu um incêndio que destruiu o gal-
pão, bem como consumiu todo o material coletado. Porém, 
mesmo antes desse acidente, contatou-se que o ganho foi re-
duzido ao longo dos anos; entretanto, com o galpão fechado, 
os catadores se encontram sem espaço e sem renda durante o 
período de recuperação do material para ser vendido aos su-
cateiros (SEVERO, 2018). 

Na época, havia a disponibilização de um caminhão baú 
com motorista, cedidos pela Autarquia Especial Municipal de 
Limpeza Urbana (EMLUR). 

Com o incêndio e a falta de financiamento para projetos 
de extensão da Universidade Estadual da Paraíba e da Univer-
sidade Federal da Paraíba, os galpões deixaram de receber 
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estudantes, os quais promoviam cursos como: aulas de alfabe-
tização, para todos; reciclagem, liderança, política e vendas, 
para os líderes das unidades de reciclagem. 

A rotatividade de trabalhadores na atividade é comum, 
pois a partir do momento em que conseguem um emprego for-
mal, passam a atuar na associação apenas eventualmente, e re-
tornam para a atividade de catador para não ficar completa-
mente sem renda, quando não encontram trabalho formal ou 
outra ocupação que resulte em ganho superior ao de catador. 
Pode-se dizer que os catadores da associação se encontravam 
em situação degradante, pois além de não possuírem EPI, con-
forme os dados coletados na pesquisa, a remuneração é 
“abaixo do esperado” (SEVERO, 2018). 

Há o fator socioeconômico, o qual impacta diretamente 
nas liberdades substantivas de cada pessoa. Portanto, não é 
possível inferir até que ponto eles trabalham com a coleta se-
letiva por considerar um ramo de possível ascendência de con-
dições econômicas e sociais ou se estão ali para garantir a sub-
sistência mínima. 

COOPCICLA, NATAL-RN 

A Cooperativa de Catadores de Material Reciclável (CO-
OPCICLA), é localizada próxima à estação de transbordo de 
rejeitos sólidos urbanos de Natal. A construção da cooperativa 
teve o objetivo de promover a transição do lixão a céu aberto 
para um ambiente organizado coletivamente, cuja mudança 
provocou outros impactos, como a saída do trabalho informal 
e a atuação coletiva do trabalho (SANTOS e RODRÍGUEZ, 
2005). 
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Desta forma, entende-se que o ambiente da estação de 
transbordo torna o trabalho da cooperativa insalubre, pelo ní-
vel de contaminantes que podem surgir de rejeito exposto a 
céu aberto, posto que não observam nenhuma norma técnica e 
ambiental para o gerenciamento provisório de rejeitos da área 
metropolitana de Natal. 

Todo o maquinário da cooperativa era recente e foi entre-
gue por meio de doação, como prensas para papel/papelão e 
plásticos, cujos operadores passaram por treinamento. Houve 
também doação de caminhões para que eles mesmos realizas-
sem a coleta seletiva porta-a-porta e fizessem seus acordos 
com estabelecimentos comerciais. 

A COOPCICLA é formalmente registrada e possui acom-
panhamento do Sistema Nacional de Aprendizagem do Coo-
perativismo (Sescoop), o qual presta assessoria administrativa 
e financeira. Os cooperativados são homens e mulheres que se 
dividem entre o trabalho externo e interno, com uso de EPI 
disponibilizados pela cooperativa. A cooperativa mantém cur-
sos de formação para os cooperativados, a fim de melhorar o 
desempenho deles e da cooperativa. 

Sabe-se que a comercialização com a indústria de recicla-
gem é economicamente mais favorável aos catadores. Alguma 
inserção mais genérica na política ambiental foi observada na 
cooperativa, que recebia materiais/produtos/substâncias para 
destinação, como exemplo, o óleo de cozinha usado que é en-
caminhado para instituições que reciclam e usam como base 
para fazer sabão; e também eletrônicos que são encaminhados 
para o desmonte apropriado. 
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Pode-se concluir que a cooperativa é uma organização co-
letiva em construção e com boas expectativas, pois possui 
renda individual razoável, tem maquinário, transportes pró-
prios, realiza a própria coleta seletiva e negocia diretamente 
com a indústria, ou seja, a cooperativa demonstra estar no ca-
minho para uma gestão de recicláveis, juntamente com o in-
vestimento humano, capaz de melhorar o bem-estar indivi-
dual e coletivo. 

ECOVIDA PALHA DE ARROZ, RECIFE-PE 

Localizada na comunidade Palha de Arroz, a cooperativa 
de mesmo nome é formada somente por mulheres da própria 
comunidade e foi construída como projeto piloto da prefeitura 
do Recife para adequação formal de cooperativas/associações. 
Todas as cooperativadas trabalhavam de forma individual e a 
gestão municipal por meio do que demanda a PNRS, construiu 
e equipou um galpão, o que gerou o processo de mudança de 
catadora individual para a cooperativada. Estas foram selecio-
nadas pela prefeitura para compor a cooperativa, na tentativa 
de reduzir a quantidade de exposição humana à poluição do 
Canal do Arruda (AZEVEDO, 2016). Foram apontadas pelas 
mesmas, dificuldades como: falta de treinamento de gestão e 
liderança das cooperativadas e, principalmente, da líder; a rota 
de passagem do transporte não alcança uma boa quantidade 
de recicláveis. 

Nesse sentido, a ausência de política de educação ambien-
tal formal com a população para que haja a separação domés-
tica foi apontada como obstáculo, bem como a coleta porta a 
porta que não é realizada pelas catadoras. Outro problema 
apontado é a falta de formalização, o que impede o grupo de 
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participar de licitações para coletar recicláveis na administra-
ção pública e firmar acordo com setores privados. Além disso, 
a falta de formação sobre liderança, governança, economia bá-
sica, finanças básicas, administração e conhecimento básico de 
documentos oficiais que tratam dos resíduos recicláveis, como 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano de Gerenci-
amento de Resíduos do Município do Recife pode impactar a 
subsistência delas (SEVERO, 2018). 

Conforme observado, talvez por esta cooperativa ser re-
cente, a condição socioeconômica das catadoras não se encon-
trava favorável para permanecer na atividade; não há indica-
ção acerca de estarem na atividade para não ficarem desocu-
padas e sem renda ou por escolha, e se pretendem permanecer 
na cooperativa para que obtenham, pelo menos, o mínimo 
para a sobrevivência digna. 

RESULTADOS 

INDICADORES QUALITATIVOS DA PES-
QUISA 

Como resultados da coleta de dados, elaborou-se três in-
dicadores qualitativos para analisar cada cooperativa/associa-
ção que compôs as visitas técnicas, com as seguintes classifica-
ções: abaixo do esperado, dentro do esperado e acima do es-
perado. Os indicadores foram elaborados com base no estudo 
do Centro de Estudos Socioambientais (PANGEA), o qual ca-
tegoriza a situação dos catadores em 4 fases (SEVERO, 2018). 

De acordo com os dados da pesquisa as três instituições 
apresentaram os seguintes resultados: i) Dentro do esperado 
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(COOPCICLA); ii) Abaixo do esperado (Acordo Verde) e iii) 
Nenhuma das classificações (Palha de Arroz). 

IMPACTO SOCIAL E ECONÔMICO E AM-
BIENTAL DA ATIVIDADE DE CATADORES 
URBANOS 

A educação ambiental, como princípio por excelência ati-
vidade ambiental, descrito na Política Nacional do Meio Am-
biente, deve ser a base dos investimentos para que a sociedade 
compreenda a responsabilidade pelo resíduo que produz, bem 
como passe a valorizar a atividade de catadores de recicláveis, 
possibilitando o fomento a partir da livre iniciativa, para atuar 
nesse mercado. 

Outro aspecto a ser considerado é a capacidade de articu-
lação e organização enquanto categoria, o que vem a contribuir 
para a busca e consolidação de direitos no âmbito local, no ce-
nário nacional e até mesmo internacional. Papel relevante 
neste sentido é exercido pelo Movimento Nacional dos Cata-
dores de Materiais Recicláveis (MNCR) (2020), movimento so-
cial que vem organizando os catadores e catadoras de materi-
ais recicláveis, com a máxima “Buscamos a valorização de 
nossa categoria de catador que é um trabalhador e tem sua im-
portância”. 

No campo internacional, um dos articuladores e a Red La-
tinoamericana y del Caribe de Recicladores, Red LACRE 
(2020), “es una organización representativa e integradora de 
los movimientos nacionales de recicladores de base del conti-
nente, compuesta por delegados de 17 países”. 
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Atualmente, tem-se observado o crescimento de startups 
no ramo de recicláveis, algumas de base tecnológica, denomi-
nadas greentechs, atuando seja com acordos diretamente com 
comerciantes, indústrias ou até mesmo mobilizando a socie-
dade para trocar os recicláveis por moedas virtuais, que pro-
porcionam bônus em serviços ou produtos, o que demonstra 
que o mercado pós-consumo é lucrativo quando há organiza-
ção, inovação e outros investimentos (DATT, 2019). 

No escopo do desenvolvimento profissional, a Plataforma 
Paso Cierto, disponibilizada pela Red Lacre (2020) é uma inici-
ativa de fornecer capacitação através de uma Plataforma Web 
dirigida a recicladores de base latinoamericano, no intuito de 
proporcionar o fortalecimento inclusivo dos catadores “siendo 
construida en conjunto por SEMEAR, Fundación Avina, La 
Red Latinoamericana de Recicladores (Red LACRE) y socios 
locales de Avina” de 8 países latinoamericanos: Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, e Nicaragua, 
“con financiación y apoyo de la Iniciativa Regional para el Re-
ciclaje Inclusivo (IRR)”. 

Freitas (2019) traz contribuições ao tema, expandindo o 
enfoque tridimensional da sustentabilidade, inicialmente tra-
balhado dentre outros autores, por Leff (2010), ao preconizar a 
multidimensionalidade do conceito, nos níveis: social, ético, 
ambiental, econômico e jurídico-político, todos entrelaçados 
“na dialética da sustentabilidade, que não pode, sob o risco de 
irremediável prejuízo ecossistêmico, ser rompida ou bloque-
ada”. 

O autor defende ainda a educação para a multidimensio-
nalidade do desenvolvimento, incluindo todos os aspectos 
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aqui referidos, “o que requer o aperfeiçoamento competencial 
latu sensu para operar pela unidade dialética da vida, com as 
habilidades cooperativas correspondentes”. Sustenta assim a 
argumentação da essencialidade da empatia e cooperação para 
a superação dos desafios do desenvolvimento (sustentável) da 
contemporaneidade (FREITAS, 2019, p. 196). 

No que diz respeito aos catadores, fica evidenciado pela 
origem e condição socioeconômica, que precisam de apoio, 
seja de grupos organizados, seja de políticas públicas, para que 
o exercício de suas atividades fomente o incremento das liber-
dades substantivas, visto que a maior parte deles fazem parte 
de grupos vulneráveis. A presença de instituições de cunho 
educacional para capacitar esses grupos sobre aspectos tais 
como: gestão financeira e econômica, liderança e relações in-
terpessoais, faz-se necessária, como forma de agregar valor ao 
processo de desenvolvimento pessoal e coletivo. 

Conforme apontado pela pesquisa, em duas cooperativas 
investigadas - COOPCICLA e na Palha de Arroz - é possível 
desenvolver e concretizar a inclusão por meio da reciproci-
dade entre a teoria e a prática para promover uma nova racio-
nalidade ambiental (SEVERO, 2018). 

Iniciativas como a Plataforma Paso Cierto, ou "passo 
certo", que está baseada em princípios que fortalecem as liber-
dades substantivas e objetivam a inserção de catadores na ca-
deia de valor da reciclagem: i) Conhecer a legislação que afeta 
o trabalho dos catadores; ii) Conhecer o passo-a-passo para le-
galizar uma organização de catadores; iii) Compreender o pa-
pel dos catadores na cadeia de valor da reciclagem; iv) Apren-
der a formalizar as relações com diferentes clientes; v) 
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Compreender a importância das redes; vi) Disponibilizar fer-
ramentas que favoreçam o trabalho diário em organizações de 
catadores (gestão financeira, logística, empoderamento, entre 
outras); vii) Conhecer estratégias para agregar valor ao traba-
lho dos catadores. São valores que partem da oferta de conhe-
cimentos para o fomento do empreendedorismo e o empode-
ramento a partir do fortalecimento das capacidades individu-
ais e de grupo, que representam um grande desafio diante do 
público-alvo envolvido. 

Por outro lado, no tocante a oferta de insumos para a ati-
vidade, o processo educacional envolve toda a cadeia de con-
sumidores, de todas as origens, classes e faixas etárias. Pode-
se inferir que a falta de recicláveis no mercado não se deve à 
redução de consumo, posto que a sociedade atual está mais 
consumista, com nível de obsolescência maior e também dos 
ciclos mais curtos de descarte (BAUMAN, 2008). 

A única mudança possível viria de um novo comporta-
mento a partir de distintos atores sociais, capaz de impulsionar 
a sustentabilidade, para, quem sabe, reciclar na mesma quan-
tidade que se produz (LEFF, 2010). 

Nesse sentido, cabe a reflexão de que os catadores estão 
em situação de vulnerabilidade social diante da formalização 
da sua atividade. Sem incentivo na educação formal por parte 
da gestão municipal, que tem o dever legal e moral de incenti-
var a formação e permanência da associação/cooperativa de 
catadores de recicláveis (MARTINS, 2018) torna-se mais difícil 
promover a sustentabilidade da atividade e a possível inde-
pendência econômica e financeira dos catadores (PAM-
PLONA, 2017), com a remuneração pelo serviço prestado, 
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inclusive sob a natureza jurídica de prestação de serviço ambi-
ental. 

A ADEQUAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA AM-
BIENTAL E SISTÊMICA DA ATIVIDADE DOS 
CATADORES 

Conforme preceitua a PNRS, no seu Art. 18, §1, II, pos-
suem prioridade ao acesso aos recursos da União os municí-
pios que implantarem ou incentivarem a coleta seletiva por 
meio de cooperativas/associação de catadores de baixa renda. 
Ressalta-se que a PNRS tem como objetivos claros e viáveis, 
“implementar programas de educação ambiental e incentivar 
a criação de cooperativas de trabalhadores autônomos” (RE-
VEILLEAU, 2011, p. 163). 

Com a Lei Federal n. 13.415/2017, a educação ambiental 
passa a ter abordagem transversal opcional, modificando o 
que trazia a Lei Federal n. 12.608/2012, acerca da inserção obri-
gatória da temática ambiental na estrutura curricular formal e 
também transversal. Todo esse contexto prejudica o fortaleci-
mento da educação ambiental, princípio basilar, na sua forma 
contínua e sistemática, capaz de gerar mudança intergeracio-
nal. 

Portanto, o que se pode prever é que há uma parte signi-
ficativa da sociedade sem conhecer conceitos fundamentais 
que provoquem reflexão a partir do que se pretende consumir, 
como o ciclo de vida dos produtos, economia circular, recicla-
gem, reaproveitamento, dentre outros aspectos, que nessa con-
tinuidade, impedem o processo de ensinagem de completar o 
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ciclo da cadeia ambiental (LIBÂNEO, 2006). 

Outrossim, outros critérios como a segurança no trabalho 
também devem fazer parte da rotina diária dos catadores, seja 
a pessoal, com uso de EPI ou do ambiente de trabalho, pois 
trabalhar sob medo de acidentes aumenta o estresse indivi-
dual, o que pode se refletir nas relações interpessoais e tam-
bém no clima organizacional do local de trabalho (DEMAJRO-
VIC, 2014). 

Como resultado da observação e coleta de dados da pes-
quisa, foi que apenas uma das cooperativas visitadas se mos-
trou autossuficiente, tanto em gestão quanto no aspecto das 
relações interpessoais do grupo, pois se evidenciou investi-
mento na educação dos cooperativados para exercer suas ati-
vidades no local de trabalho, de forma qualificada, uma vez 
que compreenderam que isso é fator determinante na melhora 
da renda de todos. 

A partir dessa percepção, em que a nova racionalidade se 
torna prática, foi demonstrado que o grupo conseguiu sair da 
zona de instabilidade para uma nova realidade empreende-
dora, sem alterar a fonte da atividade laboral, mas sim, a forma 
mais qualificada como a praticam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muito mais do que em certas áreas do Direito, a ambiental 
e, em especial, aquela dedicada à gestão dos resíduos sólidos 
depende essencialmente do esforço e implementação de polí-
ticas públicas. Estas têm o papel primordial de orientar, edu-
car e aperfeiçoar a forma como o cidadão participa, ainda que 



 

330 

indiretamente, do processo de coleta seletiva, visto que este se 
inicia no espaço privado e continua até a destinação final dos 
resíduos. 

No tocante à atividade específica aqui retratada, não se 
trata somente da separação primária (recicláveis ou não reci-
cláveis) mas da própria destinação ambientalmente correta de 
resíduos sólidos urbanos de difícil reciclagem ou disposição, o 
que implicaria em destinar e conduzir o resíduo ao ponto de 
coleta adequado. Nesse sentido, o catador também precisa ser 
educado e orientado a pensar o seu papel enquanto agente am-
biental, pois não adianta fazer a coleta seletiva e ao mesmo 
tempo praticar a queima de resíduos não vendidos, ou deixá-
los expostos ao solo, chuva e sol em pequenos lixões a céu 
aberto. Durante as visitas foram vistos diversos pontos de co-
leta (ecopontos) vazios nas três cidades, ou com resíduo ao re-
dor e recipientes vazios. 

Observa-se que muitas instituições públicas e privadas já 
estão engajadas em sistemas de destinação de resíduos para 
instituições cooperativadas, à exemplo da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte (UFRN), uma das referências neste 
quesito. Atuam através de acordos com cooperativas ou asso-
ciações de catadores, que recolhem os resíduos, e estes, por sua 
vez, negociam a venda com as indústrias ou atravessadores. 

O caso da cooperativa Ecovida Palha de Arroz é bem pe-
culiar, já que se trata de um estabelecimento com todos os 
equipamentos possíveis para fomentar a emancipação econô-
mica das catadoras, porém a falta de recicláveis e de atuação 
na coleta seletiva se tornam dificultadores para promover mu-
dança qualitativa. Esta, por sua vez, possui adequação de 
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conformidade à legislação ambiental na gestão dos resíduos 
sólidos, elaborada dentro do prazo exigido pela PNRS, mas 
seu público de agentes sequer tem conhecimento sobre isso. A 
falta de formação específica obstaculiza o processo de mu-
dança qualitativa das catadoras, o que se reflete na renda men-
sal baixa e na insatisfação de cada uma delas. 

No que diz respeito à COOPCICLA, ao demonstrar que 
negociar diretamente com as indústrias fez com que a renda 
aumentasse, os catadores passaram a se preocupar mais com a 
qualidade do material coletado, mostrou-se favorável ao incre-
mento das condições e renda, visto que este fato foi percebido 
como um diferencial e melhora do valor total do produto ven-
dido. 

O município do Natal, não obstante o fato de estar na con-
tramão da PNRS por não ter formulado até esta data, o Plano 
de Gestão Municipal para a matéria, ainda em proposição58, e 
por manter um transbordo ambientalmente incorreto, não in-
terferiu na autogestão da COOPCICLA, que conseguiu supe-
rar essas dificuldades e administrar uma cooperativa que 
tende a crescer e gerar mais renda e emprego. Evidentemente, 
ainda se trata de uma cooperativa formada por pessoas de 
baixa renda, mas que possuem um processo de politização e 
investimento interno, ou seja, os catadores de recicláveis par-
ticipam de ações que envolvam melhorias no objeto de traba-
lho e tem financiamento para a capacitação dos seus membros. 

O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de João Pessoa foi 
elaborado sem a participação dos catadores de resíduos e, 

 
58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL. Plano Municipal Integrado de 
Gestão de Resíduos Sólidos. Conheça a proposta, 2020. 
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atualmente, há uma discussão para que seja realizada a mu-
dança da gestão dos recicláveis para uma empresa privada, da 
sua coleta até a venda. A associação Acordo Verde passa por 
um processo de desincentivo, e já teve período de melhores 
condições. Sem o processo de inclusão social efetiva e de 
emancipação econômica com vistas à autogestão, a associação 
de catadores tende, com o tempo, a perder renda, o que tam-
bém provoca a perda de capacidades individuais, pois o cata-
dor deixará de investir na melhoria no exercício de sua ativi-
dade. 

Certamente o contexto ambiental atual na demanda da ur-
gência na tomada de decisão por parte dos cidadãos. Portanto, 
precisa-se deixar de considerar os catadores de recicláveis 
como profissionais secundários e fomentar o diálogo social so-
bre o tema, valorizando-os como verdadeiros protagonistas da 
coleta seletiva e reciclagem. A não participação dos catadores 
na integralidade do processo motiva a crítica de que a ausência 
de formação das pessoas sobre o tema seja intencionalmente 
motivo para discriminação e rejeição dos sujeitos desta ativi-
dade, como se no processo, seus protagonistas e agentes, não 
possuíssem capacidades suficientes para construir seu cami-
nho como detentores de status e valorização devida na cadeia 
produtiva. 
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CIAMENTO AMBIENTAL: UMA 
ANÁLISE DO AUTOCONTROLE 
DO PODER JURISDICIONAL 
COMO MANIFESTAÇÃO DO ES-
COPO POLÍTICO DA JURISDIÇÃO 

Mateus Stallivieri da Costa 
Pedro Henrique Reschke 

INTRODUÇÃO 

Após a Constituição de 1988 a questão ambiental foi ele-
vada a um novo paradigma normativo, estabelecendo o meio 
ambiente como um direito fundamental, de natureza difusa e 
cujo dever de proteção e preservação pertence não apenas a 
Administração Pública, mas também à coletividade. A neces-
sidade de regulamentação dos dispositivos existentes no art. 
225 da Constituição levaram o Brasil a consolidar uma das 
mais rígidas legislações ambientais, que se proliferam até al-
cançar um total de mais de 55 mil normas59. Parte dessa expan-
são se justifica pela própria natureza complexa do bem ambi-
ental. 

O meio ambiente pode ser determinado como um bem 
material unitário, constituído de diferentes elementos. Seu 

 
59 O site especializado de consulta legislativa ambiental, RC Ambiental, até 
dia 15 de julho de 2022 contabilizava 56.009 atos jurídicos existentes, entre 
portarias, resoluções, leis, decretos e outras formas de normativas. 
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valor transcende os próprios bens que o compõem, ou seja, os 
recursos naturais reunidos constroem uma vertente imaterial 
dos bens individualizados, sendo que é essa coletividade que 
forma o conceito de meio ambiente (GOMES, 2007, pp. 170-
171). A constatação expõe a dificuldade de se tutelar este ob-
jeto, pois os inúmeros recursos e bens necessitam de regramen-
tos específicos, dotados de particularidades e que inúmeras 
vezes fogem da compreensão do legislador ou regulador. 

Essa ineficiência talvez seja um dos principais motivos 
desse campo do direito ser um dos que mais convide a exigên-
cia de atuação incisiva do Judiciário, muitas vezes concla-
mando-se posturas dos magistrados onde as normas parecem 
não garantir a adequada proteção ambiental. Ocorre que en-
tendemos que essa conclamação demanda cautela. Apesar do 
reconhecimento das dificuldades da conjuntura democrática, 
não existe garantia alguma de que um magistrado tenha con-
dições de resolver essas situações complexas de forma mais 
justa ou adequada que o legislador ou de autoridade pública 
munida de manifestações técnicas. 

Nossa proposta na presente explanação é justamente dis-
cutir essa relação entre o direito legislado e o direito judicado, 
utilizando como perspectiva a visão instrumentalista do pro-
cesso, elaborada e difundida por Cândido Rangel Dinamarco. 
Sem dúvida a concepção mais influente sobre o processo no 
Brasil pós-constitucional, a instrumentalidade põe o fenômeno 
da jurisdição no centro do estudo do processo civil, reconhe-
cendo nela três escopos: social, político e jurídico. A discussão 
sobre os limites da atuação do magistrado, especialmente em 
matéria ambiental estão diretamente relacionados ao escopo po-
lítico da jurisdição. 
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Frequentemente, a referência à instrumentalidade e à 
ideia de que a jurisdição tem um escopo político servem ape-
nas como defesa de um Judiciário mais ativista. O que se pre-
tende investigar, aqui, é em que medida a autocontenção exer-
cida pelo Poder Judiciário em certos casos, com deferência à 
autoridade da decisão tomada pelo ente político, também re-
presenta manifestação desse escopo político. 

Para delimitar essa análise optamos por abordar em espe-
cífico o licenciamento ambiental e sua judicialização. Dentro 
dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente sem 
dúvida um dos que mais atrai divergências e judicialização é 
o licenciamento, entendido por alguns autores como o mais 
importante mecanismo de proteção do meio ambiente. Esse 
procedimento administrativo influencia não somente os recur-
sos naturais, mas também diretamente os espaços de convívio 
humano e a economia, sofrendo críticas de diferentes setores e 
se tornando de alvo de avaliações políticas. 

Cabe dessa forma o questionamento sobre até que ponto 
a instrumentalidade do processo e o respeito ao escopo polí-
tico da jurisdição impõe limites para o exercício do poder ju-
risdicional nas questões que envolvem a emissão de licenças 
ambientais, permitindo assim considerações inaugurais que 
ampliam o debate no tocante a segurança jurídica. 

A INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO E 
O ESCOPO POLÍTICO DA JURISDIÇÃO 

Partimos inicialmente da definição da instrumentalidade 
do processo, que é inquestionavelmente a teoria com mais in-
fluência sobre a operação prática do direito processual 
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brasileiro. Para a compreensão da teoria é preciso entender 
que a visão instrumentalista adota a jurisdição como pólo fun-
damental do estudo do processo, e atribui a ela três escopos: (i) 
social, (ii) jurídico e (iii) político (DINAMARCO, 2013). 

O escopo (i) social da jurisdição diz respeito à pacificação 
social que decorre da aplicação reiterada do poder jurisdicio-
nal, em conjunto com a legislação, assim como a função educa-
cional exercida pela jurisdição. O escopo (ii) jurídico, por sua 
vez, diz respeito à concretização da vontade concreta do di-
reito em cada situação. O autor propõe, com essa construção, 
a superação da ideia da neutralidade do intérprete, sem com 
isso atribuir-lhe papel criativo, afirmando inclusive que o ma-
gistrado deve levar em conta o “valor que a opinião atualmente 
dominante na sociedade pretende tutelar” (DINAMARCO, 2013, 
p. 257). 

Já o (iii) escopo político, se manifesta de três maneiras dis-
tintas: como poder, relacionado à capacidade estatal de decidir 
imperativamente; como garantia de liberdade, concretizando os 
limites e contornos do exercício do poder; e, por fim, permi-
tindo a participação dos cidadãos, que atuam na jurisdição por 
conta própria ou por meio de associações, alterando os desti-
nos da sociedade política. Nesse sentido a expansão da legiti-
midade popular no Judiciário para a tutela dos direitos difu-
sos, especialmente a ação popular (DINAMARCO, 2013, p. 
203-204), estabelece conexões diretas entre a tutela do meio 
ambiente e o aspecto da participação no escopo político. Ainda 
cabe destacar que a jurisdição como manifestação do poder es-
tatal é um fenômeno que ocorre como exercício organizado do 
poder legítimo - por isso, também, limitado. 
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O problema do escopo político está relacionado especifi-
camente ao papel do Judiciário dentro do arranjo democrático, 
com atenção aos modos como a jurisdição pode influir politicamente 
(MIRRA, 2010, p. 362). Por isso, seria equivocado dizer que a 
tomada de decisão no caso concreto está relacionada exclusiva-
mente com o escopo jurídico do processo. Nada disso: a decisão 
tem sempre um aspecto político. O modo como cada juiz se 
comporta no exercício efetivo do poder jurisdicional afeta o 
conjunto da atividade jurisdicional. Assim, um Judiciário cujos 
magistrados, no todo, exercem o escopo jurídico levando em 
conta os fins sociais e políticos da jurisdição acabará modifi-
cando sua localização contextual no cenário macro da política 
nacional. 

Isso conduz ao questionamento principal deste trabalho: 
o que significa esperar que os magistrados, em conjunto, afir-
mem os fins políticos do Estado por meio da decisão judicial? 
Essa atuação é ilimitada? 

Para responder essa pergunta é preciso identificar o que 
exatamente significa dizer que o magistrado deve decidir com 
base nos valores atuais da sociedade e afirmar o fim político do di-
reito. Pensar o escopo político da jurisdição significa defender 
um juiz consciente de sua própria responsabilidade enquanto intér-
prete do texto legal. A versão extremada do positivismo jurí-
dico, que põe o juiz no papel de mero aplicador e atribui ao 
texto legal todas as injustiças, serve como escudo para o magis-
trado, que se apoia nessa crença para diminuir sua participa-
ção no resultado das decisões que ele mesmo profere. Na visão 
instrumental do processo isso não é aceitável. O escopo social 
e político são partes indissociáveis do poder jurisdicional e de-
vem ser levados em conta pelo magistrado, especialmente ao 
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lidar com assuntos sensíveis, como é o caso do direito ambien-
tal – observação que inclusive permite avançar à próxima 
parte da presente exposição. 

O PAPEL DA AUTOCONTENÇÃO NA JUDI-
CIALIZAÇÃO DE PROCESSOS AMBIENTAIS 

É possível afirmar que a judicialização das causas ambi-
entais trata-se de uma tendência mundial, os anos recentes as-
sistiram não só este aumento como a criação em grandes nú-
meros de tribunais especializados na matéria ambiental (RO-
BINSON, 2018, p. 5). Embora a participação da sociedade no 
Judiciário seja sem dúvida manifestação clara do escopo polí-
tico da jurisdição, as atenções aqui estão direcionadas ao exer-
cício do escopo político durante o processo decisório, quando o 
magistrado aplica o direito ambiental, balanceando os aspec-
tos poder e liberdade. Para Dinamarco, a associação entre a ins-
trumentalidade do processo e a proteção jurisdicional ao meio 
ambiente é muito clara, pois a afirmação da tutela jurídica do 
meio ambiente já era vista por Dinamarco como integrante do 
escopo político da jurisdição, mesmo antes da Constituição de 
1988. 

A proteção ambiental outorgada pelo direito positivo é 
considerada a priori insuficiente, sendo fácil nesse cenário en-
xergar o porquê do convite à atuação direta e ativista do Poder 
Judiciário em matéria ambiental, descartando as tradicionais 
restrições à atividade do juiz com maior facilidade do que em 
outras searas. O que o direito ambiental tem de diferente dos 
demais ramos do direito é a crença na incapacidade por princí-
pio do direito posto de dar conta do desafio de proteger de ma-
neira adequada o meio ambiente (MARIN e SILVA, 2015, p. 
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63). A desconfiança é tão grande que doutrina e jurisprudência 
relutam em aplicar ao direito ambiental mesmo categorias ju-
rídicas tradicionalíssimas dos demais ramos do direito, como 
o direito adquirido,60 a coisa julgada61 e os critérios de solução 
de antinomias.62 

Sem a confiança no funcionamento do sistema, a defesa da 
atuação complementar entre Judiciário, Legislativo e Executivo 
tende a se subverter no sentido de uma atuação principal do 
Poder Judiciário e complementar dos demais órgãos. O ato ad-
ministrativo e mesmo a legislação presumem-se irregulares 
até que sejam chancelados pelo Poder Judiciário. Nesse cená-
rio, o ato de pensar a instrumentalidade do processo se torna 
substancialmente mais complicado, dada a dificuldade de en-
contrar a decisão que é, de fato, mais adequada aos valores atu-
ais da sociedade. Tomando como exemplo o objeto específico 
do presente trabalhos, temos que a Constituição garante o di-
reito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas esse 
não é o único valor tutelado pela autoridade licenciadora 

 
60 Em relação ao direito adquirido em matéria ambiental indicamos a 
leitura da obra: DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental de conflitos: o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os casos de colisão 
com outros direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 2ª ed. 
p. 231 e ss. 
61 Em relação à coisa julgada em matéria ambiental indicamos a leitura da 
obra: RODRIGUES, Marcelo Abelha. Reflexos do direito material do 
ambiente sobre o instituto da coisa julgada – in utilibus, limitação 
territorial, eficácia preclusiva da coisa julgada e coisa julgada rebus sic 
stantibus. De jure – Revista jurídica do Ministério Público de Minas Gerais, v. 7, 
jul-dez-06. 
62 Em relação ao princípio do não retrocesso ambiental indicamos a leitura 
da obra. SAES, Marcos André Bruxel; GULIN, Gleyse; TONON NETO, 
Nelson. O princípio da proibição de retrocesso e o licenciamento ambiental. 
In: COLI, Adriana; DIAS, Pedro (org.). O setor elétrico e o meio ambiente. 
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ambiental, que tem também aspectos econômicos e sociais 
(MILARÉ, 2018, p. 1.022). Trata-se de um jogo delicado de in-
teresses, e o objetivo aqui é investigar se o Judiciário é o palco 
adequado para realizar esse balanceamento, dentro de uma 
conjuntura de separação de poderes. 

Em continuidade é possível afirmar que a Instrumentali-
dade ajuda a enquadrar o problema da separação dos poderes 
dentro da concepção de ordenamento jurídico brasileiro, jus-
tamente por ter sido sistematizada a partir da peculiar reali-
dade local. A manifestação do escopo político não é um ati-
vismo judicial descontrolado, mas um balanço entre a afirma-
ção (e limitação) do poder estatal e o culto ao valor liberdade. Ope-
ram aqui mecanismos de controle interno, como a fundamen-
tação das decisões judiciais, mas especialmente a ideia de au-
tocontenção da magistratura diante de determinadas questões 
de cunho marcadamente político. 

A autocontenção é um exercício de atenção individual do 
julgador, para que razões de valores pessoais ou mesmo juízos 
de conveniência política não penetrem indevidamente em seus 
julgamentos. Assim, o exercício de atividade política pelo Ju-
diciário é, de fato, uma atividade caso-a-caso. A autocontenção 
judicial é salutar, mas não se pode ir tão longe a ponto de es-
vaziar o papel político do Judiciário. Por outro lado, é também 
precipitado defender que a tutela dos direitos fundamentais é 
deficitária e não há nada que se possa fazer além de prestar 
deferência ao Judiciário e aguardar que os togados deem conta 
daquilo que os eleitos ignoraram. Nada disso é negar a possi-
bilidade de que o Judiciário possa, em determinados assuntos, 
agir de modo a tutelar categorias de direitos que os demais 
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poderes reiteradamente se omitem em resguardar, como os di-
fusos e especialmente os ligados ao meio ambiente. 

Na verdade, é absolutamente contraproducente enxergar 
o ativismo judicial e a autocontenção como dois aspectos con-
flitantes do Judiciário. São, na verdade, atividades necessaria-
mente complementares – e aqui a construção de Dinamarco 
serve como uma metáfora especialmente apta, porque tanto a 
afirmação do poder estatal e dos fins políticos por trás do di-
reito, quanto a contenção desse poder respeitando liberdades 
individuais fazem parte dos escopos políticos da jurisdição, 
sem que haja conflito entre eles. Assim, é mais adequado dizer 
que as duas ideias são parte do mesmo sistema e devem ser 
interpretadas em conjunto, por meio de uma sintonia fina deve 
ser encontrada pelo juiz em cada caso concreto. Do contrário 
se estaria retirando da jurisdição justamente seu escopo polí-
tico, pois se estaria dizendo que o exercício dessa função seria 
uma violação à regra da separação de poderes, mas uma viola-
ção aceitável no caso concreto diante dos outros valores tutela-
dos. Essa tensão entre os escopos do processo não existe. 
Quando existe, é sinal de uma patologia, não do funcionamento 
normal do sistema. 

Talvez essa observação ajude a explicar o apontamento 
feito anteriormente quanto a conclamação ao ativismo judicial 
no direito ambiental, que pode ocorrer exatamente porque a 
proteção dada ao meio ambiente pelo direito legislado é vista 
a priori como objeto de um boicote, e a harmonia entre os Po-
deres é posta em xeque porque o Judiciário age como mais do 
que mero fiscal, mas como chancelador da atividade do Legis-
lativo e do Executivo. O escopo político se manifesta na relação 
do Judiciário com os demais poderes, não havendo escopo 
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político da Jurisdição quando ela se torna o único agente pro-
tagonista na afirmação de direitos – e isso supondo que as de-
cisões judiciais sejam inquestionavelmente superiores em qua-
lidade àquelas tomadas pelo Poder Legislativo, que é uma afir-
mação que depende de prova. 

É problema dos mais complexos a procura por uma res-
posta adequada às provocações que foram formuladas neste 
item, e evidentemente isso não acontecerá neste espaço limi-
tado. Acredita-se, porém, que já haja elementos suficientes 
para tentar fazer valer os escopos políticos da jurisdição da 
forma como aqui descrita ao menos em um tipo muito especí-
fico de decisão judicial: aquelas que envolvem licenças ambi-
entais. 

O AUTOCONTROLE DO PODER JURISDI-
CIONAL NO LICENCIAMENTO AMBIEN-
TAL COMO MANIFESTAÇÃO DO ESCOPO 
POLÍTICO DA JURISDIÇÃO 

Toda a construção realizada até o momento permitiu es-
tabelecer as premissas que conduzem à última pergunta que 
se pretende responder: à luz dos escopos políticos da jurisdi-
ção, quais são os limites para a atuação do Judiciário em pro-
cessos de licenciamento ambiental? 

O licenciamento ambiental é pouco compreendido e am-
plamente criticado, por todos os lados. O licenciamento é ata-
cado ao mesmo tempo por sua morosidade, pela burocracia, 
pela parca fundamentação de suas decisões, ora por ser pro-
cesso excessivamente exigente, ora por ser excessivamente 
permissivo com os empreendedores (MILARÉ, 2018, p. 1.020) 
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– enfim, é um campo minado para a atuação do direito, que 
aqui mostra claramente que é de fato parte da esfera pública 
de debate. Soma-se a tudo isso, ainda, a falta de um marco le-
gal claro para o licenciamento ambiental, cuja regulamentação 
principal ainda é a Resolução n. 237 do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente, fazendo com que a atividade de licencia-
mento ambiental seja nebulosa mesmo do ponto de vista do 
direito positivo. Quanto a sua definição, a Política Nacional do 
Meio Ambiente lista o licenciamento ambiental como um de 
seus instrumentos (art. 9º, IV, da Lei 6.938/81). Ele tem natu-
reza de processo administrativo63 e antecede a concessão da li-
cença ambiental, que é o ato administrativo buscado pelo pro-
cesso de licenciamento. 

Uma consideração necessária é a de que a licença ambien-
tal é impropriamente nomeada,64 pois não é exatamente uma 
licença administrativa. Farias (2015, pp. 181-183) explica que a 
questão da nomenclatura ultrapassa o mero interesse 

 
63 E é, de fato, processo, não mero procedimento, porque contempla respeito 
a direitos fundamentais tipicamente processuais, como a garantia do 
contraditório e da ampla defesa dever de fundamentação das decisões, 
publicidade e etc. O processo de licenciamento ambiental é, de diversas 
maneiras, notoriamente próximo do processo judicial, embora as 
autoridades licenciadoras em geral tratem-no como mero procedimento e 
resistam à aplicação subsidiária das regras do CPC (FARIAS, Talden. 
Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. Belo Horizonte: Fórum, 
2015. p. 148-151). 
64 Para Milaré, não há equívoco na nomeação desde que se compreenda que 
a expressão “licença ambiental” deve ser lida como significando algo 
distinto e não mera espécie do gênero “licença administrativa”. Assim, o 
adjetivo “ambiental” não está qualificando o substantivo “licença”, mas a 
expressão “licença ambiental” é que deve ser lida sempre de maneira 
conjunta para significar um terceiro tipo de ato administrativo (MILARÉ, 
2017, p. 1096) 
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acadêmico, porque a licença é ato administrativo vinculado, de 
natureza meramente declaratória de um direito que preexiste 
ao ato administrativo, enquanto a autorização é ato discricioná-
rio, que efetivamente concede o direito de realizar ato que é or-
dinariamente vedado. O ato de concessão da licença ambiental 
convida amplíssimas discussões sobre sua natureza, se discri-
cionária ou vinculada. Encurtando o fundamental debate, en-
tendemos que a leitura mais adequada é aquela que nega a 
possibilidade de delimitar com tanta clareza esses dois fenô-
menos, pois pouquíssimos atos administrativos são plenamente 
vinculados ou discricionários, a maioria se manifestando com 
ambas as características em maior ou menor grau, como ex-
plica Medauar (2018, pp. 103-104). 

No licenciamento ambiental temos exemplo claro dessa 
dupla manifestação, pois nele encontra-se, aquilo que a dou-
trina convencionou chamar discricionariedade técnica: o órgão li-
cenciador deve tomar a decisão de conceder ou não a licença 
com base em critérios científicos, balizados pelos estudos tra-
zidos a ele ao longo dos autos. Assim, diferentemente do ato 
puramente discricionário, a discricionariedade técnica deve ne-
cessariamente estar balizada “pela utilização de critérios de-
correntes de conhecimentos especializados, técnicos ou cientí-
ficos”; recorde-se, porém, que “nem sempre a técnica e a ciên-
cia implicam certeza absoluta; no campo da técnica e das ciên-
cias exatas, biológicas, matemáticas também há diversidade de 
entendimentos, controvérsias” (MEDAUAR, 2018, p. 107). 

O ato de decisão no processo de licenciamento ambiental 
é, assim, fundamentalmente ato de “balanceamento de valores 
complexos” (BIM, 2020, pp. 29-42) com base em critérios técni-
cos, o que não significa dizer que já haja uma resposta pré-
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dada nos estudos que antecedem a licença – não raro, esses es-
tudos apenas expõe uma multiplicidade de alternativas, ou en-
tão o processo de decisão envolve uma série de elementos de 
alta subjetividade como a “agressão ao bem-estar da popula-
ção”, que não cabem em nenhuma análise científica (MILARÉ, 
2018, pp. 1.093-1.094). 

Cabe ao administrador público tomar a decisão que for 
correta no caso concreto, considerando todos os fatores ambi-
entais, sociais e econômicos envolvidos. Embora dependa de 
estrita fundamentação, o ato de conceder licença ambiental é fun-
damentalmente um ato político, pautado em nível de discriciona-
riedade que é típico do Executivo, mas estranho aos poderes 
do Judiciário. Por isso é tão espinhoso o problema da interven-
ção judicial nesse processo decisório – e por isso, também, ele 
está tão diretamente relacionado com os escopos políticos da ju-
risdição. 

Seria possível acreditar que o problema seria de violação 
do escopo jurídico, se ele fosse enquadrado apenas sob a ótica 
da criação vs. descoberta do direito, mas isso seria um equívoco. 
É evidente que o escopo jurídico se manifesta nessa decisão, 
mas em nível de diálogo constante com o escopo político, isso 
notadamente quando se trata de revisão que não aponta ilega-
lidade no procedimento ambiental mas apenas refaz o juízo dis-
cricionário que foi realizado pelo agente público, optando entre 
duas ou mais alternativas igualmente lícitas. Não há contro-
vérsia sobre o direito em casos como esse, a concessão ou a não 
concessão da licença são ambas lícitas, desde que adequada-
mente fundamentadas e abarcadas pelo universo de possibili-
dades admitidas pelo estudo técnico e pela legislação ambien-
tal. Por isso, em casos como assim, quando há intervenção, o 
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Judiciário está efetivamente redimensionando seu papel dentro da 
divisão de poderes, exercendo ato discricionário administrativo 
(e não apenas realizando juízo de legalidade ou constituciona-
lidade). 

Nada disso é puro preciosismo. A separação tem razão de 
ser, especialmente porque a decisão administrativa envolve o 
complexo e incerto balanceamento de escolhas baseadas em 
critérios científicos. O Poder Judiciário é palco particularmente 
inapto para a tomada de decisões definitivas sobre questões 
científicas incertas, ainda mais num cenário tão litigioso 
quanto o direito ambiental, em que a questão científica é ideo-
logicamente motivada por todos os lados – tanto por ambien-
talistas que traçam cenários constantemente calamitosos 
quanto por empreendedores que ignoram e minimizam a ci-
ência. O magistrado, que é leigo no assunto, só tem condições 
de julgar com base nos elementos científicos que chegam até 
ele nos autos. Assim, não raro um processo de licenciamento 
ambiental é suspenso ou uma obra é embargada com base em 
divergências científicas que são apenas esperadas mas plena-
mente aceitáveis dentro das regras do jogo do licenciamento 
ambiental (BIM, 2020, pp. 487-491). 

Diferentemente das discussões científicas, as discussões 
judiciais não podem estender-se indefinidamente. O papel do 
juiz é fundamentalmente distinto do papel de um cientista 
porque este pode e deve estar num constante processo de au-
toquestionamento e reanálise de suas conclusões diante do 
surgimento de novos dados e metodologias, enquanto aquele 
assume o compromisso de decidir da melhor maneira possível 
com base nos elementos limitados que se apresentam diante 
dele no processo judicial. Pior ainda, essa decisão ainda 
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precisará necessariamente ser definitiva e será acobertada pela 
autoridade da coisa julgada. A lógica processual precisa alcan-
çar uma decisão sempre, mesmo quando a “lógica comum” não 
é suficiente, nas palavras de Calamandrei (2017, p. 24) A ciên-
cia, diferentemente da jurisdição, não manifesta qualquer tipo 
de escopo político como fenômeno de poder. Por isso a impor-
tância do conceito de discricionariedade técnica e a confiança 
desse processo decisório aos órgãos ambientais. 

Ainda se ressalta que o ato jurisdicional, como lembra Be-
daque (2001, pp. 187-188), não é discricionário. A interpretação 
dos fatos pode ser complexa, tão complexa que dois magistra-
dos distintos chegariam a conclusões opostas sobre eles – mas 
isso não significa, jamais, que o ato judicial seja discricionário. 
Há apenas aplicação do direito e aqui as coisas se tornam irre-
mediavelmente complexas. 

Quando a autoridade licenciadora ambiental opta por uma 
ou outra opção técnica possível, está realizando uma opção 
discricionária – discricionariedade técnica, mas ainda assim 
discricionariedade. A questão é mais complexa do que a sim-
ples análise da ocorrência ou não de determinado fato, mas se 
trata mesmo de uma escolha entre dois ou mais resultados dis-
tintos, sopesando a validade dos estudos científicos com crité-
rios ambientais, sociais e econômicos. Já quando o magistrado 
substitui-se à autoridade licenciadora nesse particular, está rea-
lizando um juízo absolutamente discricionário, pois não existe 
nenhum parâmetro legislativo que determine qual a escolha 
“correta” a ser tomada pela atividade licenciadora, dentre 
aquelas que os estudos ambientais apontam como tecnica-
mente possíveis, respeitando os parâmetros ambientais. O que 
está em jogo é o quanto é possível abrir mão do valor proteção 
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ao meio ambiente em prol dos outros valores que estão em de-
bate no licenciamento ambiental. 

Essa afirmação à primeira vista parece contraintuitiva – 
afinal, o papel da autoridade licenciadora não é exatamente o de re-
duzir ao máximo o dano ambiental? Mas a resposta é nem sempre. 
Imagine-se o licenciamento ambiental de empreendimento de 
grande porte. A autoridade licenciadora poderia reduzir o im-
pacto ambiental se determinasse a redução do porte do empre-
endimento, o que certamente atenderia à ideia de redução do 
impacto e por isso, pareceria sempre uma solução óbvia. É 
bem possível, porém, que o empreendimento em sua versão 
reduzida não gere benefícios sociais e econômicos suficientes 
para compensar o impacto ambiental, e a autoridade licencia-
dora acabe preferindo a versão que causa mais impacto, por-
que sua alternativa não compensa na análise de custo-benefí-
cio. 

Percebe-se que o ocorrido aqui não é a complexidade na 
interpretação dos fatos, que Bedaque diferencia da decisão dis-
cricionária. Os fatos são claros: há dois empreendimentos, um 
que traz mais impactos ambientais, outros menos. A escolha ad-
ministrativa foi pela instalação do empreendimento com 
maior impacto, balanceando todos os valores envolvidos. Essa 
é atribuição do agente administrador. Quando o Judiciário se 
envolve nesse processo decisório para anular a decisão e obri-
gar a tomada da decisão menos impactante para o meio-ambi-
ente, o juiz está exercendo atividade legitimamente discricioná-
ria, substituindo-se ao poder que é típico do Poder Executivo, 
por meio dos órgãos ambientais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enxergando a questão da intervenção judicial no ato de 
emissão das licenças ambientais, sob a ótica dos escopos polí-
ticos da jurisdição, conclui-se com facilidade que se está diante 
de situação que conclama a limitação do exercício do poder. É re-
levante o exercício da autocontenção judicial em casos como 
esse, mesmo que violando o sentimento pessoal do magistrado 
em relação à adequação particular daquele determinado em-
preendimento. E, novamente, nada disso é negar o papel polí-
tico do Judiciário como garantidor da legitimidade do ordena-
mento jurídico e protetor dos direitos fundamentais. A revisão 
judicial do ato administrativa deve ser amplamente possível 
quando o licenciamento ambiental for baseado em norma jurí-
dica que viole o núcleo do direito fundamental ao meio ambi-
ente ecologicamente equilibrado, ou quando for baseado em 
flagrante erro de fato ou ato ímprobo do agente público. 

No mais das vezes, porém, o magistrado estará diante de 
divergências técnicas que resultam em diversas conclusões pos-
síveis, todas elas alternativas entre si com níveis diferentes de 
impacto ambiental e benefícios (ou prejuízos) sociais e econô-
micos – e, principalmente, todas elas igualmente lícitas. Aqui, 
mesmo a visão instrumental do processo demanda o exercício 
da autocontenção, balanceando de maneira adequada os di-
versos aspectos que compõem o escopo político da jurisdição 
– notadamente a definição dos limites do exercício do poder 
jurisdicional e a tutela adequada das liberdades individuais. 
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A MEDIAÇÃO E A ARBITRAGEM 
NA CONSOLIDAÇÃO TERRITO-
RIAL DE UNIDADES DE CONSER-
VAÇÃO DA NATUREZA 

João Arnaldo Ramos Novaes 

INTRODUÇÃO 

As unidades de conservação da natureza são considera-
das a pedra angular da conservação da biodiversidade (DI-
NERSTEIN, 2019). A Lei 9.985/2000 classifica estas áreas natu-
rais protegidas em 12 categorias de manejo e estabelece a pre-
visão de posse e domínio para cada uma, que pode ser exclu-
sivamente público ou misto, no qual a posse e propriedade pri-
vada é admitida, conforme os objetivos de conservação de 
cada área. 

O principal instrumento administrativo utilizado para a 
aquisição de imóvel sobre posse ou propriedade privada em 
unidades de conservação de domínio público é a desapropria-
ção, que no âmbito federal é regulamenta pelo Decreto-lei 
3.365/1941. Criticada por condicionar certa morosidade pro-
cessual e induzir uma abordagem unilateral e impositiva, re-
cebeu recentes alterações, em especial por meio da Lei 13.867, 
de agosto de 2019, que acrescentou ao Estatuto das Desapro-
priações os arts. 10-A e 10-B, entre outros, a prerrogativa de se 
adotar a mediação e a arbitragem extrajudicial para sanar con-
trovérsias entre as partes, no âmbito do processo administra-
tivo. 
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A mudança na Lei das Desapropriações tornou-se uma 
oportunidade de maior efetividade na gestão das unidades de 
conservação da natureza ao permitir a adoção de mecanismos 
processuais mais céleres e possibilitar a atuação colaborativa 
de terceiros especializados na prevenção ou resolução pacífica 
e eficaz de controvérsias diante da intervenção do Estado na 
consolidação territorial das áreas naturais protegidas. 

A CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DAS UNI-
DADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
NO BRASIL 

A atual Carta Constitucional brasileira, em seu Art. 225, 
§ 1º, III, determina que é dever do poder público estabele-
cer espaços territoriais especialmente protegidos, em todas as 
unidades da federação, a fim de assegurar a efetividade do di-
reito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Para regulamentar o dispositivo constitucional, a Lei 
9.985/2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação da Natureza (SNUC), para o qual essas áreas naturais 
protegidas correspondem ao “espaço territorial e seus recur-
sos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com caracte-
rísticas naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder 
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção”. 

A Lei 9.985/2000 estabelece que as unidades de conserva-
ção da natureza têm a função de assegurar a representativi-
dade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das 
diferentes populações de espécies, habitats e ecossistemas do 
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território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o 
patrimônio biológico existente. Ademais, garante aos povos e 
comunidades tradicionais o acesso ao uso sustentável e racio-
nal dos recursos naturais e ainda propiciam às comunidades 
do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sus-
tentáveis. 

Com o escopo de atender as diretrizes e estratégias nacio-
nais de conservação da natureza, a Lei do SNUC classificou as 
unidades de conservação em doze categorias de manejo e dois 
grupos, considerando seus objetivos de conservação e tipos de 
uso. 

No grupo de proteção integral estão as categorias de uni-
dades de conservação que têm como principal objetivo a pre-
servação da natureza em sentido estrito, para tanto a norma 
admite apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou 
seja, que não envolva coleta ou exploração direta. Nas catego-
rias desse grupo, admite-se apenas a pesquisa científica, edu-
cação e ambiental e o turismo ecológico, a ver: Estação Ecoló-
gica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento Natu-
ral; e Refúgio da Vida Silvestre. 

No grupo das unidades de conservação de uso sustentá-
vel estão as categorias que têm por objetivo conciliar a conser-
vação da natureza com o uso sustentável de espécies e do solo. 
Para tanto, admite a presença humana e a coleta de determi-
nados recursos naturais, desde que asseguradas a sua pereni-
dade e a salvaguarda dos processos ecológicos. Neste grupo 
estão as seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental 
(APA); Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE); Floresta 
Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de 
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desenvolvimento sustentável (RDS) e a Reserva Particular de 
Proteção Natural (RPPN), que deixaremos de abordar nesse 
estudo em razão da sua gestão e posse intrinsicamente exer-
cida por particulares. 

Além da classificação por categorias de manejo e tipos de 
uso, a Lei 9.985/2000 também distingue as unidades de conser-
vação por sua previsão de posse e dominialidade. A norma de-
termina que após a publicação do decreto de utilidade pública 
que institui a área protegida, todos os imóveis existentes den-
tro dos limites de algumas categorias devem passar a ser ex-
clusivamente de posse e domínio público, motivando, por-
tanto, o recebimento ou desapropriação de todos os imóveis 
em posse ou propriedade privada. O segundo tipo se refere as 
unidades nas quais se admite a permanência de imóveis com 
posse ou propriedade privada, desde que as atividades neles 
praticadas sejam compatíveis com os objetivos da sua catego-
ria de manejo. Tratam-se, das unidades de conservação da na-
tureza nas quais a Lei 9.985/2000 admite a dominialidade 
mista. 

Nas unidades de domínio misto a regra é a manutenção 
da posse e propriedade privada. Contudo, havendo necessi-
dade de se obter a posse e o domínio público para garantir o 
cumprimento dos objetivos de conservação da área protegida, 
a Administração pode, a qualquer tempo, realizar a aquisição 
de imóveis privados no seu interior. Não obstante, tal excepci-
onalidade deve ser fundamentada no plano de manejo da uni-
dade. 

A delimitação das unidades de conservação pelo tipo de 
dominialidade está relacionada aos objetivos específicos de 
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cada categoria de manejo e não ao grupo de proteção a que 
estão vinculadas. Há categorias tanto no grupo de proteção in-
tegral, quanto no grupo de uso sustentável que admitem as 
duas situações de dominialidade. 

Quadro 1: Grupo das Unidades de Conservação de Pro-
teção Integral (2) 

Categoria Objetivo Dominialidade 

Estação Ecológica 

A preservação da na-
tureza e a realização 
de pesquisas científi-
cas. É proibida a visi-
tação pública é certo 
quando objetivo foi 
educacional. 

Domínio público 
(necessária a de-
sapropriação de 
todos os imóveis 
particulares). 

Reserva Biológica 

Preservar a biota e de-
mais atributos naturais 
existentes nos seus li-
mites sem interferência 
humana, excetuando-
se as medidas de recu-
peração de seus ecos-
sistemas alterados e as 
ações de manejo para 
recuperar o equilíbrio 
natural. 

Domínio público 
(necessária a de-
sapropriação de 
todos os imóveis 
particulares). 

Parque Nacional 

Preservação de ecossis-
temas naturais de 
grande relevância eco-
lógica e beleza cênica, 
possibilitando a realiza-
ção de pesquisas cientí-
ficas, atividades de 
educação ambiental e 
turismo ecológico. 

Domínio público 
(necessária a de-
sapropriação de 
todos os imóveis 
particulares). 
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Monumento Natural 

Preservar sítios natu-
rais raros, singulares ou 
de grande beleza cê-
nica. 

Domínio misto 
(admite a posse 
ou propriedade 
privada e a desa-
propriação even-
tual quando ne-
cessário o domí-
nio público) 

Refúgio da Vida Sil-
vestre 

Proteger ambientes na-
turais em que se asse-
guram condições para 
existência ou reprodu-
ção de espécies da flora 
local e da fauna resi-
dente ou migratória. 

Domínio misto 
(admite a posse 
ou propriedade 
privada e a desa-
propriação even-
tual quando ne-
cessário o domí-
nio público) 

 

Quadro 2: Grupo das Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável (2) 

Categoria Objetivo Dominialidade 

Área de Proteção 
Ambiental (APA) 

Proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o 
processo de ocupações 
e assegurar a sustenta-
bilidade do uso dos re-
cursos naturais. 

Domínio misto (ad-
mite a posse ou pro-
priedade privada e a 
desapropriação even-
tual quando necessá-
rio o domínio pú-
blico) 

Área de Relevante 
Interesse Ecoló-
gico (ARIE) 

Manter os ecossistemas 
de importância regional 
ou local e regular o uso 
admissível dessas 
áreas, compatibilizando 
os com os objetivos de 

Domínio misto (ad-
mite a posse ou pro-
priedade privada e a 
desapropriação even-
tual quando necessá-
rio o domínio pú-
blico) 
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conservação da natu-
reza. 

Floresta Nacional 

Uso múltiplo sustentá-
vel dos recursos flores-
tais e pesquisa cientí-
fica. 

Domínio público (ne-
cessária a desapropri-
ação de todos os imó-
veis particulares) 

Reserva Extrati-
vista 

Proteger os meios de 
vida e a cultura das po-
pulações Extrativistas 
tradicionais e assegurar 
o uso sustentável dos 
recursos naturais da 
unidade. 

Domínio público (ne-
cessária a desapropri-
ação de todos os imó-
veis particulares) 

Reserva de Fauna 

Área natural com po-
pulações de espécies 
nativas, aquáticas ou 
terrestres, adequadas 
para os estudos técnico-
científicos. 

Domínio público (ne-
cessária a desapropri-
ação de todos os imó-
veis particulares) 

Reserva de Desen-
volv. Sustentável 
(RDS) 

Preservar a natureza, 
assegurar as condições 
e meios necessários a 
reprodução e melhoria 
dos modos e qualidade 
de vida e o uso dos re-
cursos naturais por po-
pulações tradicionais, 
bem como valorizar, 
conservar e aperfeiçoar 
o conhecimento e técni-
cas de manejo do ambi-
ente por estas popula-
ções. 

Domínio público (ne-
cessária a desapropri-
ação de imóveis par-
ticulares) 

O Brasil possui atualmente 2.616 unidades de conservação 
sob a gestão da União, Estados e Municípios, sendo que 698 
são de proteção integral e 1.503 são de uso sustentável. Desse 
conjunto, 335 são unidades de conservação federais 
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administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio). No conjunto das unidades de con-
servação federais, 262 áreas são de domínio público que juntas 
correspondem a um total de 65,70 milhões de hectares sobre 
conservação. 

Quadro 3: UCs federais de posse e domínio público 
(BRASIL, 2000): 

UCs federais de posse e 
domínio público 

Quantidade das UCs 
federais por catego-
ria 

Área total das UCs 
(em milhões de hec-
tares) 

Estação Ecológica 32 7,50 
Floresta Nacional 65 16,40 
Parque Nacional 71 25,30 
Reserva Biológica 30 3,90 
Reserva Extrativista 62 12,50 
Reserva de Fauna 00 00 
Reserva de Desenv. Sus-
tentável 

2 0,10 

TOTAL 262 65,70 

 

Em estudo recente sobre a situação fundiária dessas 262 
unidades de conservação federais de domínio público, exclu-
indo-se aqui as terras públicas e os imóveis privados já adqui-
ridos pela Administração, estima-se um passivo de 16,62 mi-
lhões de hectares de imóveis privados pendentes de desapro-
priação para fins de consolidação territorial dessas áreas natu-
rais protegidas (CHEADE, 2015). 

A consolidação territorial nas unidades de conservação 
continua sendo um dos principais desafios para a conservação 
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da biodiversidade no Brasil, desde que as primeiras áreas fo-
ram estabelecidas no país. Certamente a escassez de recursos 
financeiros para este fim é uma das razões principais, mas as 
dificuldades operacionais para a instrução dos processos é um 
dos principais problemas, seja por inexistência de peritos ava-
liadores na instituição, seja pela complexidade burocrática tí-
pica do processo de desapropriação e seus efeitos conflitantes 
em relação ao particular desapropriado (SANTOS, 2007). 

O aperfeiçoamento da gestão das unidades de conserva-
ção da natureza através da perspectiva consensualista que ca-
racteriza o Direito Administrativo contemporâneio deve con-
tribuir decisivamente para promover os necessários vínculos 
de confiança entre a gestão dessas áreas protegidas e os mora-
dores da região, requisito essencial para alcançar maior índice 
de efetividade, para o qual destacamos os processos de desa-
propriação de bens voltados para a consolidação territorial das 
unidades de necessário domínio público. 

2 RESOLUÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE CONTROVÉR-
SIAS: UMA OPORTUNIDADE DE QUALIFICAR AS 
AÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DAS UNI-
DADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

Os atributos dos atos administrativos são aqueles que lhes 
conferem prerrogativas protetivas para a adequada defesa do 
interesse público. A imperatividade é o atributo que confere 
aos atos administrativos sua supremacia em relação a tercei-
ros. Trata-se de uma prerrogativa que confere à Administra-
ção a excepcionalidade de poder impor obrigações aos admi-
nistrados, independentemente de sua concordância (DI PIE-
TRO, 2019). 
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A Constituição Federal brasileira de 1988, já em seu ar-
tigo inaugural, consagra ao povo a titularidade do poder, que 
poderá exercê-lo de forma direta ou por meio de seus repre-
sentantes legais, elevando a democracia e o Estado Democrá-
tico de Direito a cláusulas pétreas do ordenamento jurídico 
brasileiro. 

Por força do princípio democrático, o cidadão é protago-
nista político e jurídico do Estado. O princípio da cidadania 
e o princípio democrático se integram ao princípio da parti-
cipação que juntos fundamentam a perspectiva consensua-
lista da Administração, que garante aos indivíduos a possibi-
lidade de tomarem parte nas decisões de interesse público, 
incluindo aquelas de natureza administrativa (SCHMIDT-
ASSMANN, 2003). 

A palavra “consenso” remete a ideia de “consentimento”, 
que juridicamente é associada a manifestação de vontade ou 
aprovação. Na Administração Pública, a consensualidade latu 
sensu abrange os acordos dialógicos em geral realizados entre 
o Estado e particulares, como contratos, termos e parcerias. A 
consensualidade administrativa stricto sensu, chamada de con-
certação administrativa, corresponde as ações de solução con-
sensual de controvérsias, como a conciliação e a mediação 
(GONÇALVES, 2003). 

Decisões embasadas em processos burocráticos e imposi-
tivos, tomadas em meio a um quadro de informações assimé-
tricas entre o administrador e o administrado, são potencial-
mente induzidas a falhas, ineficiências e conflitos. Um resul-
tado mais satisfatório pode ser obtido por meio de deci-
sões amparadas em métodos dialógicos, através dos quais as 



 

367 

informações e expectativas do administrado integram com re-
levância a instrução do processo administrativo. De fato, a 
ideia de que a atuação do Estado deve ser guiada em atos de 
autoridade, através do qual manifesta o seu poder de imperium 
sobre o administrado, está absolutamente ultrapassada (NE-
VES, 2018). 

A imperatividade enquanto prerrogativa do processo ad-
ministrativo representa primeiro um escudo de proteção ao in-
teresse público e só quando estritamente necessário, passa a 
ser uma espada contra quem o ameace. Como regra, é dever 
da Administração adotar prioritariamente o exercício de pro-
cedimentos dialógicos em busca da consensualidade com par-
ticulares e não o contrário. Para tanto, deve ter como parâme-
tro o princípio da proporcionalidade, considerando os interes-
ses envolvidos no caso concreto. (MOREIRA NETO, 2017). 

Enquanto prerrogativa do ato administrativo, a imperati-
vidade não é antagônica à utilização de procedimentos e prá-
ticas dialógicas e consensuais. A consensualidade, por sua vez, 
não enfraquece o atributo da imperatividade, mas pressupõe 
critérios de prevalência, pois sua eficácia só se justifica para 
garantir efetividade ao interesse público fundamentado na 
Constituição. Todavia, os meios dialógicos produzem menos 
riscos de externalidades negativas (TALAMINI, 2017). 

A Administração consensualista não negligencia a defesa 
do interesse público por adotar práticas dialógicas e respeitar 
o direito do particular, pois a harmonia entre os objetivos da 
gestão e os anseios do administrado com eficiência, equidade 
e justiça, cumprem a essência do interesse público (BARONA, 
2019). 
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Impulsionado por movimentos internacionais de atualiza-
ções das práticas de acesso à justiça (BORRINI-FEYERA-
BEND, 2017), o Brasil tem incorporado as soluções extrajudi-
ciais de conflitos em seu ordenamento jurídico, originalmente 
para o tratamento de conflitos entre particulares. A necessi-
dade de aperfeiçoamento dos instrumentos da gestão pública 
e a perspectiva da consensualidade como princípio do direito 
administrativo contemporâneo, favoreceu mudanças legislati-
vas que permitiram a adoção de soluções extrajudiciais de con-
trovérsias na qual a Administração seja parte. Tal medida vem 
ganhando destaque ainda de maneira setorial, mas se consoli-
dando como alternativa geral de solução de controvérsias so-
bre direitos patrimoniais disponíveis (NEVES, 2018). 

A evolução da consensualidade enquanto princípio da 
gestão de unidades de conservação federais é um desafio que 
tem se colocado a prova, especialmente, desde a vigência da 
Lei do SNUC. Precedentes significativos nesse sentido estão se 
consolidando, como a Instrução Normativa 09/2014, que disci-
plina as diretrizes, normas e procedimentos para formação, 
implementação e modificação de conselhos gestores de unida-
des de conservação federais e a Instrução Normativa 07/2017, 
que estabeleceu as novas diretrizes e procedimentos para ela-
boração e revisão de planos de manejo das unidades de con-
servação da natureza. 

Quando arbitrariedades e injustiças se tornam caracterís-
ticas da Administração de áreas protegidas, percebe-se invari-
avelmente um maior resistência e rejeição das comunidades 
locais a sua implementação. Por sua vez, a adoção de práticas 
participativas e dialógicas são determinantes para promover a 
legitimidade e a efetividade da gestão, através do 
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cumprimento dos seus objetivos de conservação (BORRINI-
FEYERABEND, 2017). 

Destarte, a adoção de procedimentos de solução que esta-
beleçam uma relação paritária entre as partes, que garantam 
os direitos do administrado e leve em consideração suas ne-
cessidades e expectativas durante os processos de desapropri-
ação é uma oportunidade relevante que deve ser analisada, em 
especial com a possibilidade de adoção de mecanismos extra-
judiciais para este fim, como a Mediação e a Arbitragem. 

MEDIAÇÃO: A POSSIBILIDADE DA AUTO-
COMPOSIÇÃO PARA SOLUÇÃO DE CON-
TROVÉRSIAS ENTRE PARTICULARES E A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Seguindo a tendência contemporânea de participação, res-
peito aos direitos do cidadão e eficiência processual, a Lei nº 
13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil 
(CPC), promoveu a consensualidade como diretriz para solu-
ção de controvérsias, através da Conciliação e da Mediação, 
com preferência pela autocomposição, dedicando uma seção 
inteira ao tema no seu Capítulo III. O novo CPC revela o es-
copo de aperfeiçoar o acesso à justiça, reduzindo o número de 
demandas e a morosidade dos processos através da inversão 
da cultura violenta do litígio para uma cultura pacífica do 
acordo, que representa a essência da perspectiva consensua-
lista. 

Em razão do novo Código de Processo Civil, os procedi-
mentos dialógicos e consensuais passaram a ser prioritários na 
resolução de controvérsias, conforme estabelece o seu Art. 3º, 
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§ 2o. No parágrafo seguinte, o CPC determina que juízes, ad-
vogados, defensores públicos e membros do Ministério Pú-
blico, deverão estimular a conciliação, a mediação e outros mé-
todos de solução consensual de conflitos inclusive no curso do 
processo judicial. Registre-se que as normas do CPC são apli-
cáveis ao processo administrativo por força do seu Art. 15, o 
qual dispõe que na ausência de normas que regulem processos 
eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições da-
quele serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. 

O novo CPC oferece outro regramento inovador, inclusive 
estabelecendo a prioridade para soluções consensuais de con-
trovérsias envolvendo a Administração Pública. Em seu 
Art. 174, prescreve que os entes federativos criarão câmaras de 
mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução 
consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como: 
“dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da adminis-
tração pública”; “avaliar a admissibilidade dos pedidos de re-
solução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da ad-
ministração pública”; e “promover, quando couber, a celebra-
ção de termo de ajustamento de conduta”. 

Importante ressaltar que o Decreto nº 7.392/2010 e a Por-
taria da AGU nº 1.281/2007, já haviam instituído a Câmara de 
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CAAF 
para a resolução de controvérsias administrativas entre órgãos 
e entidades da Administração federal no âmbito da Advoca-
cia-Geral da União – AGU. Todavia, apesar da iniciativa posi-
tiva, em razão dos diversos casos em que órgãos federais liti-
gam judicialmente entre si, as iniciativas a cargo da CAAF se 
limitam apenas à solução de controvérsias entre órgãos da es-
fera federal ou de outros entes federativos. 
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Por sua vez, o novo CPC amplia o escopo da consensuali-
dade para todas as esferas da Administração Pública através 
da previsão de criação de câmaras com atribuições não apenas 
para dirimir conflitos entre órgãos públicos, mas, sobretudo, 
para solucionar questões entre a Administração e particulares 
por meio de conciliação e termos de ajuste de conduta. Em seu 
Art. 175, define ainda que tal modalidade de transação não ex-
cluirá outras formas de soluções consensuais existentes de 
conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas ao órgão ou 
mediadas por profissionais independentes. 

Apenas três meses após a publicação do novo Código de 
Processo Civil foi sancionada a Lei 13.140/2015, que regula-
mentou a Mediação entre particulares como meio de solução 
de controvérsias, através da autocomposição de conflitos no 
âmbito da administração pública. Não por acaso, a Lei da Me-
diação reproduziu em seu Art. 32 a essência do artigo 147 do 
CPC, ao admitir igualmente a criação de câmaras de preven-
ção e resolução administrativa de conflitos para avaliar a ad-
missibilidade de resolução por meio da composição, no caso 
de controvérsias entre particulares e pessoa jurídica de direito 
público, através dos seus respectivos órgãos de Advocacia Pú-
blica e promover, quando couber, a celebração de termo de 
ajustamento de conduta. 

A Lei 13.140/2015 define a Mediação como meio de solu-
ção de controvérsias através da atividade técnica exercida por 
terceiro imparcial escolhido ou aceito pelas partes, que embora 
não possua poder decisório, irá auxiliá-las na busca para iden-
tificar ou desenvolver soluções consensuais à controvérsia. 
Portanto, o início de um processo de mediação extrajudicial 



 

372 

pressupõe que as partes reconhecem a legitimidade de ambas 
e se predispõem a tentar encontrar uma solução consensuada. 

Não é função do mediador analisar quem tem mais ou menos 
direito, ou quem está certo ou errado. O objetivo da Mediação é 
buscar uma solução viável para a questão através de procedimen-
tos técnicos adequados, que favoreçam a reflexão e o diálogo para 
assim conseguir obter uma solução mutuamente satisfatória (MO-
REIRA NETO, 2007). 

A Lei da Mediação prevê que cada ente federado deverá 
estabelecer um regulamento para o funcionamento de suas Câ-
maras de Mediação, na qual se definirá os critérios de elegibi-
lidade dos casos e os meios de condução. 

A HETEROCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL 
PARA SOLUÇÃO DE LITÍGIOS: A ARBITRA-
GEM NA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 
ENVOLVENDO PARTICULARES E A ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA 

As discussões legislativas sobre a adoção da Mediação e 
Arbitragem no âmbito da Administração Pública ocorreram si-
multaneamente. Dois meses após a vigência da Lei da Media-
ção foi sancionada a Lei 13.129/2015, que fez alterações na Lei 
9.307/1996, denominada de Estatuto da Arbitragem, passando 
a admitir o juízo arbitral como meio de solução do litígio en-
volvendo a Administração e o particular, mediante convenção 
de arbitragem pactuada entre as partes. 

A convenção de arbitragem é celebrada por meio de cláu-
sula compromissória ou de compromisso arbitral. A primeira 
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é pactuada preventivamente entre as partes através de cláu-
sula expressa no contrato que as vincula, a qual prevê a ado-
ção da arbitragem para dirimir controvérsias que possam 
ocorrer em decorrência do mesmo. Já o compromisso arbitral 
corresponde a opção de litigantes que não possuíam relação 
contratual prévia, mas diante de uma controvérsia eventual, 
decidem submeter a solução do litígio ao julgamento arbitral 
(OLIVEIRA, 2018). 

Instaurando-se a arbitragem, a resolução do litígio será 
adjudicada pelo árbitro ou tribunal arbitral, após regular pro-
cesso arbitral, submetido aos princípios do contraditório, da 
igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu 
livre convencimento, conforme determina o parágrafo 2º do 
artigo 21 da Lei 9.307/1996. 

A norma faz uma distinção de critérios para os casos em 
que a Administração integra a arbitragem. Quando realizada 
para dirimir conflitos entre particulares, a arbitragem poderá 
ser de direito ou de equidade, a critério das partes, que ainda 
podem decidir se preferem ou não adotar o sigilo. A arbitra-
gem que envolva a administração pública será sempre de di-
reito e respeitará o princípio da publicidade. 

O árbitro é um juiz de fato e de direito que tem como sim-
ples requisito ser pessoa capaz e aceita pelas partes, que po-
dem optar por nomear mais de um árbitro, devendo, nesse 
caso, ser sempre em número ímpar. Para efeitos da legislação 
penal, no exercício das respectivas funções ou em razão delas, 
os árbitros possuem responsabilidades equiparadas aos funci-
onários públicos (NOGUEIRA, 2015). 
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A sentença arbitral não é passível de recurso e não de-
pende de homologação do Poder Judiciário. Possui, portanto, 
a mesma efetividade de uma sentença judicial. Destarte, uma 
vez atendidos os requisitos obrigatórios previstos no Art. 26 
da Lei da Arbitragem, a sentença arbitral forma um título exe-
cutivo judicial expressamente indicado no inciso VII, do art. 
515 do CPC. 

Enquanto na mediação a solução da controvérsia resulta 
de um entendimento entre as partes, para qual o mediador 
apenas contribui para este fim, na arbitragem, um ou mais ár-
bitros aceitos pelos litigantes podem deliberar em definitivo 
sobre a controvérsia por meio de sentença a ser expedida em 
até seis meses após o início do processo, caso não haja outro 
prazo pactuado entre as partes (OLIVEIRA, 2018). 

A qualquer momento, no decurso da arbitragem, caso as 
partes cheguem a um acordo quanto ao objeto do litígio, o ár-
bitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, decla-
rar tal fato mediante sentença arbitral. 

Embora não promova exatamente uma autocomposição, 
como ocorre na mediação, a arbitragem corresponde a uma 
heterocomposição, uma vez que as partes decidem em co-
mum acordo eleger um terceiro, na condição de juízo arbitral, 
que passa a compor o litígio para proferir uma decisão que 
seja potencialmente mais ajustada a realidade e a complexi-
dade da controvérsia que os afetam (MOREIRA NETO, 2007). 
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A MEDIAÇÃO E A ARBITRAGEM NO PRO-
CESSO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILI-
DADE PÚBLICA E SEUS EFEITOS PARA A 
GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSER-
VAÇÃO DA NATUREZA 

O regulamento próprio sobre a desapropriação de imó-
veis em unidades de conservação federais, é a Instrução Nor-
mativa nº 02/2009, do Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade, que por sua vez, é tutelada pelo Decreto-
lei nº 3.365/1941, que só recentemente sofreu as alterações 
mais significativas na busca da consensualidade, através da 
publicação da Lei nº 13.867/2019 que alterou dispositivos do 
Estatuto da Desapropriação, admitindo a adoção de mecanis-
mos extrajudiciais para a solução de controvérsias entre a Ad-
ministração e o particular. 

Originária do Projeto de Lei do Senado 135/2017, a Lei 
13.867/2019, acrescentou os Arts. 10-A e 10-B ao texto do De-
creto-Lei 3.365/1941, que versa sobre a desapropriação por uti-
lidade pública, com o escopo de permitir a adoção da media-
ção e a arbitragem como métodos para resolução de controvér-
sias no processo de desapropriação. Essa atualização norma-
tiva segue uma tendência proeminente de desjudicializar, con-
sensualizar e horizontalizar as decisões conduzidas no âmbito 
da Administração Pública. 

A desapropriação é uma modalidade de intervenção na 
propriedade privada pelo Estado, quando este necessita obter 
um bem privado para fins de interesse público, mediante pré-
via e justa indenização ao proprietário (16). É um dos 
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principais instrumentos de gestão utilizados na consolidação 
territorial de unidades de conservação da natureza. 

O processo de desapropriação ocorre em duas fases. A pri-
meira é a declaratória, que se materializa através da manifes-
tação unilateral de interesse público, utilidade pública ou inte-
resse social sobre um bem. É quando o Estado exerce o seu po-
der de império para declarar que um bem particular passa a 
estar submetido à sua discricionariedade. A fase declaratória é 
pré-requisito para se iniciar a fase executória, que por sua vez 
corresponde aos procedimentos administrativos necessários 
para que a Administração realize a obtenção do bem (OLI-
VEIRA, 2018). 

Toda a fase executória pode ser iniciada e concluída no 
âmbito do processo administrativo. Nesse caso a Administra-
ção e o particular celebram um acordo sobre os termos da in-
denização, promovendo assim uma desapropriação amigável. 
Um termo de acordo é lavrado e constitui um título hábil para 
a transcrição no registro de imóveis. 

Não obstante, a judicialização dos processos de desapro-
priação ainda é praxe na Administração pública brasileira. A 
fase negocial é geralmente desprezada, limitando-se a uma co-
municação protocolar ao administrado sobre o valor da inde-
nização que, uma vez não acatada, segue para a etapa judicial. 
Tal prática, todavia não se justifica, uma vez que induz a um 
procedimento conflitivo e despreza a eficácia da consensuali-
dade. 

A principal controvérsia motivadora de litígios no pro-
cesso de desapropriação refere-se à definição do valor 



 

377 

pecuniário de compensação ao particular, o qual é formulado 
a partir de um conceito indeterminado de justa indenização, 
estabelecido no Art. 5º, XXIV da Carta de 1998. A interpretação 
firmada pela doutrina e pela jurisprudência é a de que a justa 
indenização equivale ao valor de mercado do bem. Todavia, 
tal critério pode não tutelar suficientemente a complexidade 
de cada caso. 

Para ser justa, uma indenização pode exigir que diferentes 
tipos de valores sejam praticados na forma de compensar a de-
sapropriação de um bem, considerando a realidade e as indi-
vidualidades de cada particular. Associar o valor justo apenas 
ao valor de mercado pode ser suficiente para alguns casos e 
revelar-se insuficiente para outros. Casos específicos podem 
justificar ainda mais o uso da mediação ou do juízo arbitral na 
desapropriação bens, em razão de dispor de profissionais es-
pecializados para casos complexos, conforme as especificida-
des técnicas do caso concreto (NEVES, 2018). 

Embora o consenso não seja obrigatório, a tentativa deter-
minada de alcança-lo por meio de procedimentos dialógicos e 
transparentes, analisando as expectativas e pretensões legíti-
mas do particular, é um dever da gestão pública, sob pena de 
estar negando eficácia aos princípios da eficiência, da oportu-
nidade e da dignidade humana. 

Desde o início da instrução processual a Administração 
deve informar ao particular todos os dados sobre o processo 
de desapropriação de forma simples e didática, para garantir 
que o mesmo possa exercer efetivamente o seu direito ao con-
traditório. A Administração deve ainda ponderar a forma de 
abordar cada interessado, considerando as características de 
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sua condição social, cultural e econômica. Tratando-se de pes-
soas ou grupos economicamente vulneráveis e desprovidos da 
possibilidade de obter assistência técnica e jurídica, a Admi-
nistração deve aplicar, por analogia, a previsão contida no art. 
39 do Decreto nº 4340/2002. 

O novo Art. 10-A do Decreto-Lei 3.365/1941 determina 
que a Administração deve notificar o proprietário para infor-
mar sobre a desapropriação com os documentos respectivos 
que informem sobre a declaração de utilidade pública que afe-
tou seu bem, a discriminação do valor da oferta proposta para 
fins de compensação acompanhado do laudo que o fundamen-
tou e a notificação do prazo para que possa se manifestar, a 
partir de quando o seu silêncio será considerado uma rejeição 
à oferta apresentada. 

Como efeito da Lei 13.867/2019, a mediação e a arbitragem 
tornaram-se mecanismos disponíveis para a solução de con-
trovérsia nos processos de desapropriação por utilidade pú-
blica. Trata-se de uma nova prerrogativa à Administração, que 
deve avaliar sua viabilidade através dos critérios de oportuni-
dade e conveniência, considerando a melhor solução ao caso 
concreto. Uma vez disponível, qualquer uma das partes pode 
propor, a qualquer momento, a adoção de algum dos mecanis-
mos extrajudiciais de solução, dependendo, para tanto, apenas 
da concordância da outra parte. 

Havendo riscos jurídicos, como problemas documentais, 
dificuldades na localização do proprietário ou dúvidas concre-
tas quanto à titularidade do bem no qual perdurem controvér-
sias, a via judicial será o caminho provável. 
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A mediação é o mecanismo impulsionador de um acordo 
administrativo, enquanto a arbitragem é o meio caminho entre 
a etapa administrativa e a judicial. No entanto, a qualquer 
tempo as partes podem propor e decidir pactuar sobre o modo 
para a resolução de eventual controvérsia persistente (OLI-
VEIRA, 2018). 

Todas as exigências previstas no Art. 34 do Decreto-lei nº 
3.365/41, que são os requisitos para garantir ao particular o di-
reito à indenização, aplicam-se igualmente na via extrajudi-
cial, como a comprovação da titularidade do bem e as medidas 
de salvaguarda de eventuais interesses de terceiros, inclusive 
das fazendas públicas. 

O art. 14 do Estatuto da Desapropriação determina a de-
signação de perito no despacho inicial da autoridade julga-
dora. Em um processo judicial, quem na prática decide o ob-
jeto principal do feito é o profissional técnico responsável pela 
perícia, que tem seu parecer geralmente acolhido pelo juiz to-
gado. Na arbitragem é possível que este profissional técnico 
seja o próprio árbitro, então assessorado por um operador do 
direito. Nesse caso, a designação de perito seria dispensável, 
uma vez que o próprio árbitro estará habilitado para tal. Caso 
o árbitro seja advogado, pode ser utilizada da prova técnica 
através da escolha dos peritos pelas partes ou pelo próprio es-
tabelecimento arbitral. 

Os mecanismos extrajudiciais são opções que tendem a 
disponibilizar profissionais com maior probabilidade de espe-
cialização sobre o tema, sejam mediadores, árbitros ou peritos. 
Todo o sistema é voltado para que esses profissionais possuam 
capacidade técnica e experiência compatível à individualidade 
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e complexidade de cada caso, conforme os critérios de exper-
tise definidos pela Administração ao fazer o cadastramento 
das instituições de mediação e arbitragem (OLIVEIRA, 2018). 

Geralmente os magistrados possuem formação genera-
lista e ainda que seja adequadamente especializado em deter-
minada matéria, o seu currículo será irrelevante no momento 
da distribuição do processo. Já na arbitragem, a escolha do 
profissional é uma decisão consciente das partes, em conjunto 
com a instituição arbitral, que devem levar em consideração as 
características do caso e a qualificação do julgador, que podem 
ser decisivas para a melhor alcançar a solução de litígios de-
correntes dos casos mais complexos de desapropriação em 
face das unidades de conservação (NOGUEIRA, 2015). 

Outro elemento que pode ser estimulante para a gestão da 
conservação da biodiversidade é a celeridade com que os pro-
cessos extrajudiciais tramitam, visto que as partes podem pac-
tuar um prazo para a prolação da sentença arbitral, que será 
de até 6 meses na ausência de convenção diversa, conforme 
estabelece o Art. 23 da Lei de Arbitragem. Diferente, portanto, 
do processo judicial que não possui presunção temporal. 

A lei deixou em aberto a questão sobre quem deve e como 
deve pagar os honorários arbitrais. De certo, a Administração 
deve considerar o aspecto dos custos para que o regime de pa-
gamento de honorários não seja óbice à adoção da via extraju-
dicial como opção ao desfecho de controvérsias no processo de 
desapropriação (OLIVEIRA, 2018). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Direito Administrativo está vivendo uma lenta mutação 
em busca de sua atualização ao mundo contemporâneo que 
vivemos, mas necessita superar as sequelas da cultura secular 
patrimonialista e autoritária. Transparência, eficiência e con-
sensualidade são princípios basilares da nova Administração, 
em especial, na gestão das unidades de conservação da natu-
reza em todos os seus processos de implementação. 

Uma publicação global da União Internacional de Conser-
vação da Natureza sobre gestão de áreas naturais protegidas 
conclui que o êxito de sua efetividade está relacionado à ado-
ção de princípios amplos de “boa governança” e destacam: “o 
respeito pelos direitos e pelo estado de direito; a promoção de 
diálogo construtivo com acesso justo à informação; a respon-
sabilização na tomada de decisões; e a existência de institui-
ções e procedimentos para a solução justa em conflitos” (BOR-
RINI-FEYERABEND, 2017). 

O perfil da gestão das unidades de conservação da natu-
reza pode ser determinante para o sucesso ou o colapso dos 
objetivos de sua criação. A comunicação dialógica e empática 
e o tratamento digno que considere as diferenças econômicas 
e culturais dos grupos sociais envolvidos, serão fundamentais 
para obtenção da confiança e liderança territorial necessária à 
boa gestão de áreas protegidas. 

Nesse sentido, a consolidação territorial como instru-
mento prioritário de gestão das áreas com previsão do domí-
nio público não pode seguir na contramão desse objetivo. As 
mudanças na legislação que apontam para o consensualismo e 



 

382 

a paridade com o particular, introduzindo a mediação e a ar-
bitragem como mecanismos extrajudiciais dialógicos, podem 
representar não apenas uma economia financeira e processual 
para gestão para conservação da biodiversidade, mas especi-
almente na contribuição para sua maior efetividade através do 
pertencimento e do engajamento das comunidades locais na 
consolidação das unidades de conservação da natureza. 
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MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS 
CIDADES ÀS MUDANÇAS CLIMÁ-
TICAS: VULNERABILIDADES SO-
CIOAMBIENTAIS E CONFLITOS 
JURÍDICOS NA TUTELA DAS 
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PER-
MANENTE URBANAS NO BRASIL 

André de Castro dos Santos 
Nelson Novaes Pedroso Jr. 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, a segunda metade do século 20 e as últimas 
duas décadas foram marcadas por processos acelerados de ur-
banização e êxodo rural decorrentes, dentre outros fatores, do 
crescimento dos setores industriais e de serviço nas cidades e 
regiões metropolitanas e da mecanização e intensificação agrí-
cola e da concentração de terras no campo (SANTOS, 1993). O 
crescimento das cidades brasileiras tem sido caracterizado 
pela ocupação desordenada do espaço urbano, resultado da 
falta de planejamento territorial e dos contextos históricos de 
desigualdade socioeconômica do país. 

O processo desordenado de ocupação das cidades brasi-
leiras se consolidou em parte sobre áreas de maior fragilidade 
ambiental, como várzeas no interior e praias e restingas nas 
regiões litorâneas, com expansão periférica para encostas de 
morro, manguezais e áreas alagáveis. Esse processo 
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caracterizou-se pelo desmatamento, canalização de cursos 
d’água, impermeabilização do solo, aterramentos e drenagens 
de áreas naturais, o que aumentou a fragilidade desses espa-
ços, agora antropizados, e suas condições de vulnerabilidade 
socioambiental. 

Com o aumento das periferias urbanas, as parcelas mais 
pobres e vulneráveis da população foram ocupando áreas am-
bientalmente mais frágeis, expondo-as de forma desigual a 
maior risco de impactos causados por desastres e ampliando 
as condições de vulnerabilidade socioambiental. Nesse sen-
tido, vulnerabilidade socioambiental pode ser definida como 
a coexistência, cumulatividade ou sobreposição espacial de si-
tuações de pobreza e privação social e de situações de exposi-
ção a risco, muitas vezes associadas à degradação ambiental 
(ALVES, 2009). Com as mudanças climáticas caracterizadas 
pelo aumento da ocorrência e intensidade de eventos climáti-
cos, as condições das vulnerabilidades socioambientais nas ci-
dades só têm se agravado. Dessa forma, é de extrema impor-
tância o planejamento e execução de ações voltadas a mitiga-
ção e a adaptação às mudanças climáticas65 nas cidades. 

Uma das estratégias viáveis de mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas em cidades é a regulamentação das for-
mas de proteção de áreas naturais em consonância com as nor-
mas urbanísticas de uso e ocupação ordenada das áreas 

 
65 Adaptação às mudanças climáticas, segundo definição do IPCC (2012): “nos 
sistemas humanos, o processo de adaptação ao clima real ou esperado e 
seus efeitos, a fim de moderar os danos ou explorar oportunidades 
benéficas. Nos sistemas naturais, o processo de ajuste ao clima real e seus 
efeitos; intervenção humana pode facilitar o ajuste ao clima esperado 
(tradução livre dos autores). 
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urbanas. No Brasil, um dos principais mecanismos de proteção 
ambiental aplicáveis aos espaços urbanos são as Áreas de Pre-
servação Permanente (APP), previstas pela Lei nº 12.651/2012, 
que estabelece a Proteção da Vegetação Nativa (“LPVN”) – 
também conhecida como “novo Código Florestal”. As APP são 
espaços territoriais legalmente protegidos, ambientalmente 
frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urba-
nas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa. Nas áreas 
urbanas, as APP são aquelas de maior fragilidade ambiental e 
que foram ocupadas de forma desordenada, como mencio-
nado anteriormente, em especial sobre cursos d’água e encos-
tas. Grande parte das APP urbanas é ocupada por populações 
humanas mais pobres em condições mais severas de vulnera-
bilidade socioambiental, expostas de forma desigual a riscos 
decorrentes da ocupação desordenada e de eventos climáticos 
intensificados de forma crescente pelas mudanças climáticas. 
Contudo, a ocupação das APP urbanas não é exclusiva às po-
pulações pobres; a desordem característica do processo de ur-
banização levou também à construção de loteamentos de 
classe média e alta, bem como de avenidas e outras constru-
ções de infraestrutura urbana nas margens de rios e outros lo-
cais caracterizados como APP. Estes casos, por não se tratar de 
construções precárias, são considerados de ocupação consoli-
dada; todavia, serão também objeto de maior vulnerabilidade 
com o advento das mudanças climáticas. 

Diante dos desafios expostos, este trabalho tem como ob-
jetivo analisar as relações entre vulnerabilidade socioambien-
tal nas áreas urbanas brasileiras no contexto atual das mudan-
ças climáticas e a proteção jurídica das APP urbanas. Mais es-
pecificamente, visa compreender de que modo a composição 
formada (i) por normas atualmente vigentes no direito 
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brasileiro, (ii) por instrumentos de política pública ambientais 
e de ordenamento do território e (iii) pela jurisprudência sobre 
conflitos normativos relacionam-se com a disciplina das APP 
urbanas. A partir disso, objetivamos compreender de que ma-
neira essa composição se alinha com iniciativas políticas de 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas e de redução 
das vulnerabilidades socioambientais – com foco na situação 
de populações que residem precariamente em áreas de risco –, 
dela decorrentes ou agravadas. 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O ESPAÇO UR-
BANO 

Os principais núcleos urbanos brasileiros, sobretudo os lo-
calizados na Região Sudeste, cresceram de modo acelerado e 
desorganizado ao longo da história, principalmente, a partir 
da segunda metade do século 20 (SANTOS, 1993). Pressiona-
dos pela diminuição de postos de trabalho no campo e pelo 
desenvolvimento do setor industrial em meio urbano, as cida-
des foram objeto de imigração massiva. Contudo, os núcleos 
urbanos não estavam preparados para receber, em tão curto 
período, quantidade sobremaneira relevante de migrantes. 

Neste contexto, a falta de políticas habitacionais eficientes 
e a permissividade à prática da especulação imobiliária, que 
historicamente marcaram o desenvolvimento das cidades bra-
sileiras, forçaram a ocupação de áreas de encosta, de várzea e 
na beira de corpos d’água. Este processo de transformação de 
vastas porções de ambientes rurais em zonas urbanas atendeu 
a interesses de mercado, que veem na terra urbana possibili-
dades de lucro e valorização do capital. Como contrapartida, 
as cidades brasileiras foram objeto de profunda segregação 
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espacial, decorrente deste modelo explosivo de concentração 
de renda (RIBEIRO, 2008). No mesmo sentido, explica Rolnik 
(1999, p. 100): 

Os morros e o asfalto na zona sul do Rio de Ja-
neiro, o centro e as periferias da metrópole pau-
listana, o mangue e a orla na cidade à beira-mar 
são traduções territorialmente distintas da desi-
gualdade de oportunidades urbanas que define 
nossas cidades. (...) Nas periferias (ou favelas, 
ocupações, invasões), o urbanismo é eterna-
mente incompleto e, no mais das vezes, de risco. 
Urbanismo de risco é aquele marcado pela inse-
guridade, quer do terreno, quer da construção, 
ou ainda da condição jurídica da posse daquele 
território. As terras onde se desenvolvem estes 
mercados de moradia para os pobres são, nor-
malmente, justamente aquelas que, pelas carac-
terísticas ambientais, são as mais frágeis, peri-
gosas e difíceis de ocupar com urbanização: en-
costas íngremes, beiras de córregos, áreas ala-
gadiças. 

A ocupação irregular e desordenada de áreas de risco e 
ambientalmente frágeis, como já apresentado, está relacionada 
em parte por condições maiores de vulnerabilidade socioam-
biental. Essas áreas já são naturalmente sujeitas a movimentos 
de solo e inundações, mas o conceito de vulnerabilidade soci-
oambiental extrapola os aspectos ambientais e incorpora a ex-
posição ao risco, a susceptibilidade ao risco e capacidade de 
adaptação (ou resiliência) das pessoas diante da materializa-
ção do risco (ALVES, 2014). 
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No Brasil, a ocupação de áreas de risco é um aspecto re-
corrente nas áreas urbanas e periféricas das cidades. Dentre 
elas, destacam-se Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Se-
gundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a capital baiana tem mais de 1,2 milhão de pessoas ha-
bitando áreas de risco, o que representa 45,5% de sua popula-
ção total; na capital paulista, aproximadamente 700 mil pes-
soas, representando 6% do total de sua população, habitam 
áreas de ricos, enquanto na capital fluminense são aproxima-
damente 450 mil pessoas, o que representa 7% de seus habi-
tantes (IBGE, 2018). 

As populações em áreas de risco estão mais sujeitas a so-
frerem com a ocorrência de inundações, deslizamentos de 
terra e incêndios causados por grande volume de precipitação 
ou longos períodos de estiagem. Nas últimas décadas, o risco 
de desastres e impactos severos dessas áreas tem ampliando 
significativamente em decorrência das mudanças climáticas, 
responsáveis pelo aumento da frequência e intensidade de 
eventos climáticos extremos, como evidenciado pelo Painel In-
tergovernamental das Nações Unidas para as Mudanças Cli-
máticas (IPCC, na sigla em inglês). 

Com o advento das mudanças climáticas, as cidades pre-
cisam lidar com questões como a potencialização das ilhas de 
calor, a elevação do nível do mar, a ocorrência de pragas urba-
nas, chuvas intensas e períodos prolongados de estiagem (RI-
BEIRO, 2008). Por consequência, estudos tem registrado o au-
mento da frequência e intensidade de enchentes, deslizamen-
tos de terra, e ressacas de marés atingindo áreas urbanas e cau-
sando mortes, perdas de bens imóveis e materiais, 
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comprometimento no abastecimento de água e alimentos, etc. 
(ICLEI, 2016). 

Os impactos causados pelas mudanças climáticas variam 
de acordo com a vulnerabilidade socioambiental das popula-
ções urbanas, tendendo a serem mais graves nos moradores 
pobres de áreas de risco e ambientalmente mais frágeis como 
encostas, áreas costeiras, margens de cursos d’água e várzeas. 
Assim, medidas de mitigação e adaptação às mudanças climá-
ticas nas cidades são urgentes. São várias as medidas possí-
veis, sendo que a ocupação das áreas de risco e ambiental-
mente mais frágeis e suas condições de vulnerabilidade socio-
ambiental são fatores que precisam ser considerados na to-
mada de decisão dessas medidas. 

Portanto, a adaptação do território brasileiro às mudanças 
climáticas é realidade que se impõe aos tomadores de decisão 
política. A escolha por adotar políticas de adaptação deve par-
tir de um balanço entre os custos relacionadas à ação ou à abs-
tenção de adaptar. Partindo do pressuposto de que é impossí-
vel neutralizar todos os impactos relativos à alteração do 
clima, os tomadores de decisão devem considerar os custos as-
sociados à implementação de medidas adaptativas em con-
junto com os impactos residuais que não podem ser elimina-
dos. Desse modo, políticas de adaptação devem ter como ob-
jetivo minimizar ao máximo os custos – econômicos, sociais, 
culturais e ambientais – em comparação com o cenário em que 
não é empreendida qualquer ação de adaptação. 

Logo, para se adaptar efetivamente às alterações climáti-
cas, as cidades devem ser objeto de uma conjunção de inter-
venções políticas em áreas como meio ambiente, habitação, 
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defesa civil, saneamento básico, gestão de recursos hídricos e 
mobilidade urbana; em resumo, em todas as searas relaciona-
das ao ordenamento do território urbano. 

Nesse sentido, políticas de planejamento do território ali-
adas a normas ambientais claras e eficazes constituem medi-
das relevantes para mitigar os impactos das mudanças climá-
ticas e enfrentar as causas da ocupação irregular de áreas de 
riscos e ambientalmente mais frágeis. No entanto, sanar os 
passivos ambientais dessas áreas com ocupação consolidada, 
em especial por populações mais pobres e vulneráveis, consti-
tui um grande desafio, principalmente em razão da possibili-
dade dos remédios serem aplicados de forma desproporcional 
sobre essa parcela da população e assim agravar a vulnerabili-
dade de pessoas já vítimas de um processo histórico de exclu-
são e de desigualdade socioeconômica. 

O cenário apresentado demonstra que expressiva parcela 
da população urbana brasileira vive em áreas de risco e maior 
fragilidade ambiental, em contexto no qual o número de ocor-
rência de desastres ambientais tem crescido de forma rele-
vante no país (UFSC, 2013). É, portanto, urgente que políticas 
públicas e normas jurídicas tenham como objeto a disciplina 
eficaz de proteção dessas áreas. Nas cidades, parte significa-
tiva desses espaços está localizada em APP, ocupadas ou não, 
o que reforça a importância da regulamentação da proteção e 
da recuperação delas como forma de mitigação e adaptação 
das cidades às mudanças climáticas, levando-se em considera-
ção, também, as vulnerabilidades socioambientais locais típi-
cas das cidades brasileiras. 
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APP URBANAS ENQUANTO ÁREAS PROTE-
GIDAS: COMPOSIÇÕES E CONFLITOS EN-
TRE NORMAS 

O Brasil conta com diferentes instrumentos presentes no 
direito brasileiro designados à tutela do meio ambiente, dentre 
os quais destacamos a criação de áreas protegidas66. Conforme 
disposto na Constituição Federal de 1988, em seu Art. 225, III, 
§ 1º, incumbe ao Poder Público 

definir, em todas as Unidades da Federação, es-
paços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção. 

Desse modo, ao tratar das áreas protegidas, o texto cons-
titucional utiliza termo suficientemente genérico, para abran-
ger todos os ecossistemas terrestres, marinhos, ou aquáticos 
do território nacional, que não se limitam aos florestais (NUS-
DEO, 2018). Ressaltamos, ainda, a determinação de que a pro-
teção desses espaços pode ser alterada somente por força de 
lei, sendo vedada a alteração por normas infralegais. Portanto, 
o Texto Maior restringiu as possibilidades de alteração e su-
pressão de áreas protegidas às normas de origem parlamentar, 

 
66 Para o termo “área protegida”, destacamos a definição de Trzyna (2017): 
“um espaço geográfico claramente definido, reconhecido com objetivo específico e 
gerido por meios eficazes, sejam jurídicos ou de outra natureza, para alcançar a 
conservação da natureza a longo prazo com serviços ecossistêmicos e valores 
culturais associados”. 
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de modo a ampliar as oportunidades de reação e organização 
social contra eventuais retrocessos na proteção do meio ambi-
ente (MACHADO, 2012). 

A proteção conferida pela Constituição Federal desdobra-
se em uma variedade de regimes, de modo que o direito bra-
sileiro atual reconhece, em diferentes normas, a proteção jurí-
dica especial às áreas protegidas. E este não é fato novo. Ao 
longo da história, desde o período colonial, sucessivas normas 
foram criadas no Brasil com o intuito de proteger o meio am-
biente, por diferentes meios e apoiadas em diferentes objeti-
vos. 

Para o cumprimento do objetivo proposto neste trabalho, 
destacaremos a LPVN, norma aplicável em propriedades pú-
blicas e privadas, rurais e urbanas. A criação de áreas protegi-
das, no âmbito da LPVN, se dá por meio da instituição das 
APP e Reservas Legais, institutos que já existiam no Código 
Florestal – Lei nº 4.711/1965, revogada pela LPVN, dentre os 
quais as APP são aplicadas também aos espaços urbanos, dife-
rente das reservas legais, restritas às propriedades rurais, Em 
apertada síntese, as APP são áreas protegidas em decorrência 
de suas funções específicas e diferenciadas de preservação da 
biodiversidade, de facilitação de fluxos gênicos, de recompo-
sição de recursos hídricos no subsolo, de proteção de corpos 
hídricos superficiais e de redução da erosão, de manutenção 
de funções ecológicas essenciais para a preservação dos recur-
sos hídricos e da estabilidade geológica e são determinadas 
conforme sua localização ou característica; ou seja, são consi-
deradas existentes desde que se verifique a ocorrência de de-
terminadas situações fáticas previstas na legislação (MA-
CHADO, 2012). 
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Em se tratando das APP urbanas, vale mencionar dentre 
as suas diversas funções ou serviços ecossistêmicos: a) a prote-
ção do solo prevenindo a ocorrência de desastres associados 
ao uso e ocupação inadequados de encostas e topos de morro; 
b) a proteção dos corpos d’água, evitando enchentes, poluição 
das águas e assoreamento dos rios; c) a manutenção da perme-
abilidade do solo e do regime hídrico, prevenindo contra inun-
dações e enxurradas, colaborando com a recarga de aquíferos 
e evitando o comprometimento do abastecimento público de 
água em qualidade e em quantidade; d) a função ecológica de 
refúgio para a fauna e de corredores ecológicos que facilitam 
o fluxo gênico de fauna e flora, especialmente entre áreas ver-
des situadas no perímetro urbano e nas suas proximidades, e 
e) a atenuação de desequilíbrios climáticos intraurbanos, tais 
como o excesso de aridez, o desconforto térmico e ambiental e 
o efeito “ilha de calor” (CARMO, 2017). 

Relevante mencionar, ainda, que, enquanto área prote-
gida e cujo dimensionamento tem reflexos diretos em direito 
de propriedade, as APP são matéria reservada exclusivamente 
ao Poder Legislativo, sendo vedado ao Poder Executivo, em 
qualquer modalidade da sua atividade – decreto, portaria, ins-
trução normativa ou resolução –, criar ou alterar medidas des-
tes espaços protegidos (MACHADO, 2012). 

Portanto, as APP, cuja definição e limitações de uso são 
dispostas nos artigos 4º a 6º da LPVN, são áreas cuja proteção 
é de imediata importância para mitigação e adaptação às mu-
danças climáticas. A efetividade de sua proteção, especial-
mente em áreas urbanas, limita a ocupação de áreas de risco e 
contribui para a formação e proteção de recursos hídricos – 
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cuja disponibilidade pode ser tornar mais limitada em algu-
mas regiões, em decorrência a alteração do clima. 

Na prática, a previsão das APP em áreas urbanas apre-
senta desafios adicionais ao contexto rural. Nas cidades, a pro-
teção das APP deixa de ser objeto especificamente de política 
ambiental, sendo compartilhado pela tutela decorrente de po-
líticas de ordenamento do espaço urbano. 

A composição do pacto federativo brasileiro, e a conse-
quente divisão de competência legislativa entre os entes fede-
rados, é aspecto que tem causado incertezas na tutela das APP 
em áreas urbanas, o que tem exigido a participação do Poder 
Judiciário para dirimir conflitos. Além disso, outras normas, 
dentre as quais destacamos as de ordenamento do território 
urbano e de regularização fundiária, tem aspectos que interfe-
rem ou se sobrepõem à tutela da legislação ambiental das APP 
urbanas. Nos itens a seguir, abordaremos o modo como outras 
normas influenciam na proteção efetiva destes espaços prote-
gidos. 

DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS PARA LEGIS-
LAR EM MATÉRIA AMBIENTAL E SEUS IM-
PACTOS NA TUTELA DAS APP URBANAS 

No que se refere à matéria ambiental, a Constituição Fe-
deral, em seu artigo 23, VI e VI determinou como competência 
comum de todos os entes federados a proteção do meio ambi-
ente, o combate à poluição e a preservação das florestas, da 
fauna e da flora. 
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Na sequência, em seus artigos 24, VI e 30, I e II, determina 
como esta competência comum se organiza; respectivamente, 
a competência legislativa concorrente em matéria ambiental 
entre União e Estados, e a competência dos Municípios para 
legislar sobre temas de interesse local – dentre os quais está o 
meio ambiente – de modo a suplementar a legislação federal e 
estadual no que couber. 

Desse modo, a competência legislativa em matéria ambi-
ental foi organizada no texto constitucional de modo que 
coube à União fixar os pisos mínimos de proteção ao meio am-
biente, enquanto aos Estados e Municípios foi atribuída a com-
petência para estabelecer “tetos” de proteção, atendendo aos 
interesses regionais e locais; neste sentido, é consenso na lite-
ratura de referência que Estados e Municípios jamais poderão 
legislar de modo a contrariar o disposto na lei federal, ofere-
cendo menor proteção ao meio ambiente do que os parâmetros 
dispostos pela União (FIORILLO, 2013; MACHADO, 2012; MI-
LARÉ, 2009). 

Portanto, todos os entes federativos têm, em alguma me-
dida, competência para estabelecer normas em matéria ambi-
ental. Contudo, sendo a LPVN uma lei federal, há relevante 
limitação aos Estados e Municípios para propor normas que 
coincidam com temas tradados pela lei nacional, dentre os 
quais está a definição das APP. 

Ainda que a atuação legislativa destes entes federativos 
tenha sido restrita pela Constituição Federal, é comum que Es-
tados e Municípios estabeleçam normas ambientais que regu-
lamentam os preceitos estabelecidos pela União, de modo a 
contextualiza-los e aperfeiçoa-los às suas realidades locais; é 
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também comum que entes estaduais e municipais criem nor-
mas que simplesmente reproduzem o texto da regra federal, a 
fim de reforça-lo; e há casos, ainda, em que estados e municí-
pios criam normas que alteram o que foi determinado pela 
União – seja aumentando os padrões de proteção ao meio am-
biente, seja os diminuindo . 

Diante desta atividade legislativa, ao longo das últimas 
décadas, a jurisprudência67 dos tribunais brasileiros consoli-
dou-se no sentido de reforçar o entendimento segundo o qual 
Estados e Municípios podem legislar sobre temas ambientais 
que tenham sido objeto de Lei Federal somente nos casos em 
que optem por contextualizar e fortalecer ou aumentar parâ-
metros mínimos de proteção ao meio ambiente, sendo vedada 
qualquer iniciativa que os reduza. 

Ressaltamos, ainda, que esta compreensão da jurispru-
dência brasileira está em consonância com a garantia constitu-
cional de proibição de retrocesso ambiental. Trata-se de um 
princípio constitucional implícito decorrente do princípio da 
dignidade humana, do princípio da máxima eficácia e efetivi-
dade das normas definidoras de direitos fundamentais, do 
princípio da segurança jurídica, entre outros; dessa forma, essa 
garantia busca proteger os direitos fundamentais contra atua-
ção do legislador, tanto no âmbito constitucional, como no in-
fraconstitucional, bem como contra a ação da administração 
pública (SARLET e FENSTERSEIFER, 2012). Além de 

 
67 A título exemplificativo, citamos: STF – RE-AgR 1.131.559 SP, Relator: 
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.12.2019; STF - RE-AgR 977.615, 
Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.2.2018; TJSC - ADI: 
8000030602017240000 Capital 8000030-60.2017.8.24.000, Relatora: Soraya 
Nunes Lins, DJe: 05.06.2019. 
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elementos principiológicos, a proibição do retrocesso tem fun-
damentos jurídicos assegurados pelas cláusulas de progressi-
vidade e de dever de contínua realização e proteção dos direi-
tos sociais de tratados internacionais, como o Pacto Internaci-
onal dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, na 
Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, e na 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1988 (SARLET e 
FENSTERSEIFER, 2012). 

APARENTE CONFLITO ENTRE A LEI DE 
PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA E A 
LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO UR-
BANO PARA A DISCIPLINA DAS APP URBA-
NAS 

O Supremo Tribunal Federal68 também resolveu aparente 
conflito discutido na literatura entre a aplicação da LPVN e da 
Lei 6.766/1979 (“Lei de Parcelamento do Solo Urbano” ou 
“LPSU”), em relação às APP urbanas. Esta falsa divergência 
entre as normas decorre do fato de que a LPSU determina a 
distância mínima de 15 metros para construções nas margens 
de “águas correntes e dormentes” (art. 4º, III-A69), enquanto a 
LPVN estabelece que se considera APP as “faixas marginais de 
qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluí-
dos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular”, em 
larguras que variam entre 30 e 500 metros, a depender da 

 
68 Neste sentido: STF - ADI nº 2903, Rel. Min Celso de Mello, Tribunal 
Pleno, julgamento em 01.12.2005; STF - RE: 1112903 SC, Rel Min Luiz Fux, 
data de julgamento: 23.08.2019. 
69 Conforme inserido pela Lei nº 13.913/2019. 
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largura do curso hídrico (art. 4º, I e alíneas); as áreas no en-
torno dos lagos e lagoas naturais devem ser preservadas em 
faixas de 30 metros, em zonas urbanas (art. 4º, II, b). 

Apesar de a LPVN e a LPSU se sobreporem na regulação 
do uso do solo urbano nas margens dos corpos d’água, as nor-
mas têm diferentes vieses e intenções na proteção destes espa-
ços (MACIEL, 2010). A LPSU não tem como objetivo promover 
a proteção de serviços ecossistêmicos ao estabelecer a área non 
aedificandi, mas sim a segurança da população; já os dispositi-
vos da PLVN objetivam a proteção dos seres vivos e dos servi-
ços ecossistêmicos constantes nesses espaços. Desse modo, é 
possível que em um caso concreto, ambas as leis sejam aplica-
das concomitantemente; por exemplo, ainda que a autoridade 
administrativa conceda autorização para supressão da vegeta-
ção em APP, nos casos excepcionais previstos na LPVN, a res-
trição imposta pela LPSU permaneceria válida (MACIEL, 
2010). Ou seja, a supressão da APP seria juridicamente aceita, 
sem que o fosse a construção na área de construção restrita 
pela LPSU. 

Ademais, destacamos o fato de que a LPVN se refere, lite-
ralmente, a “qualquer curso d’água natural”, enquanto a LPSU 
menciona “águas correntes e dormentes”. Baseado nesta dife-
rença terminológica, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reco-
nheceu a diferenciação da aplicação das normais federais, con-
soante os cursos hídricos sejam naturais ou artificiais, de modo 
que àqueles aplica-se a LPVN e a estes a LPSU 70. 

 
70 Nos termos da referida decisão: “Dessa maneira, quando se tratar de 
curso d'água natural, aplica-se a Lei 12.651/2012, devendo ser respeitada a 
faixa marginal com largura mínima de trinta metros, e, em caso de corpos 
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS 
URBANAS DE OCUPAÇÃO CONSOLIDADA 
EM APP 

Outro importante aspecto a se considerar para a tutela das 
APP em contexto urbano relaciona-se aos critérios considera-
dos para o reconhecimento da consolidação da ocupação nes-
tas áreas, que justificam a manutenção da descaracterização da 
APP ocupada, em lugar de sua recuperação. 

Os artigos 64 e 65 da LPVN, conforme alterado pela Lei nº 
13.465/2017 (Lei de Regularização Fundiária), tratam das hipó-
teses de regularização fundiária de núcleos urbanos inseridos 
em APP. Nos termos da Lei de Regularização Fundiária, a re-
gularização fundiária urbana, definida pela norma como 
“Reurb”, “abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais 
e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos infor-
mais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus 
ocupantes” (art. 9º) e tem como objetivo melhorar as condições 
urbanísticas e ambientais em relação à ocupação informal an-
terior, ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de 
baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes 
nos próprios núcleos urbanos informais regularizados, garan-
tir o direito social à moradia digna e às condições de vida ade-
quadas, prevenir e desestimular a formação de novos núcleos 
urbanos informais, entre outros dispostos nos incisos do art. 
10º. 

 
hídricos artificiais, deve-se exigir o afastamento de cunho urbanístico 
determinado pela Lei do Parcelamento do Solo Urbano, observando-se a 
distância de quinze metros”. (STJ – Recurso Especial nº 1.658.486 – SC, 
Decisão Monocrática: Min. Francisco Falcão, DJe/STJ 06.03.2018). 
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São previstas na referida lei duas modalidades de Reurb: 
de interesse social (Reurb-S) e de interesse específico (Reurb-
E). A primeira refere-se aos núcleos urbanos informais ocupa-
dos predominantemente por população de baixa renda, assim 
declarados em ato do Poder Executivo municipal; a segunda 
trata da regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos 
informais ocupados por população não qualificada na hipó-
tese anterior. As Reurb poderão ser requeridas pela União, Es-
tados, Municípios e pelo Distrito Federal, ou por seus benefi-
ciários. 

Destacamos, ainda, que, nos termos da referida legislação, 
constatada a existência de núcleo urbano informal situado, to-
tal ou parcialmente, em APP ou em área de unidade de con-
servação de uso sustentável ou de proteção de mananciais, o 
procedimento deverá ser precedido da elaboração de estudos 
técnicos que justifiquem as melhorias ambientais em relação à 
situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de 
compensações ambientais, quando for o caso. Estes estudos 
devem considerar aspectos como a caracterização físico-ambi-
ental, social, cultural e econômica da área; a avaliação dos ris-
cos ambientais; a identificação de recursos, passivos e fragili-
dades ambientais, a proposição de intervenções para a preven-
ção e o controle de riscos geotécnicos e de inundações; entre 
outros dispostos nos incisos dos artigos 64 e 65 da LPVN, que 
variam conforme a intervenção seja Reurb-S ou Reurb-E. 

APP URBANAS, ÁREAS DE RISCO E ADAP-
TAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Os objetivos e instrumentos dispostos na LPVN, a partir 
das alterações trazidas pela Lei de Regularização Fundiária, 



 

403 

são consonantes com os objetivos e princípios estabelecidos 
pelo Estatuto da Cidade71 (Lei nº 10.257/2001), pela Política Na-
cional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608/2012) e pelo 
Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), pu-
blicado em 2016, pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Quanto aos instrumentos relacionados ao enfrentamento 
das mudanças climáticas, o PNA estabelece como diretriz para 
as políticas urbanas que os projetos de urbanização de assen-
tamentos precários devem atender a todas as necessidades bá-
sicas diagnosticadas na área, especialmente em relação à eli-
minação de riscos e adoção de medidas de desadensamento 
com reordenamento da ocupação (BRASIL, 2016). 

No que se refere aos instrumentos de diminuição das vul-
nerabilidades da população residente em áreas de risco e de 
resposta a desastres, a Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil prevê ações articuladas entre os entes federados, priori-
zando ações preventivas relacionadas à minimização de desas-
tres, devendo a bacia hidrográfica ser a unidade de análise das 
ações de prevenção de desastres relacionados a corpos d’água 
e tendo como ponto de partida o planejamento com base em 

 
71 Nos temos do Estatuto da Cidade: Art. 2o A política urbana tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I – garantia 
do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, 
à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte 
e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 
gerações; (...) VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
h) a exposição da população a riscos de desastres; (...) XII – proteção, 
preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. 
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pesquisas e estudos sobre áreas de risco e incidência de desas-
tres no território nacional. 

Destacamos, ainda, que em alguns casos, obras de infraes-
trutura de adaptação não serão suficientes para eliminar ou 
mitigar o risco e as vulnerabilidades a que estão expostas as 
populações. Nesses casos, poderá restar, como única alterna-
tiva, a remoção da população e a recomposição das condições 
naturais, na maior medida do possível. Nestes casos, é funda-
mental que seja implementada uma política integrada de rea-
locação da população removida, procurando manter vínculos 
culturais, afetivos e cotidianos com a área anterior (RIBEIRO, 
2008); do contrário, a população não se fixará efetivamente na 
nova área, retornando clandestinamente à área de onde foi re-
movida. Portanto, se a política habitacional não for adequada-
mente integrada, não se solucionará nem o problema ambien-
tal, nem o social. 

Por fim, destacamos que, além da tutela efetiva das áreas 
de risco e das APP, as cidades também podem enfrentar as al-
terações climáticas por meio da criação e da promoção de in-
fraestrutura verde urbana, como arborização, praças, jardins e 
parques urbanos. Considerar essas estruturas no planeja-
mento urbano, em conjunto com instrumentos que garantam a 
efetividade da proteção das APP, são importantes ferramentas 
de combate às ilhas de calor e manutenção de suficiente taxa 
de permeabilidade do solo, que impacta diretamente na re-
composição dos aquíferos e na mitigação de enchentes. Ade-
mais, espaços urbanos como árvores nas ruas, jardins públicos 
e privados, parques urbanos – preferencialmente, integrados 
com áreas de vegetação remanescente, formando corredores 
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ecológicos – provêm vitais serviços ecossistêmicos essenciais 
ao enfrentamento das alterações climáticas (GILL et al, 2007). 

Deve-se levar conta, ainda, que, além dos aspectos técni-
cos, a implantação de infraestrutura verde nas cidades incre-
menta a saúde (AMATO-LOURENÇO et al, 2016), a sensação 
de conforto e melhora a percepção psicológica dos habitantes 
de áreas urbanas do local onde vivem (LOBODA e ANGELIS, 
2005). 

Apesar da reconhecida importância das áreas verdes ur-
banas, o planejamento destes espaços, quando públicos, parte 
de uma destinação de recursos que é residual; ou seja, os an-
seios por espaços verdes de ordem pública são amenizados 
com recursos que sobram de outras atividades, consideradas 
mais prioritárias (LOBODA e ANGELIS, 2005). Desse modo, 
esses espaços são relegados pelo planejamento orçamentário e 
territorial, embora sejam os mais pressionados pela expansão 
urbana. 

Diante do exposto, observamos que a adaptação das cida-
des às mudanças climáticas passa pela efetividade da proteção 
das APP; mas outros importantes aspectos, relacionados, so-
bretudo, ao direito das populações assentadas em áreas de 
risco e a disponibilização de infraestrutura para adaptação – 
ambiental e social – devem ser considerados em conjunto, de 
modo que as ações de adaptativas não aprofundem as condi-
ções de vulnerabilidade e desigualdade social de que são víti-
mas as populações assentadas em áreas de risco. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme demonstramos, o território brasileiro está ex-
posto a vulnerabilidades que podem ser criadas ou ampliadas 
no contexto das mudanças climáticas. A forma como se deu a 
urbanização nas principais cidades brasileiras expõe parcela 
significativa da população a riscos que tendem a se intensificar 
nas próximas décadas. O aumento de desastres e de mortes 
decorrentes de eventos climáticos indicam a emergente neces-
sidade de adaptação. Por isso, um eficiente planejamento do 
território urbano, que considere a utilização de infraestrutura 
verde, aliada à disciplina adequada das APP – que em áreas 
urbanas, na maioria dos casos, coincidem com áreas de risco – 
em conjunto com políticas eficazes de reurbanização de assen-
tamentos humanos precários é caminho eficiente no sentido da 
adaptação às mudanças climáticas. 

O Brasil conta com uma complexa composição de normas 
vigentes nos diferentes níveis federativos para tutelar as APP, 
que, em contexto urbano, comumente coincidem com áreas 
cujo risco de ocupação tende a se agravar no contexto das al-
terações climáticas. A judicialização de que é objeto o tema de-
monstra que esta composição normativa não é suficientemente 
harmônica, de modo que a proteção efetiva das APP em con-
textos urbanos pode ser prejudicada. Contudo, notamos que 
normas e instrumentos de políticas públicas relacionadas à 
proteção das APP e da população que habita áreas de risco, 
bem como o atual entendimento da jurisprudência, têm evolu-
ído em consonância com parâmetros estabelecidos por políti-
cas e instrumentos nacionais voltados ao enfrentamento e à 
adaptação às alterações climáticas. 
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Isto não significa, contudo, que as populações precaria-
mente assentadas em APP urbanas estejam menos expostas às 
vulnerabilidades socioambientais potencialmente agravadas 
pelas alterações climáticas. Portanto, recomendamos que a efe-
tividade fática dos instrumentos ora analisados, no que se re-
fere à adaptação ao clima e à redução das vulnerabilidades da 
população residente em áreas de risco e APP, seja objeto de 
pesquisas futuras. Outro aspecto relevante que consideramos 
necessitar de abordagem científica aprofundada refere-se às 
respostas jurídicas e de políticas públicas aos casos de ocupa-
ção consolidada em APP por construções não precárias e de 
infraestrutura urbana. Esses casos, embora a ocupação ofereça, 
comparativamente, menor risco à população, também a expõe 
a riscos decorrentes de eventos climáticos e impede que servi-
ços ecossistêmicos fundamentais sejam recuperados. 

Por fim, destacamos que o Brasil, sendo objeto de impor-
tantes impactos relacionados às mudanças climáticas, deve ter 
participação ativa do Estado para mitigar as causas e se adap-
tar às consequências dessas alterações. Por isso, as normas e 
instrumentos de políticas públicas que se desenvolveram de 
modo promissor nos últimos anos precisam de aplicação efe-
tiva e constantes revisões para que sejam suficientes para a 
preservação da biodiversidade e redução das vulnerabilidades 
a que estão expostas parte significativa da população. 
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A PARTICIPAÇÃO POPULAR 
COMO COMO INSTRUMENTO 
GARANTIDOR DA REGULARI-
ZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA: 
CASO DA COMUNIDADE DO 
PORTO DO CAPIM EM JOÃO PES-
SOA-PB 

Giovanni Giuseppe da Nóbrega Marinho 
Welison Araújo Silveira 

INTRODUÇÃO 

O artigo tem por objeto fazer uma análise da aplicabili-
dade do conceito do direito de propriedade concernente à Re-
gularização Fundiária urbana, sobretudo de interesse social, 
chamada de REURB-S pela Lei n° 13.465, de 11 de julho de 
2017, com implementação da participação popular como fer-
ramenta garantidora do cumprimento da função social da pro-
priedade. O tema, que se apresenta como motivo de preocu-
pação da sociedade desde os primeiros períodos da história da 
humanidade, é abordado na era moderna com base na Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos (1948), Constituição 
Federal de 1988, no Estatuto da Cidade (2001) e pela lei supra-
citada. 

À luz do assunto, é proposto um olhar sobre a comuni-
dade do Porto do Capim, especificamente em relação à apre-
sentação de diretrizes gerais para regularização fundiária e 
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requalificação urbana. A região, no município de João Pessoa-
PB, considerada comunidade ribeirinha e tradicional, tra-
tando-se de uma ocupação urbana consolidada e com trechos 
em área de preservação permanente. Tornou-se foco de aten-
ção para propostas de exploração turística e comercial, o que 
sinaliza a relocação da população residente, em contraposição 
a proposta de regularização via domínio real (jurídico). 

Se faz necessário a definição de alguns objetivos específi-
cos que propiciem o alcance do objetivo geral, tais como: iden-
tificar e caracterizar o contexto e o objeto de estudo; diagnos-
ticar os problemas da comunidade; relatar os projetos sociais 
dos moradores e apresentar uma proposta de legitimação fun-
diária como ferramenta jurídica, nos termos da Lei n° 
13.465/2017. 

Consequente a estes tópicos, apresentados nos tópicos se-
guintes, juntamente com a justificativa, hipóteses e alternati-
vas geradas para solucionar as questões referentes ao Porto do 
Capim como forma de responder o problema objeto do breve 
estudo. 

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA 
COMUNIDADE DO PORTO DO CAPIM 

A comunidade do Porto do Capim atualmente ocupa o lo-
cal onde, em 1585, começou a ser edificada a cidade de João 
Pessoa-PB (então cidade de Nossa Senhora das Neves), ponto 
escolhido pelos portugueses por sua localização estratégica - 
tanto militar quanto comercial - para controle da foz do Rio 
Paraíba, então em disputa com outros povos europeus, a 
exemplo de franceses e de holandeses, mas principalmente, 
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com os povos indígenas potiguara que eram, até então, os se-
nhores da terra. Essa área, conhecida como Porto do Capim, 
situa-se às margens do Rio Sanhauá, afluente da margem di-
reita do Rio Paraíba e ocupa a parte baixa do bairro do Vara-
douro. 

Imagem 01 - Localização da capital João Pessoa inserida 
no Brasil e consequentemente no Estado Paraibano. 

Fonte: Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e esta-
tística (IBGE), 2020. 

O próprio nome (Porto do Capim) faz alusão ao porto co-
mercial e comunitário que existiu nessa área e impulsionou o 
crescimento e desenvolvimento da cidade, até meados do sé-
culo XIX, cujo ponto comercial foi gradativamente transferido 
para o Município de Cabedelo-PB devido ao assoreamento do 
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Rio Paraíba além do crescimento gradativo do porte das em-
barcações de transportes de cargas. 

Ultrapassado este contexto histórico, a área tornou-se foco 
de atenção para propostas de exploração turística e comercial, 
por volta de 1980. Porém, esse interesse ganhou força após o 
tombamento do centro histórico de João Pessoa pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 
2007, e, posteriormente, com os programas de habitação de in-
teresse social, com mais de 500 famílias que vivem sob risco de 
remoção, como se pode ver na Imagem 2. 

Imagem 02 - A comunidade Porto do Capim dividida 
por setores. 

Fonte: Acervo da comunidade, 2019. 

Neste contexto, com a mobilização da Associação de Mu-
lheres do Porto do Capim em 2017, junto ao apoio da 
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Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e outras entidades, o 
Ministério Público Federal - MPF divulgou o laudo de reco-
nhecimento da área como comunidade tradicional e ribeiri-
nha, cujo processo teve início a partir do “Relatório de Viola-
ções aos Direitos Humanos no Processo de Implantação do 
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Cidades His-
tóricas e PAC – Sanhauá na Comunidade do Porto do Capim”, 
elaborado em 2014 pelo Centro de Referência em Direitos Hu-
manos do Departamento de Ciências Jurídicas, da Universi-
dade Federal da Paraíba - UFPB (MINISTÉRIO PÚBLICO FE-
DERAL, 2015), e anexado aos autos do inquérito civil nº 
1.24.000.001117/2015-16. 

Segundo o referido relatório de 2014 da UFPB, “ao longo 
das últimas sete décadas a comunidade se consolidou e se en-
raizou, mantendo um forte vínculo cultural com o rio e com o 
mangue, seja por meio das atividades de pesca e de lazer, seja 
perpetuando os rituais religiosos e festivos que acontecem no 
local”. A Universidade registra, inclusive, que, depois que a 
comunidade se instalou no local, o mangue, que “havia sido 
literalmente devastado para atender às necessidades do 
porto”, voltou a existir. 

Segundo laudo técnico produzido pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN na Paraíba “a 
Proposta de Requalificação das Áreas Urbanas do Porto do Ca-
pim e da Vila Nassau, no qual registraram que, desde a década 
de 1940, o Porto do Capim passou a ser ocupado predominan-
temente por grupos de pescadores que habitavam naquelas 
proximidades”. E ainda descreve que “o Projeto de Revitaliza-
ção existente propõe a retirada da população do Porto do 
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Capim e da Vila Nassau de suas residências e estabelecimentos 
comerciais e remoção para outro local da cidade”. 

As comunidades tradicionais são protegidas pelo ordena-
mento jurídico brasileiro que internalizou, em 2004, a Conven-
ção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), so-
bre Povos Indígenas e Tribais. Conforme o Artigo 14 da Con-
venção 169 da OIT, os governos devem adotar as medidas ne-
cessárias para garantir a proteção efetiva dos direitos de pro-
priedade e de posse das comunidades tradicionais sobre as ter-
ras que tradicionalmente ocupam, entretanto percebe-se, pelos 
estudos e dados apresentados, que a comunidade do Porto do 
Capim teve esse direito violado, mesmo diante da resistência 
aos ataques contínuos. 

DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS LOCAIS 

A partir da caracterização que subsidia o diagnóstico dos 
principais problemas locais, potencializados pela ocupação 
desordenada geradora de violência e outros problemas urba-
nos, deparamo-nos com uma paisagem marcada, sobretudo, 
pelas intervenções públicas e os conflitos com os órgãos públi-
cos que não dialogam com a população e, consequentemente, 
causam um profundo sentimento de insatisfação em relação 
aos mesmos. 

Conjuntamente, os moradores do Porto do Capim viven-
ciam diariamente a pressão psicológica originada pelos res-
ponsáveis que estão à frente do projeto de revitalização da re-
gião histórica através da construção do Parque Sanhauá e, con-
sequentemente, a ausência de investimentos e o 
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remanejamento da comunidade pode ser interpretado como 
uma forma de política de higienização social da área. 

Percebe-se que entre os maiores problemas da comuni-
dade destaca-se a inexistência de saneamento básico, sendo 
possível encontrar esgoto a céu aberto decorrente de outros lo-
cais da cidade e ligações clandestinas. Além disso, há severas 
deficiências no sistema de abastecimento de água potável e co-
leta de lixo. 

O projeto de urbanização e requalificação para o local 
constitui-se de uma grande área de concreto, que ocasionará 
grandes danos ao meio ambiente urbano local, sejam eles de 
caráter histórico ou ambiental, devido ao fato de as alterações 
que a fauna e flora do local irão sofrer, como o exemplo da 
destruição da grande extensão do mangue e das inúmeras es-
pécies de caranguejos que seriam negativamente afetadas. 
Portanto, os impactos e problemas diagnosticados são de cará-
ter socioambientais no meio socioeconômico, como: abalo psi-
cossocial, o anseio ao deslocamento das comunidades para 
condomínios verticalizados, sem respeito às necessidades dos 
moradores; degradação da identidade cultural da comunidade 
e das referências culturais e históricas; mudanças nas paisa-
gens e problemas de transporte, saneamento básico e mobili-
dade. 

De modo geral, considerando os problemas citados, espe-
cialmente o alto grau de intensidade e heterogeneidade da 
área, é necessária a participação efetiva da população, gestores 
e setores interdisciplinares, podendo-se alcançar melhorias de 
qualidade urbana ambiental para o Porto do Capim. 
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PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDO PELO 
MORADORES 

O Porto do Capim possui amplas atividades de conscien-
tização sobre os problemas fundiários dos moradores, como 
também sobre os próprios espectros culturais vivos da comu-
nidade, que se iniciam dentro da mesma e são abertos também 
para a conscientização do público externo. O tema criado pela 
sua população manifestante ativa é Porto do Capim em Ação, 
utilizada para sinalizar principalmente nas redes sociais o con-
junto de atividades que acontecem para conscientizar, agregar 
e educar as pessoas sobre o perfil histórico e regional desta re-
gião portuária; estas atividades ocorrem, sobretudo, sob o viés 
de manifestação dos moradores a respeito do direito à terra, 
de suas casas, de sua história e sua cultura. 

Nesse cenário, o primeiro grupo a ser fundado na comu-
nidade foi a Associação das Mulheres do Porto do Capim, 
composto por mulheres manifestantes que defendem o direito 
da dignidade de qualidade de vida, a luta por moradia digna, 
nos núcleos urbanos que começaram a ser construídos desde 
os primórdios da urbanização da cidade de João Pessoa. Há os 
grupos Comadres/ Xote das Meninas, agregando mulheres e 
crianças de todas as idades, e as Garças do Sanhauá, um mo-
vimento composto por moradores mais jovens da comuni-
dade. 

Esses grupos são responsáveis pela representação da co-
munidade diante do poder público, onde atuam como porta-
voz de todos os problemas enfrentados pelos moradores lo-
cais. São responsáveis também pelos inúmeros projetos soci-
ais, desde festividades que são marcos da cultura local e 
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tradicional, como o “Arraiá do Porto”, “Natal Cultural”. Pro-
jetos de natureza educativa, como as “oficinas de artes”, "pro-

jetos de natureza integrativa, como o “Cine Porto”, brechós e 
visitação do interior da comunidade para visitantes e turistas 
e projetos voltados para a luta pelo direito de regularização 
fundiária e infraestrutura básica de suas propriedades, como 
seminários. 

Imagem 03 - Projeto visitação na comunidade. 
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Fonte: Reprodução: Garças do Sanhauá/ Instagram.
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Imagem 04 - Programação Natal Cultural. 

Fonte: Reprodução: Garças do Sanhauá/ Instagram. 
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Imagem 05 - Panfleto Cine Porto. 

Fonte: Reprodução: Garças do Sanhauá/ Instagram. 
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Imagem 06 - Convite para manifestação cultural. 

Fonte: Reprodução: Garças do Sanhauá/ Instagram.
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À frente de toda a importância destes projetos, a congre-
gação dos moradores do Porto do Capim tem o objetivo de fo-
mentar os direitos legais, materiais e imateriais da comuni-
dade, que compreendem desde a dignidade e qualidade de 
vida dentro de suas residências e espaços públicos comuns, na 
relação e afeição dos moradores à natureza constituinte e pro-
tagonista do espaço em questão e a perpetuação da cultura e 
laços afetivos dos seus membros. 

Portanto, o processo de regularização fundiária revela va-
riadas formas de importância, conforme destaca Correia 
(2015), vejamos: 

[...] a regularização fundiária possui várias di-
mensões: (i) a dominial, que diz respeito à titu-
lação da posse/propriedade e aos seus registros; 
(ii) a urbanístico-ambiental, que exige a absor-
ção de novos parâmetros urbanísticos à legali-
dade, desde que preservados standards míni-
mos de urbanização digna e adotadas medidas 
de proteção possível ao meio ambiente, e de 
provisão, pelo Poder Público, de infraestrutura, 
equipamentos comunitários, serviços públicos 
e acesso à cidade; e (iii) a social, mediante im-
plantação de políticas públicas de cunho social 
nas áreas objeto de regularização fundiária e 
sem as quais o passaporte formal para a cidada-
nia não será capaz de conduzir seus moradores 
a um destino melhor ou a uma perspectiva fu-
tura que ponha fim a um ancestral legado de 
“pobreza [e segregação sócio-espacial] interge-
racional. 
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A dimensão social diz respeito ao direito à moradia digna, 
com um pilar do direito à igualdade (MEYLAN, 2016). Todo o 
contexto da comunidade Porto do Capim precisa ser levado 
em consideração, não apenas o contexto estrutural das mora-
dias. 

PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO INSTRU-
MENTO DA DEMOCRACIA NO PROCESSO 
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

As audiências públicas, como fruto da formulação teórica 
da democracia, surgiram na Grécia. Em Roma, segundo Rolim 
(2003), as assembleias populares (comitia) se reuniam duas ve-
zes por ano para discutir fatos políticos e votar algumas ques-
tões de menor relevância para a vida da população. 

No entanto, conforme leciona Gomes (2007), foi a partir 
do final do século XVIII, quando a ascensão política da bur-
guesia através da Revolução Francesa extirpou o absolutismo 
monárquico, que se afirmaram os princípios democráticos em 
todo o hemisfério ocidental, enquanto extensão dos direitos 
naturais da pessoa humana. Ainda, segundo o autor, democra-
cia envolve, por definição, participação popular. Um estado 
poderá adjetivar-se de democrático se dependente em maior 
ou menor grau das participações do povo nas decisões políti-
cas. 

A VII Emenda da Constituição (parte da Bill of Rights)72, 
explica, incorpora às garantias constitucionais a participação 

 
72 A Declaração de Direitos humanos de 1689, em inglês Bill of Rights of 
1689, foi um documento elaborado pelo Parlamento da Inglaterra e 
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popular por meio do julgamento por júri, em casos civis e nos 
casos julgados de acordo com a common law. 

No Brasil, após anos de ditadura militar, resultado de 
muita luta popular e amadurecimento político, foi promul-
gada a Constituição Federal em 1988, que ficou conhecida 
como Constituição Cidadã, que trouxe alguns mecanismos 
que colocam em prática a democracia representativa, como o 
plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, todos esses três 
elencados nos incisos I, II e III do seu Artigo 14. Além deles, a 
audiência pública (prevista no inciso II, § 2º do Artigo 58 da 
Carta Magna), que também funciona com a finalidade de pro-
mover um diálogo entre a sociedade civil e as autoridades es-
tatais quando em um processo decisório de grande relevância 
para a sociedade. 

A nova Constituição assegurou o exercício dos direitos so-
ciais e individuais, a liberdade, a igualdade e a justiça que têm 
como fundamento a cidadania e a dignidade da pessoa hu-
mana e, como objetivo, construir uma sociedade livre, justa e 
solidária, eliminando a marginalização e reduzindo as desi-
gualdades sociais. 

Essa intenção do constituinte fica evidente com o texto do 
Art. 37, § 3°, que estabelece que a lei disciplinará as formas de 
participação do usuário na administração pública direta e in-
direta, regulando especialmente a disciplina da representação 
contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou 
função na administração pública. Este preceito, por óbvio, 

 
imposta pelos soberanos , Guilherme III e Maria II, num ato que declara os 
direitos e a liberdade dos súditos e define a sucessão da coroa.” 
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inclui as tomadas de decisão que o Poder Público efetiva nas 
ações relacionadas ao Meio Ambiente (MARCEINO, 2019). 

No Campo legislativo infraconstitucional, diversas leis 
preveem que o cidadão é parte legítima para exercer o direito 
de cidadania, auxiliando o Estado no alcance de sua finali-
dade: o bem comum. Há várias menções às audiências públi-
cas no plano legislativo, como na Lei n° 9.472/96, na Lei n° 
9.478/97, na lei n° 9.433/97 e na Lei n° 8.666/93, que, no seu Ar-
tigo 39, prevê que, em casos de grande vulto na licitação ou 
contrato, seja feita, obrigatoriamente, uma audiência pública. 

A parceria, disposta nos dispositivos legais, formada en-
tre Estado e particulares (indivíduo e coletividade) para a to-
mada conjunta de decisões é que configura o tão almejado Es-
tado Democrático Participativo. De acordo com Canotilho 
(1999), em primeiro lugar, o princípio democrático acolhe os 
mais importantes postulados da teoria democrática: órgãos re-
presentativos, eleições periódicas, pluralismo partidário, sepa-
ração de poderes. Em segundo lugar, o princípio democrático 
implica democracia participativa, isto é, estruturação de pro-
cessos que ofereçam aos cidadãos efetivas possibilidades de 
aprender a democracia, participar nos processos de decisão, 
exercer controle crítico na divergência de opiniões, produzir 
inputs políticos democráticos. Note-se que os vários movimen-
tos sociais da comunidade Porto do Capim se apresentam ap-
tos ao exercício da participação popular nos amplos cenários 
possíveis de interação com o poder público. 

O princípio da participação ocorre em quatro momentos 
determinados pela Constituição de 1988 e reafirmados por 
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legislações infraconstitucionais, conforme leciona Machado 
(MACHADO, 2011). 

A participação pode ocorrer na formação das decisões ad-
ministrativas ambientais, quando estas dependem não só do 
Estado, mas sim de conselhos compostos pela sociedade civil 
e de organizações não-governamentais, com direito a voto. A 
participação ocorre também nos recursos administrativos e 
nos julgamentos administrativos, através dos quais a socie-
dade reivindica do Estado a revisão dos seus atos irregulares. 

Noutro ponto, as associações de defesa do meio ambiente 
sempre reclamaram a introdução do referendo de iniciativa 
popular em nível local, com o fim de levar os poderes locais a 
instaurar um debate democrático sobre as opções de ordena-
mento do meio ambiente de um município. Essa reivindicação 
choca-se com a posição dos eleitos locais, inquietos de serem 
despojados de seus poderes (MACHADO, 2011). 

Tanto a participação popular e sua interação com o poder 
público quanto o meio ambiente são direitos fundamentais as-
severados na Constituição Federal de 1988, de tal forma explí-
cita em relação ao meio ambiente que se garante a proteção a 
todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equili-
brado. Registrado o meio ambiente como essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à sociedade 
em geral o dever de defendê-lo e preservá-lo, nos termos do 
Art. 225 da CF/88. 

De acordo com o Artigo 225, § 1º, inc. IV, da CF o Poder 
Público tem o dever de impor, na forma da lei, o estudo de 
impacto ambiental, para instalação de obra ou atividade 
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potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente, não existindo qualquer discricionariedade 
para a Administração Pública, quanto a exigência, ou não, do 
estudo de impacto ambiental, na hipótese de pedido de licen-
ciamento de atividade ou obra potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, sempre que o ad-
ministrador se encontrar diante de pedido de licença para ati-
vidades ou obras com essas características. 

Nesse contexto, a sociedade pode atuar diretamente na 
defesa do meio ambiente participando na formulação e na exe-
cução de políticas ambientais, por intermédio da atuação de 
representantes da sociedade civil em órgãos colegiados res-
ponsáveis pela formulação de diretrizes, pelo acompanha-
mento da execução de políticas públicas por ocasião da discus-
são de estudos de impacto ambiental em audiências públicas 
(Art. 11, § 2º, da Resolução 001/86 do Conama) e nas hipóteses 
de realização de plebiscitos (Art. 14, inc. I, da CF). 

Como assevera Frey (2001): 

A luta contra agressões ao meio ambiente pres-
supõe - segundo a abordagem política de parti-
cipação democrática - uma luta pelo respeito e 
a garantia dos direitos básicos dos socialmente 
mais fracos e pela criação de uma esfera pú-
blica, dentro da qual podem ser discutidas e re-
solvidas questões referentes à ecologia e à natu-
reza, como também referentes aos problemas 
socioambientais. 
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Há também o mecanismo de participação popular direta 
na proteção do meio ambiente por intermédio do Poder Judi-
ciário, com a utilização de instrumentos processuais que per-
mitem a obtenção da prestação jurisdicional na área ambiental, 
entre todos, o mais famoso deles, a ação civil pública ambien-
tal prevista na Lei n° 7.347/85 que em seu artigo 5° conferiu ao 
Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados e Mu-
nicípios, autarquias e empresas públicas, fundações e socie-
dade mista e ainda às associações com mais de um ano de exis-
tência, que incluam entre suas finalidades institucionais a pro-
teção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao con-
sumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos 
de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artís-
tico, estético, histórico, turístico e paisagístico, poderes de pro-
por ação civil pública contra danos praticados contra o meio 
ambiente. Este contexto nos revela de forma consistente que 
não é possível defender o Meio Ambiente e ao mesmo tempo, 
se afastar da responsabilidade social, principalmente quando 
estes estão interligados (ALBUQUERQUE, 2009). 

No Brasil, em nível federal, as audiências públicas no pro-
cesso de licenciamento ambiental são previstas na segunda 
parte do § 2° do Art. 11, da Resolução 1/86 – CONAMA, assim 
como também mereceu detalhamento pela Resolução 9 - CO-
NAMA, que disciplinou a finalidade legal, iniciativa, prazos e 
procedimento em matéria ambiental, com destaque para o Art. 
1°. E em 1997, a audiência pública foi confirmada no Art. 10, 
inciso V, da Resolução 237/1997 - CONAMA, como etapa do 
procedimento de licenciamento ambiental dispondo tal pre-
ceito: “Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental 
obedecerá às seguintes etapas (...) V - Audiência pública, 
quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente”. 
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Todo este arcabouço legislativo denota que a audiência 
pública é um instrumento que leva a uma decisão política ou 
legal com legitimidade e transparência. Cuida-se de uma ins-
tância no processo de tomada da decisão administrativa ou le-
gislativa, através da qual a autoridade competente abre es-
paço, conforme determina a lei, para que todas as pessoas que 
possam sofrer os reflexos dessa decisão tenham a oportuni-
dade de se manifestarem, exporem as suas opiniões e aflições, 
antes da conclusão do processo. 

Segundo Antunes (2006), a pouca tradição democrática de 
nossa sociedade é um dos pontos mais criticados em relação a 
audiência pública como instituto jurídico posto à serviço da 
defesa do meio ambiente. Sua contribuição no licenciamento 
ambiental está na possibilidade de assegurar o cumprimento 
dos princípios democráticos que informam o Direito Ambien-
tal. Assim, a audiência pública fará com que os cidadãos to-
mem conhecimento do conteúdo do EIA e do RIMA, sendo, 
portanto, o momento no qual poderão ser feitas contribuições 
e aferir as repercussões do empreendimento proposto junto à 
sociedade. 

Indiscutivelmente, a audiência pública está associada à 
prática da democracia. A participação pública desempenha 
um importante papel no sucesso da gestão pública, e, mais es-
pecialmente, na gestão de recursos hídricos, levando ao forta-
lecimento da tomada de decisão. Juntamente com a consulta 
popular, representa a democratização das relações do Estado 
para com o cidadão, um parceiro do administrador público, 
concretizando a participação popular externa na Administra-
ção Pública (SOARES, 2002). Acrescenta: 
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O exercício do poder pelo povo e para o povo é 
assegurado pelo princípio democrático, que 
gera, além dos direitos de elaboração legisla-
tiva, os direitos participativos, que fundamen-
tam pretensões à satisfação dos fins sociais, cul-
turais e ecológicos da igualdade de gozo das li-
berdades privadas e dos direitos de participa-
ção política, de sorte que o próprio conceito de 
democracia se assenta no princípio participa-
tivo, o qual integra o conceito de Democracia 
Social. 

Segundo Milaré (2001), existem três tipos de mecanismos 
de controle feitos pelo Estado e pela sociedade, que são: o co-
munitário, exercido pelo público, através das audiências pú-
blicas ou de manifestações, denúncias e outros meios; o admi-
nistrativo, exercido pelo órgão ambiental licenciador, determi-
nando diretrizes e caminhos a serem percorridos pelo empre-
endimento; o judicial, que é o julgamento, pelo Poder Judiciá-
rio, das ações de proteção do meio ambiente, ação civil pública 
ou ação popular. 

A Constituição Federal brasileira incluiu o princípio da 
defesa do meio ambiente no Título VII, “Da Ordem Econômica 
e Financeira”, no artigo 170, V, apontando que a defesa do 
meio ambiente faz parte do desenvolvimento econômico naci-
onal, prevendo tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental do produto e serviço e seus respectivos meios de 
elaboração ou prestação. 

A realização de audiência pública para análise do RIMA e 
também do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) já estava 
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normatizada na Constituição Federal de 1988, no Artigo 225, 
§1°, IV, assim como também a publicidade dos empreendi-
mentos com significativo impacto ambiental, a fim de que a 
população participe do licenciamento e os órgãos ambientais 
informem à população sobre o procedimento. Caracteriza-se 
uma troca: a administração pública informa, o cidadão se sente 
informado, participa do debate, critica, sugere e efetiva o es-
tado democrático. 

Deste modo, a participação popular por meio de audiên-
cia pública está prevista no licenciamento ambiental com os 
objetivos de garantir: a divulgação de informações sobre os 
projetos a serem licenciados; a apreciação de possíveis riscos à 
qualidade ambiental das áreas de influência dos empreendi-
mentos; a proposição de medidas mitigadoras e de controle 
ambiental, para se reduzir os danos ambientais; e a captação 
das expectativas e inquietações das populações afetadas, per-
mitindo ao órgão gestor recolher as manifestações e os interes-
ses dos diferentes grupos sociais. 

Conforme dispõe o Art. 11, §2º da Resolução CONAMA 
n. 001/86, o órgão licenciador deverá, em todo procedimento 
de licenciamento ambiental que requeira EIA-RIMA, determi-
nar prazo para recebimento de comentários a serem feitos pe-
los órgãos públicos e demais interessados. O prazo em questão 
não poderá ser inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, pois o Art. 
2º, §1º da Resolução CONAMA n. 009/87 o adota como o prazo 
mínimo, contado da publicidade do RIMA, para que determi-
nados atores sociais, que ela mesma legitima, possam, ou não, 
apresentar requerimento para realização de audiência pública. 
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Diante disto, infere-se que o licenciamento ambiental é 
um procedimento de fundamental importância para a efetiva-
ção do princípio da supremacia do interesse público de se ver 
preservado o meio ambiente, constituindo-se como meca-
nismo crucial para a materialização dos princípios do Direito 
Ambiental e de concretização da norma constitucional que 
prevê como garantia do cidadão o meio ambiente ecologica-
mente equilibrado. 

A declaração do Rio, de 1992, tratou expressamente, em 
seu princípio 10, do princípio da participação quando afirmou 
que: 

A melhor maneira de tratar questões ambien-
tais é assegurar a participação, no nível apropri-
ado, de todos os cidadãos interessados. No ní-
vel nacional, cada indivíduo deve ter acesso 
adequado a informações relativas ao meio am-
biente de que disponham as autoridades públi-
cas, inclusive informações sobre materiais e ati-
vidades perigosas em suas comunidades, bem 
como a oportunidade de participar em proces-
sos de tomada de decisões. Os Estados devem 
facilitar e estimular a conscientização e a parti-
cipação pública, colocando a informação à dis-
posição de todos. Deve ser propiciado acesso 
efetivo a mecanismos judiciais e administrati-
vos, inclusive no que diz respeito à compensa-
ção e reparação de danos. 

A Agenda 21 também abarcou o princípio da participação 
com a noção de gestão participativa, pois, no seu dizer, um 
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projeto deve abranger planejamento e ações, buscando inces-
santemente o desenvolvimento sustentável, social, ambiental 
e econômico, com ampla discussão e gestão participativa. 

A Lei n° 6.938/81 (PNMA), desde a sua promulgação, no 
artigo 2°, inciso X já tratava do princípio da participação, 
quando afirmou que, através da educação ambiental, em todos 
os seus níveis, levaria efetivamente o cidadão a participar das 
decisões que envolvem o meio ambiente. É oportuno destacar 
que a referida lei foi precursora na adoção do princípio da par-
ticipação nos processos de decisões que envolvem o meio am-
biente, que a sua promulgação ocorreu durante o governo mi-
litar, período em que a liberdade de expressão, participação e 
as igualdades foram totalmente ceifadas. 

Verifica-se que, se a audiência pública possibilita um de-
bate consistente entre Estado e Sociedade e se os resultados, as 
manifestações, as opiniões, os questionamentos forem acolhi-
dos pelo Estado, o momento pode ser fértil para a construção 
de políticas públicas que sejam reflexo das características pró-
prias de cada comunidade, com suas aspirações específicas de 
desenvolvimento. Portanto, o processo de participação popu-
lar não deve ser encarado como mera formalidade para confi-
gurar uma pseudo-participação popular e assim, o órgão am-
biental poder aprovar o projeto com a suposta anuência da po-
pulação. A realização de audiências públicas, com a participa-
ção de movimentos sociais, é de suma importância neste pro-
cesso deliberativo, como, por exemplo, a atuação da Pastoral 
da Terra, Ong’s, e Associações diversas. 
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PROPOSTA DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA 
COMO FERRAMENTA JURÍDICA DE 
ACORDO COM A LEI 13.465/2017 

A proposta que se apresenta viável é baseada na Consti-
tuição, Art. 1°, Art. 5° e Art. 6°, que tem como dispositivos três 
aspectos constitucionais, a citar: a dignidade da pessoa hu-
mana que consiste em trazer a pessoa para o mundo do direito; 
o direito fundamental à propriedade, onde todos têm direito a 
vida, liberdade, segurança e propriedade e a busca dos direitos 
sejam eles sociais, de saúde, educação, alimentação, trabalho, 
moradia, transporte e lazer e segurança. Esses aspectos podem 
ser considerados um tríplice dentro da Constituição (moradia, 
propriedade e dignidade) e podem servir como base para a 
Reurb. 

A ideia principal é baseada no Art. 9° da Lei n° 13.465/2017 
que consiste em titularizar os ocupantes trazendo-os, medi-
ante incorporação, para dentro do núcleo ordenado urbano 
observando os âmbitos social, ambiental e urbanístico, assim 
como jurídico, dando a eles uma possibilidade efetiva de dig-
nidade e de cidadania. 

Essas titularizações serão estabelecidas dentro do prazo 
determinado pela lei e os ocupantes deverão ser comprovada-
mente existentes dentro deste prazo, para evitar proliferação 
de outras ocupações trazendo desordem e caos urbano. 

Segundo o Art. 11 da mesma lei, a área objeto do presente 
estudo é considerada como um núcleo urbano informal conso-
lidado, pelo fato de sua ocupação ser de natureza de difícil re-
versão, considerando também a natureza das edificações, a 
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localização das suas vias de circulação e um equipamento pú-
blico (escola estadual) já existentes no local. 

Com base nisso e utilizando as ferramentas do Reurb, será 
executada a modalidade do Reurb -S (Reurb de interesse so-
cial) que é a regularização fundiária aplicável aos núcleos ur-
banos informais ocupados predominantemente por população 
de baixa renda desde que declarados em ato do poder execu-
tivo municipal (Art. 13). 

Requerido pelos legitimados, sendo eles, os beneficiários, 
individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de coo-
perativas habitacionais, associações de moradores, fundações, 
organizações sociais, organizações da sociedade civil de inte-
resse público ou outras associações civis que tenham por fina-
lidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou re-
gularização fundiária urbana, (Art. 14), deverão ser emprega-
dos, no âmbito da Reurb, sem prejuízo de outros que se apre-
sentem adequados, os institutos jurídicos da legitimação fun-
diária e a legitimação de posse, nos termos desta Lei; a usuca-
pião, nos termos dos Arts. 1.238 a 1.244 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (Código Civil), dos Arts. 9º a 14 da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, e do Art. 216-A da Lei nº 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973; a desapropriação em favor dos 
possuidores, nos termos dos §§ 4º e 5º do Art. 1.228 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); a desapropria-
ção por interesse social, nos termos do inciso IV do Art. 2º da 
Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962; a concessão de uso 
especial para fins de moradia e a concessão de direito real de 
uso. 
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Esse processo sofre procedimento administrativo se-
guindo fases da Reurb, a citar: o requerimento dos legitima-
dos; o processamento administrativo do requerimento; a ela-
boração do projeto de regularização fundiária; saneamento do 
processo administrativo; decisão da autoridade competente 
mediante o ato formal; expedição da CRF pelo município e o 
registro da mesma junto com o projeto de regularização fun-
diária aprovado perante o oficial do cartório de registro de 
imóveis; sendo o município responsável pelo julgamento e 
emissão da documentação. 

Desde a segunda metade do século XX, a presença de ocu-
pações irregulares tem aumentado significativamente nas 
áreas rurais e, principalmente, no meio urbano (COMIRAN, 
2018). Em decorrência disto, os moradores não usufruem de 
seus direitos enquanto proprietários, e tanto eles quanto o es-
paço urbano sofrem com patologias tais quais danos ambien-
tais e mal funcionamento ou ausência de infraestrutura. 

Tais ocupações vão na contramão do que propõe o plane-
jamento urbano, onde a preocupação com o bem-estar social 
em diversas esferas acarreta em diretrizes para o devido uso 
das cidades. Desta forma, a regularização fundiária surge 
como ponto de integração jurídica da edificação com o meio 
urbano, permitindo que o proprietário do domínio útil tam-
bém usufrua do domínio legal do imóvel – a partir disto, há 
efetiva segurança na posse deste. A regularização fundiária 
pode implicar tanto na requalificação quanto na remoção do 
assentamento irregular, sempre visando a garantia de melhor 
qualidade de vida ao proprietário (NASCIMENTO, 2014). No 
segundo caso, é evidente a necessidade de relocação do mora-
dor de forma que beneficie ele, levando em consideração suas 
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necessidades, e o espaço urbano, tendo como prioridade a fun-
ção social inerente a toda propriedade. 

Marília Jerônimo Costa (2014) afirma que as mudanças 
nessas áreas apresentam pontos positivos e negativos, dentre 
os positivos está a relação com o desenho urbano, a promoção 
de diferentes atividades, em relação a questões técnicas, soci-
ais e estéticas, em consequência aponta como ponto negativo 
a falta de preocupação com o uso habitacional daquela área. 

Importante observar que de acordo com a sociedade civil, 
vários projetos são desenvolvidos por entidades, porém, os ór-
gãos responsáveis vêm negligenciando a análise e comparação 
dos impactos. 

Uma das alternativas geradas para solucionar as questões 
referentes ao Porto do Capim foi desenvolvida por Flávio Bo-
aventura (2016) em que utilizou de aproveitar os espaços va-
zios e áreas de alagamentos, como uma saída para desenvol-
vimento desta área, evitando assim que haja grande remaneja-
mento de moradias. buscou em seu projeto conservar as rela-
ções de vizinhança e proteger a cultura local, entrando em con-
tato e apresentando as propostas aos moradores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A área que compreende o Porto do Capim, bem como, sua 
comunidade, forma um complexo de grande importância para 
a cidade de João Pessoa, assim como são dotadas de uma alta 
complexidade de relações entre comunidade e local, que torna 
intrínseca a necessidade de preservação e manutenção dos 
mesmos. 
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Todavia, os impactos e problemas diagnosticados no es-
paço são de caráter socioambientais no meio socioeconômico, 
tornando os ataques à comunidade contínuos assim como a re-
sistência da comunidade. Desta forma, as políticas de revitali-
zação e recuperação urbana desenvolvidas pelo poder público 
apresentam uma significativa falta de comunicação e interesse 
junto aos atuais ocupantes da área do Porto do Capim. 

À luz destas propostas, os moradores desenvolvem pro-
gramas com a finalidade de garantir seus direitos de proprie-
dade, visando a propagação de informação em prol do bem 
coletivo. Tais projetos são de extrema importância para fomen-
tar os direitos legais, materiais e imateriais, da comunidade. 

Portanto, se faz necessária a participação efetiva da popu-
lação, gestores e setores interdisciplinares, na finalidade de al-
cançar melhorias de qualidade urbana e ambiental para o 
Porto do Capim. O conjunto destas ações, fulcradas em diver-
sos dispositivos legais e constitucionais, propicia a inserção so-
cial da propriedade, onde sua regularização impacta direta-
mente no bem-estar individual e coletivo do morador, preser-
vando conceitos de dignidade da pessoa humana e bem-estar 
social, assim como garantir à aplicabilidade do conceito de 
função social da propriedade. 

A hipótese levantada por esta pesquisa observa que as po-
líticas de revitalização e recuperação urbana desenvolvidas 
pelo poder público tem uma significativa falta de comunicação 
e interesse junto aos atuais ocupantes da área do Porto do Ca-
pim e que merecem uma profunda reformulação que promova 
a efetiva e legítima participação da comunidade. 
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A POLÍTICA NACIONAL DOS RE-
SÍDUOS SÓLIDOS COMO MECA-
NISMO DE INCLUSÃO SOCIAL 

Laélia Eugênia Corrêa Aragão 
Germana Parente Neiva Belchior 

INTRODUÇÃO 

Os resíduos sólidos urbanos produzidos pela sociedade 
tomaram grande proporção em virtude do crescimento popu-
lacional, gerando uma situação insustentável tanto para a so-
ciedade quanto para o Estado. A partir dessa realidade, surgiu 
a necessidade de uma legislação que pudesse regular toda essa 
problemática advinda da sociedade atual. 

Diante desse cenário, surge em agosto de 2010 a Lei 12.305 
- Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), com uma 
proposta para resolver os problemas advindos dos resíduos 
sólidos, com uma abordagem de consumo consciente, recicla-
gem, produção sustentável, bem como mudanças de hábitos 
gerando benefícios social, ambiental e econômico. Em razão 
dessa legislação, os/as catadores/as de materiais recicláveis 
tornaram-se mais visíveis para a sociedade moderna, diante 
do seu papel desempenhado frente ao processo de coleta, ope-
racionalização e reciclagem do lixo. 

Ademais, a referida lei coloca os/as catadores/as de mate-
riais recicláveis em um patamar de maior evidência para a so-
ciedade haja vista, que esses atuam diretamente no meio am-
biente, seja ele natural, cultural, artificial e do trabalho. A 
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profissão de catador/a de material reciclável só ganhou noto-
riedade com o advento da Política Nacional dos Resíduos Só-
lidos, assim como seu “reconhecimento” para a sociedade. 

No entanto, a forma atual como muitos dos/as catado-
res/as desempenha suas funções é totalmente desprovida de 
dignidade uma vez que, laboram muito para receberem valo-
res ínfimos, desempenham suas atividades em ambiente total-
mente insalubre e sem qualquer equipamento de proteção in-
dividual. 

Dessa maneira, os/as catadores/as de materiais recicláveis 
trazem, na maioria das vezes, um paradoxo social por consti-
tuírem parte do segmento mais pobre da população e por ve-
zes, não serem valorizados pelo serviço que realizam. Assim, 
a vida dessas pessoas apresenta características próprias que 
instiga algumas inquietações sobre o cotidiano e modo como 
trabalham. 

Destaca-se, que a intenção do artigo é proporcionar uma 
reflexão acerca do processo de inclusão social contido na Polí-
tica Nacional dos Resíduos Sólidos. Assim questiona-se: como 
ocorre o processo de inclusão social dos/as catadores/as de ma-
teriais recicláveis na PNRS? 

Como hipótese, os/as catadores/as de materiais reciclá-
veis, mesmo com a PNRS, a qual enfatiza a efetivação de di-
reitos e dá ao lixo um enfoque socioambiental, não veem o pro-
cesso de inclusão social no contexto cotidiano. Logo os seus 
direitos fundamentais não são respeitados, principalmente no 
que tange às suas necessidades humanas básicas – alimenta-
ção, habitação, saúde, educação, trabalho e segurança. 
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O trabalho tem como base o método hipotético-dedutivo, 
iniciando com uma inquietação por meio de um problema, 
passando pela formulação de hipóteses e, posteriormente, por 
um processo de inferência dedutiva testando a previsão da 
ocorrência das hipóteses levantadas. 

Assim, quando os conhecimentos disponíveis sobre deter-
minado assunto são insuficientes para a explicação de um fe-
nômeno, surge o problema. Para tentar explicar as dificulda-
des expressas no problema, são formuladas conjecturas ou hi-
póteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequên-
cias que deverão ser testadas ou falseadas ao longo da trajetó-
ria da pesquisa. (GIL, 2008, p. 12) 

Contudo, esta lei não pode ser analisada apenas sob o viés 
da reciclagem, ela é um divisor de águas na forma estrutural 
da sociedade determinando uma nova forma de consumo sus-
tentável demandando mudanças de hábitos nas esferas públi-
cas e privadas. Além de tentar proporcionar uma maior visibi-
lidade para os/as catadores/as de materiais recicláveis de 
forma a assegurar as condições de trabalho e de vida para estes 
trabalhadores. 

PPOLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓ-
LIDOS: ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

As políticas públicas para o meio ambiente, como meio de 
redemocratização da questão ambiental ganharam ênfase 
após a Constituição Federal de 1988. Essa, por sua vez, consa-
grou o meio ambiente como direito fundamental, trazendo um 
capítulo exclusivo em seu texto sobre questões ambientais. 
Dessa forma, percebe-se que o ordenamento jurídico brasileiro 
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atribuiu ao meio ambiente uma função primordial na socie-
dade, haja vista tratar-se de um bem essencial à toda humani-
dade. 

Nesse sentido, a política ambiental, é o conjunto de metas 
e instrumentos que visam a reduzir os impactos negativos da 
ação humana sobre o meio ambiente. Logo, visa a induzir ou 
forçar os agentes econômicos a terem posturas e procedimen-
tos menos agressivos ao meio ambiente, reduzindo as emis-
sões de poluentes e diminuindo o consumo de recursos natu-
rais. Ademais, surge da necessidade da intervenção do Estado 
para mediar e solucionar os problemas referentes à degrada-
ção ambiental, em decorrência das externalidades negativas e 
das ações antrópicas dos agentes econômicos (LUSTOSA; 
MAY; VINHA, 2003). 

Assim, entende-se como políticas públicas ambientais o 
conjunto de normas e ações públicas visando à preservação do 
meio ambiente. Essas políticas públicas, devem ser incorpora-
das nas agendas governamentais com aspectos que vão além 
da questão ambiental em si, ou seja, devem abranger fatores 
como a integração social, econômica e ambiental da sociedade 
por meio de uma ótica socioambiental (GUERRA, 2012). 

De uma maneira geral, a política ambiental constitui uma 
forma de regulamento, de âmbito nacional, ao estabelecer di-
retrizes e restrições às ações de agentes econômicos e de pes-
soas, bem como, ao direcionar o aproveitamento de esforços 
locais para objetivos claros e comuns. Entretanto, adentrando 
no campo da governança ambiental, percebe-se que as funções 
do Estado estão sendo delegadas às instituições e aos poderes 
públicos estaduais e municipais (JENKINS; KOPITS; SIMP-
SON, 2009). 
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Em se tratando da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 
esta, por sua vez, é uma política ambiental de interesse público 
em âmbito global que visa ao desenvolvimento sustentável 
abrangendo toda a sociedade, como também questões sociais, 
econômicas e ambientais de grande importância para o pla-
neta. Na tentativa de atingir esse desenvolvimento, a Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos foi construída, durante vários 
anos, no cenário da política pública nacional no Brasil, por 
meio de debates em fóruns, congressos e encontros, antes de 
ser sancionada (MONTEIRO; SILVA; DIFANTE, 2013). 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Lei nº 
12.305/2010, veio com o propósito de solucionar as necessida-
des de uma sociedade marcada pela crise ambiental e pelo 
problema da gestão dos resíduos sólidos. Essa crise é causada 
pelo crescimento populacional, por adoção de padrões de con-
sumo insustentáveis, gerando, portanto, uma produção de re-
síduos sólidos em quantidades exorbitantes, exigindo que se 
adote uma complexa implementação de medidas que garan-
tam sua destinação final e ambientalmente adequada. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi sancionada 
com o objetivo de buscar novos olhares e compreensões sobre 
a gestão de resíduos sólidos urbanos, com ênfase para a parti-
cipação da sociedade no gerenciamento desses materiais, 
sendo marcada pelo princípio da responsabilidade comparti-
lhada sobre o ciclo de vida dos produtos e a inclusão social 
dos/as catadores/as de materiais recicláveis no processo de re-
ciclagem a partir do cumprimento da coleta seletiva. 

Nesse panorama, a produção de resíduos decorrentes do 
consumo humano, incentivado por práticas capitalistas pauta-
das na logística rápida do fluxo de mercado, implica em pro-
blemas ambientais originados pelos resíduos sólidos. 
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Atualmente, os resíduos consistem em verdadeiros desafios 
socioambientais, pois a quantidade produzida aliada à ausên-
cia e/ou ineficiência de gestão socioambiental tem causado da-
nos ao meio ambiente e também para a humanidade (LEMOS, 
2011). 

Na modernidade, o que prevalece é a aquisição de bens, 
compreendendo-se por sua vez que o consumo é um fenô-
meno social. Dessa forma, não envolve apenas a satisfação das 
nossas necessidades, mas uma ideia de consumo está alinhada 
com os ditames ou regras sociais. A escolha dos produtos não 
é individual, como se poderia pensar a princípio. Por situar-se 
na vida social, essa escolha é determinada por fatores econô-
micos, sociais e culturais (LEMOS, 2011). 

Assim, a deposição aleatória e indiscriminada dos resí-
duos sólidos aumentou bastante com o processo de urbaniza-
ção das cidades, o que provocou uma ausência e/ou ineficácia 
de políticas públicas, contribuindo para degradações ambien-
tais. Diante de todas essas questões referente ao acúmulo de 
resíduos, disposição inadequada e degradação ambiental, 
houve a necessidade de um arcabouço legal que priorizasse 
essas questões. Dessa forma, em 2 de agosto de 2010, surge a 
Lei nº 12.305, conhecida como Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos, posteriormente sendo regulamentada pelo Decreto nº 
7.404, contemplando ações no âmbito ambiental, políticas de 
responsabilidade e inclusão social. 

A Lei nº 12.305, de 2010, trouxe em seu contexto legisla-
tivo, objetivos, princípios, fundamentos, diretrizes, instrumen-
tos, planos e programas para a gestão dos resíduos sólidos. 
Trata-se de um marco inovador e ousado na implementação 
da gestão compartilhada do meio ambiente, propugnada pelo 
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art. 225 da Constituição Federal. Abrange uma atuação e coo-
peração entre o poder público das diferentes esferas, o setor 
econômico empresarial e os/as catadores/as de materiais reci-
cláveis, com vistas à gestão e gerenciamento integrados dos re-
síduos sólidos (YOSHIDA, 2012). 

A ecoeficiência utilizada como base principiológica da 
PNRS tem definido uma relação entre o processo produtivo e 
a responsabilidade ambiental, salientando a possibilidade de 
incentivar o aumento no desempenho econômico, a partir da 
redução ao mínimo dos impactos sociais e ambientais causado 
pela geração de resíduos sólidos. Por conseguinte, há o estí-
mulo por práticas de consumo e produção sustentáveis de 
bens e serviços e incentivo à indústria da reciclagem, com a 
atuação dos/as catadores/as de materiais recicláveis nesse pro-
cesso. 

Nesse sentido, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos 
foi um marco para a proteção ao meio ambiente do ponto de 
vista jurídico, social e econômico no país, uma vez que impõe 
um novo modelo de gestão com base na descentralização de 
políticas públicas, tendo como objetivo, principalmente, deli-
mitar as estratégias que viabilizem a incorporação de valor aos 
resíduos, desenvolvendo a capacidade competitiva do setor 
produtivo, possibilitando a inclusão social, bem como defi-
nindo o papel dos Estados e Municípios na gestão de resíduos 
sólidos no país (YOSHIDA, 2012). 

Assim, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos abrange 
a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e está associ-
ada com as Políticas Nacionais de Educação Ambiental, Recur-
sos Hídricos, de Saneamento Básico, de Saúde, ou seja, as que 
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promovem a inclusão social. Essa legislação, é um marco para 
as normas brasileiras, pois define novos conceitos e instrumen-
tos para a questão dos resíduos sólidos, como também estabe-
lece um caminho para a consolidação do desenvolvimento sus-
tentável em nosso país. 

O artigo 1º da referida lei define seu objeto: 

[…] disciplinar a gestão integrada e o gerencia-
mento dos resíduos sólidos, fazendo uso de 
princípios, objetivos e instrumentos que a via-
bilizem, e atribuindo responsabilidade aos ge-
radores, ao poder público e às pessoas físicas ou 
jurídicas, direito público ou privado, responsá-
veis, direta ou indiretamente, pela geração de 
resíduos sólidos e as que desenvolvam ações re-
lacionadas à gestão e ao gerenciamento de resí-
duos sólidos (BRASIL, 2010). 

Para melhor compreensão, é necessário enumerar alguns 
conceitos pertinentes, elencados no art. 3º da Lei nº 
12.305/2010, conforme será desenvolvido a seguir: 

Resíduos Sólidos (art. 3º, XVI) é definido como todo ma-
terial, substância, objeto ou bem descartado resultante de ati-
vidades humanas em sociedade, estejam eles nos estados só-
lido ou semisólido, bem como gases contidos em recipientes e 
líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lança-
mento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exi-
jam, para isso, soluções técnicas ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível. Em seu art. 13, ainda 
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traz uma classificação dos resíduos sólidos de acordo com a 
sua origem e periculosidade (BRASIL, 2010). 

Ciclo de vida do produto (art. 3º, IV) é compreendido por 
uma série de etapas que envolvem o desenvolvimento do pro-
duto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo 
produtivo, o consumo e a disposição final (BRASIL, 2010). Este 
conceito, compreende o trabalho em toda a cadeia produtiva 
de bens ou serviços, de modo a promover o uso racional de 
recursos naturais, a redução da poluição e a aplicação da rotu-
lagem ambiental, propagando o consumo sustentável e a cul-
tura ambiental (GARCIA, 2012). 

Reciclagem (art. 3º XIV) é o processo de transformação dos 
resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades 
físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transforma-
ção em insumos ou novos produtos, observadas as condições 
e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes (BRASIL, 
2010). 

Reutilização (art. 3º, XVIII) é o processo de aproveita-
mento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, 
física ou físico-química, observadas as condições e os padrões 
estabelecidos pelos órgãos competentes (BRASIL, 2010). 

Destinação final ambientalmente adequada (art. 3º, VII) 
inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recupera-
ção e o aproveitamento energético ou outras destinações ad-
mitidas pelos órgãos competentes, entre elas a disposição fi-
nal, observando as normas operacionais específicas, de modo 
a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a mi-
nimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL, 2010). 
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Gestão Integrada (art. 3º XI) é um conjunto de ações vol-
tadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de 
forma a considerar as dimensões política, econômica, ambien-
tal, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 
desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010). 

Nesse sentido, ainda que a lei não se aprofunde no aspecto 
evolutivo do desenvolvimento sustentável, afirma-se que esse 
conceito passou a ser compreendido pela formação de um 
tripé dos critérios fundamentais: eficiência econômica, pru-
dência ecológica e equidade social. Logo, essa compreensão, 
estabelece uma proposta articulada de objetivos, diretrizes, 
instrumentos e disposições gerais, que buscam e efetivam o 
desenvolvimento sustentável (LEITE, 2012). 

Nesse contexto, para que haja uma compreensão ade-
quada da proposta da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 
faz-se necessária uma análise dos princípios que norteiam a 
percepção da sua eficiência enquanto norma regulatória. A Lei 
nº 12.305/10, em seu artigo 6º, elenca os princípios basilares 
que garantem uma gestão produtiva dos resíduos sólidos. No 
entanto, não será o foco deste trabalho a análise de todos os 
princípios que fazem parte da referida legislação, mas somente 
aqueles ligados aos/as catadores/as de materiais recicláveis, o 
que não impede a exploração de outros princípios que possam 
contribuir para a estruturação do estudo em questão. (BEL-
CHIOR, 2019) 

A Lei nº 12.305/10, estabeleceu uma lista de onze princí-
pios que deverão inspirar e aspirar os objetivos por ela propos-
tos. Logo, a sua estruturação é merecedora de elogios, pois 
seus aplicadores passam a ter orientação eficiente e segura 
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para a própria interpretação do texto legal e de sua regulamen-
tação (MACHADO, 2012). 

Será objeto de análise os seguintes princípios: Visão Sistê-
mica na Gestão dos Resíduos Sólidos; Desenvolvimento Sus-
tentável; Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida 
do Produto; Reconhecimento do Resíduo Sólido Reutilizável e 
Reciclável como um Bem Econômico e de Valor Social, Gera-
dor de Trabalho e Renda e Promotor de Cidadania. 

No inciso III do artigo 6º, da Lei 12.305/10, elenca o que 
seja a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, ou seja, 
deve ser adotada uma visão que considere as variáveis ambi-
ental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pú-
blica. Logo, o que se observa é que a gestão dos resíduos sóli-
dos não pode ser feita de forma isolada em relação aos aspec-
tos mencionados (MACHADO, 2012). 

Esse princípio está atrelado a uma concepção metodoló-
gica inerente ao processo de gestão ambiental, que pondera e 
avalia várias vertentes a serem consideradas num determi-
nado plano de gestão. Desse modo, a visão sistêmica como 
princípio, e não como instrumento, compreende sua análise 
fora do paradigma dominante das ciências que priorizam a li-
nearidade e a exclusão como lógica fundamental interpreta-
tiva (GUERRA, 2012). 

Em seguida, tem-se o princípio do desenvolvimento sus-
tentável, que traz uma ideia de satisfação das necessidades 
sem comprometer de forma agressiva o meio ambiente. A pro-
posta é alinhar o desenvolvimento econômico e tecnológico 
com a manutenção de um meio ambiente protegido e 



 

456 

equilibrado. Esse debate começou a partir da década de 1970, 
e houve a tentativa de aproximar o crescimento econômico 
com a preservação do meio ambiente. 

A ideia de desenvolvimento sustentável está alinhada a 
três dimensões: ambiental; econômica e social. A dimensão 
ambiental está atrelada com a capacidade de auto sustentação 
dos ecossistemas, a partir da compatibilidade entre os modos 
de produção e consumo; a dimensão econômica supõe o au-
mento da eficiência da produção e do consumo com economia 
crescente de recursos naturais por meio de uma contínua ino-
vação tecnológica e, a dimensão social diz respeito à imple-
mentação da justiça social, de modo que todos/as os/as cida-
dãos/ãs tenham o mínimo necessário para uma vida digna, a 
fim de que exista, de fato, uma sociedade sustentável 
(GUERRA, 2012). 

A formação desse princípio compreende um tripé – efici-
ência econômica; prudência ecológica e equidade social. A efi-
ciência econômica pressupõe a concepção de sistemas produ-
tivos em que os custos de produção, medidos pela produtivi-
dade do trabalho obtida, sejam compatíveis com os níveis de 
bem-estar social, considerados minimamente aceitáveis; já a 
prudência ecológica é uma exigência da necessária solidarie-
dade entre as gerações, considerando sua evolução no tempo 
e o uso racional dos recursos naturais não-renováveis e siste-
mas de produção, nos quais as grandes leis da natureza sejam 
respeitadas de modo a não transformar recursos renováveis 
em não-renováveis e por fim, a equidade social que pressupõe 
a solidariedade conjunta entre classes sociais (BOEIRA, 2012). 
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Em linhas gerais, o desenvolvimento sustentável consiste 
em uma tentativa de conciliar a expansão capitalista e uso ra-
cional dos recursos naturais, crescimento econômico, respeito 
ao meio ambiente e redução da pobreza. Por esse motivo, o 
contexto que envolve o conceito e práticas capazes de incorpo-
rar o desenvolvimento sustentável abrange contradições que 
necessitam ser enfrentadas, devendo suscitar questões condi-
zentes à separação entre a sustentabilidade ambiental e social, 
da dinâmica capitalista em curso (SILVA, 2010). 

A construção de uma racionalidade ambiental resulta de 
um conjunto de processos que integram diferentes esferas de 
racionalidade. Estes processos vão legitimando a tomada de 
decisões, dando funcionalidade a suas operações práticas e efi-
cácias a seus processos produtivos. O conceito de racionali-
dade conecta os processos superestruturais da razão com a ra-
cionalidade dos processos que constituem a base produtiva. 
Dessa forma, nas práticas de apropriação e transformação da 
natureza se confrontam e ligam-se a diferentes racionalidades, 
como a racionalidade capitalista de uso dos recursos, a racio-
nalidade ecológica das práticas produtivas, a racionalidade 
dos estilos étnicos de uso da natureza. Portanto, é necessário 
que todas as condutas voltadas ao ambiente sejam alicerçadas 
na racionalidade ambiental e na sustentabilidade (LEFF, 2014). 

Dessa maneira, a racionalidade ambiental e a passagem 
para uma visão sustentável futura exigem transformações so-
ciais que ultrapassam o confronto entre duas lógicas opostas, 
a econômica e a ecológica. É um processo político que mobiliza 
uma modificação de ideologias teóricas, instituições políticas, 
funções governamentais, normas jurídicas e valores culturais 
de uma sociedade. 
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No contexto da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a 
aplicação do princípio da sustentabilidade estabelece um arca-
bouço jurídico, ou seja, um conjunto articulado de objetivos, 
diretrizes, instrumentos e disposições gerais que propiciem 
sua efetividade. Por conseguinte, é um princípio que deter-
mina, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Es-
tado e da sociedade pela concretização solidária do desenvol-
vimento material e imaterial (FREITAS, 2012). 

A sustentabilidade ora percebida como estratégia de en-
frentamento para os problemas decorrentes da geração inten-
sificada de resíduos sólidos, ou tida como princípio e diretriz 
a ser seguidas, deve recair de modo preponderante nas ações 
públicas, a fim de possibilitar a inclusão social e ambiental. 
Desse modo, um dos grandes desafios da gestão pública é con-
ceber a sustentabilidade social e ambiental – tendo em vista a 
relação existente entre a pobreza e a degradação ambiental - 
dentro de um modelo de desenvolvimento que seja capaz de 
compatibilizar a crescente prosperidade, o uso racional dos re-
cursos do planeta e a equidade social (SILVA, 2010). 

Seguir o desenvolvimento sustentável é um grande desa-
fio da atualidade devido a necessidade de agregar o cresci-
mento econômico sem afetar o meio ambiente primando pela 
qualidade de vida das gerações futuras. Logo, torna-se uma 
complexidade da sociedade contemporânea conciliar a explo-
ração dos recursos naturais sob um viés racional e equilibrado. 

Embora aborde questões socioambientais sob o princípio 
da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, a 
PNRS vai além desses fatores, porque admite a noção de meio 
ambiente como a relação entre o mesmo e os seres humanos. 
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Isso se deve ao fato de atribuir corresponsabilidade pela ges-
tão de resíduos sólidos à coletividade, a partir do princípio da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produ-
tos (ALVES; VELOSO, 2018). 

O princípio da responsabilidade compartilhada pode ser 
compreendido como um conjunto de atribuições individuali-
zadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribui-
dores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 
gerados, bem como, para reduzir os impactos causados à sa-
úde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de 
vida dos produtos (art. 3º, inc. XII - Lei nº 12.305/10). 

Dessa forma, esse princípio democratizou o sistema de 
gestão e gerenciamento dos resíduos, como também nomeou 
quais seriam os agentes participantes do ciclo de vida dos pro-
dutos, destacando produtores, os intermediários, o comércio, 
as empresas que utilizam os resíduos como matéria-prima, os 
consumidores, os/as catadores/as e o Poder Público. Há por-
tanto, uma atuação conjunta com a finalidade de proteção e 
defesa do meio ambiente (MILARÉ, 2012). 

Compatibilizando com esse princípio, destaca-se a coope-
ração que foi colocada na Lei nº 12.305/10 como princípio e 
também como instrumento. A cooperação, no âmbito dos resí-
duos sólidos, reflete a imprescindibilidade de internalizar na 
consciência dos agentes, integrantes dessas diferentes esferas 
de poder, a percepção da necessária participação no processo 
de criação de uma nova política pública de gestão dos 
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resíduos, tendo em vista que a carência de efetividade nessa 
área de atuação resultará em prejuízos para todos (GUERRA, 
2012). 

Por conseguinte, a participação de todos/as nas políticas 
públicas para o setor de resíduos sólidos foi elaborada para 
responsabilizar todos os sujeitos envolvidos no processo de 
gestão. Razão pela qual, a cooperação deve ser considerada 
como pré-requisito para viabilizar as soluções encontradas so-
bre a sustentabilidade dos procedimentos técnicos escolhidos, 
tendo em vista que existem certos aspectos que dependem de 
uma capacidade organizacional e comunicativa de todos os 
envolvidos. 

Em vista disso, a Lei nº 12.305/10, estabelece um novo 
modo de operacionalizar a gestão dos resíduos sólidos, exi-
gindo a aplicabilidade de uma governança moderna, que re-
quer um diálogo permanente e cooperativo entre toda a socie-
dade, quer seja Estado, mercado, ou cidadão. Surge a criação 
de canais institucionalizados legítimos de mobilização que en-
volvem toda a comunidade na sua implementação, além de 
exigir o imperioso exercício de uma cidadania ativa para a pro-
teção do meio ambiente (YOSHIDA, 2012). 

Dando continuidade a análise dos princípios, há no inciso 
VIII do art. 6°, da Lei nº 12.305/10, o reconhecimento do resí-
duo sólido como um bem econômico e de valor social, gerador 
de trabalho e renda e promotor da cidadania. Esse princípio, 
tem um viés socioambiental, haja vista que abrange tanto as 
exigências ambientais, como também sociais, ao estabelecer 
um aspecto valorativo no âmbito econômico como social pro-
movendo a cidadania. 
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Dessa forma, esse princípio trouxe a valoração econômica 
do resíduo sólido, como também a integração dos/as catado-
res/as de materiais recicláveis nas ações que envolvam a res-
ponsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 
(art. 7º, XII). Tal atitude, é exatamente para coibir essa prática 
de exploração de mão-de-obra barata e declarar a inclusão so-
cial e à emancipação econômica desses/as trabalhadores/as 
(art. 15, V), promovendo assim, cidadania daqueles/as tidos/as 
como não cidadãos/ãs (JACOBI, 2012). 

Nesse sentido, sob essa visão complexa que se desenvolve 
a base principiológica da Política Nacional dos Resíduos Sóli-
dos que, a partir de uma gestão denominada integrada, incen-
tiva a adoção de soluções para os resíduos sólidos que ampara 
as dimensões sociais, ambientais e econômicas, sendo, por sua 
vez, a principal razão de caracterizá-la como uma política pú-
blica socioambiental. 

Já quanto aos objetivos, a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos, coloca em seu artigo 7º, as metas que irão contribuir 
para a destinação final ambientalmente adequada e economi-
camente viável dos resíduos sólidos. Tais objetivos são: a pro-
teção da saúde pública e da qualidade ambiental, a não gera-
ção, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resí-
duos sólidos, bem como disposição final ambientalmente ade-
quada dos rejeitos, estímulo à adoção de padrões sustentáveis 
de produção de bens e serviços, o desenvolvimento e aprimo-
ramento de tecnologias limpas como forma de minimizar im-
pactos ambientais, o incentivo à indústria de reciclagem e a 
gestão integrada de resíduos sólidos. 
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Entre os objetivos da Lei nº 12.305/2010, a “proteção da sa-
úde pública e da qualidade ambiental” (art. 7º, inciso I) e ori-
entação sobre a ordem de prioridade na gestão e manejo dos 
resíduos sólidos, entendida como a “não geração, redução, 
reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 
bem como a disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos” (art. 7º, inciso II), estão contempladas, e são compor-
tamentos legalmente corretos na gestão dos resíduos sólidos e, 
portanto, a violação dessas obrigações gerais acarreta a inci-
dência de encargos financeiros aos poluidores (MACHADO, 
2012). 

Ressalta-se que, ao estabelecer prazos, metas, diretrizes e 
atribuições a todos os agentes envolvidos com a gestão e o ge-
renciamento de resíduos sólidos no âmbito nacional, estadual 
e municipal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos procurou 
uniformizar as atividades desempenhadas pelos entes públi-
cos e privados, a fim de amenizar os impactos ocasionados 
pelo inadequado gerenciamento de resíduos sólidos com base 
em soluções integradas e iniciativas de gestão pautadas na co-
laboração (ABRAMOVAY, 2013). 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos contribui para 
mudanças de hábitos e atitudes em toda sociedade brasileira, 
haja vista que atesta a relevância dos resíduos sólidos ao prio-
rizar a gestão e o manejo, objetivando a utilização dos três R´s 
– reduzir; reutilizar e reciclar. Logo, a responsabilidade passa 
a ser de todas as pessoas físicas, jurídicas, públicas ou priva-
das, que por meio de suas atitudes, que podem facilitar esse 
processo de manobra sustentável dos resíduos sólidos. 
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Ademais, a Lei nº 12.305/10, objetiva não só o âmbito am-
biental, mas também o social, o cultural, o econômico, o tecno-
lógico e o de saúde pública. O resíduo passa a ser visto como 
um bem capaz de gerar trabalho e renda e de promover a ci-
dadania, o qual impõe às pessoas físicas ou jurídicas, públicas 
ou privadas, geradoras de resíduo sólido, o respeito e a obser-
vância dos valores sociais e da dignidade da pessoa humana. 

Ressalta-se que, a PNRS enquanto política pública, além 
de contribuir para o ideal de desenvolvimento baseado na sus-
tentabilidade, consiste em um importante instrumento público 
para efetivação do meio ambiente enquanto direito fundamen-
tal, a partir da interação de todos os agentes envolvidos no 
processo de produção e consumo e do poder público no âm-
bito municipal, estadual e federal, para que façam parte na 
busca por soluções de modo compartilhado, a fim de amenizar 
os impactos da desmesurada geração de resíduos (ALVES;VE-
LOSO, 2018). 

Portanto, o que se observa é uma nova visão proposta pela 
Política Nacional dos Resíduos Sólidos, por meio de uma ideia 
de cidadania ecológica configurada como um ativismo do bom 
desenvolvimento, alinhado com uma justiça ambiental. Logo, 
esse novo paradigma propõe um novo modelo de utilização 
dos recursos naturais, promovendo a inclusão dos/as catado-
res/as de materiais recicláveis no contexto socioeconômico, 
bem como a proteção do meio ambiente. 
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INCLUSÃO SOCIAL DOS/AS CATADORES/AS 
NA POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS: SOLUÇÃO PARA UM ANTIGO 
PROBLEMA 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos – Lei nº 
12.305/10, veio trazendo grandes transformações socioambien-
tais, haja vista que abrange a inserção dos/as catadores/as de 
materiais recicláveis, à gestão dos resíduos sólidos, às políticas 
públicas, bem como sobre a preservação do meio ambiente. 
Dessa forma, a lei acima referida, traz em sua estrutura a in-
serção social pela geração de emprego e renda, reafirmando 
assim a condição do/a catador/a como um/a protagonista legal 
importante dentro desse contexto socioambiental (GRIM-
BERG, 2014). 

Não obstante, os/as catadores/as de materiais recicláveis 
realizam um importante trabalho para a sociedade os quais 
atuam diretamente no meio ambiente, seja ele natural, artifi-
cial e do trabalho. O termo catador/a de material reciclável só 
ganhou notoriedade com a Lei nº 12.305/10, assim como seu 
“reconhecimento” para a sociedade. Observa-se que, atual-
mente, a forma como muitos/as catadores/as desempenha suas 
funções, são totalmente desprovidos/as de dignidade, uma 
vez que laboram demais para receberem valores ínfimos. De-
sempenham suas atividades em ambiente totalmente insalu-
bre e sem qualquer equipamento de proteção individual. 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, estimulou um 
lado social no que tange aos resíduos sólidos, pois em sua es-
trutura legal houve a elevação do consumidor a protagonista 
do sistema de coleta seletiva e a consagração formal do papel 
dos/as catadores/as na materialização dessa coleta. Assim, 
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os/as catadores/as ganharam maior visibilidade quanto ao seu 
trabalho de catação (GUERRA, 2012). 

Contudo, antes de adentrar na proposta de inclusão social 
colocada pela Lei nº 12.305/10, deve-se compreender o con-
texto de exclusão. Vive-se hoje sob a égide de um sistema eco-
nômico que se utiliza do processo de exploração seja de má-
quinas ou de pessoas. Tal sistema, acaba trazendo impactos 
para a estrutura social, ou seja, surgem problemas como desi-
gualdade social, exclusão, pobreza e luta de classes. Logo, a 
partir dessas questões, surgem fenômenos nas relações sociais, 
como por exemplo: a exclusão social advinda de desemprego 
ou do trabalho informal. 

Fazendo uma análise da inclusão x exclusão, a autora Sa-
waia prefere analisar a questão através de uma óptica dialética 
(1999, p. 108): 

Ao optar pela expressão dialética exclusão/in-
clusão é para marcar que ambas não constituem 
categorias em si, cujo significado é dado por 
qualidades específicas invariantes, contidas em 
cada um dos termos, mas que são da mesma 
substância e formam um par indissociável, que 
se constitui na própria relação. 

Assim, para ela, exclusão pela inclusão não seria inadap-
tação, mas, ao contrário, é adaptação à exclusão social, a exclu-
são para se repor precisa ancorar-se no sentimento de perten-
cimento social e criar o sentimento de pertença ou inclusão nos 
seus sujeitos. Dessa forma, é o indivíduo que sofre. Porém, 
esse sofrimento não tem a gênese nele, e sim em intersubjeti-
vidades delineadas socialmente (SAWAIA, 1999). 
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Há uma complexidade de fatores que contribuem para o 
crescimento da exclusão social. Denota-se, então, que o capita-
lismo não é a única causa desse fenômeno, pois apesar dele 
constituir um fator determinante para relegar cada vez mais 
indivíduos à margem da sociedade, existem outros fatores que 
favorecem esse conceito de exclusão, os quais destacam-se o 
individualismo; privatização do bem comum; a sacralização 
do privado e a feudalização do público (SELLA, 2002). 

A exclusão tem um viés transdisciplinar, pois diz respeito 
tanto a um não acesso a bens e serviços básicos como saúde e 
educação, passando pela exclusão dos direitos humanos, da 
seguridade e segurança pública, da terra, do trabalho e da 
renda, consubstanciando que a exclusão não se restringe a ape-
nas um fator (COSTA, 2004). 

Com base nessa ideia complexa de exclusão, percebe-se 
que a exclusão social está em toda parte e que a consequência 
maior é sobre a identidade do indivíduo, ocasionando o que 
se chama de estigmatização. Esse estigma os/as catadores/as 
sofrem em seu cotidiano, pois são tidos/as como fora dos pa-
drões aceitáveis pela sociedade corroborando assim, a ideia 
deturpada que são diferentes em função de suas características 
físicas, personalidade, qualidades, valores e posições de po-
der. 

Dessa forma, o estigmatizado torna-se obrigado a abando-
nar aquele espaço e, muitas vezes, a ocupar as “franjas” da so-
ciedade, ou seja, torna-se relegado ao círculo social dos exclu-
ídos: aquele grupo social que usufrui de poucos ou quase ne-
nhum direito perante o Estado. Assim, a divisão social/exclu-
são por grupos ocorre pelo descaso da sociedade/Estado para 
com a condição social dos “diferentes”. Portanto, estamos 
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diante de uma das vertentes do fenômeno da invisibilidade 
pública (SELLA, 2002). 

A partir dessa percepção de estigma vem o processo de 
segregação. Logo, o que a sociedade não aceita como “normal” 
ela isola e coloca como fora dos padrões aceitáveis para se vi-
ver em um meio social. Dessa forma, a segregação aliada a in-
visibilidade pública, deixa essa parcela da sociedade a mercê 
de direitos/garantias que não chegam a abrangê-los de forma 
coerente e efetiva. 

Nessa lógica de exclusão e estigmatização social, eviden-
cia-se que a comunidade desenvolve certo sistema de controle, 
o qual é responsável por categorizar todos os indivíduos que 
a ela pertencem. Essa divisão da sociedade em grupos, é que 
contribui para o surgimento do estigma, antes mencionado, 
pois se o indivíduo detém uma característica muito incongru-
ente daquilo que já foi previamente ajustado, ele é estigmati-
zado, rotulado, estereotipado, marginalizado e, por conse-
guinte, deve ser afastado dos demais classificados como “se-
melhantes” (MELO, 2000). 

Adentrando nessa lógica de exclusão e segregação, existe 
o que o autor Fraser (2002) chama de fascismo social, ou seja, 
a democracia não consegue cumprir suas promessas através 
de políticas sociais, trazendo como consequências desigualda-
des e exclusões. Sendo portanto, um regime caracterizado por 
relações sociais e experiências de vida ocorridas sob relação de 
poder e de troca, extremamente desiguais, que conduzem for-
mas de exclusão particularmente severas e potencialmente ir-
reversíveis. E que, submetidas, possuem como principal 
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protagonista a própria sociedade, sendo o Estado um mero es-
pectador. 

Esse fascismo social provoca uma divisão na sociedade 
em grupos, que Santos (2007a) coloca como sendo sociedade 
civil íntima, a sociedade civil estranha e a sociedade civil inci-
vil. A sociedade civil íntima é aquele grupo totalmente inclu-
ído, ou seja, goza de direitos e garantias. A sociedade civil es-
tranha é aquele grupo que sofre um misto de inclusão e exclu-
são. E por último a sociedade incivil, que é aquele grupo total-
mente excluído, que é desprovido de qualquer direito ou ga-
rantia. 

Nessa perspectiva, essa divisão social promove uma 
perda de espaço, deixando os “diferentes” invisíveis. Essa in-
visibilidade se faz em função de uma diferenciação quanto aos 
aspectos legais e constitucionais, pois todos devem estar aptos 
a usufruírem de direitos e garantias. Contudo, na prática, estão 
impedidos justamente por não possuírem as características 
primordiais que o sistema exige dentro de uma sociedade es-
tratificada. 

Sobre a invisibilidade, não se trata de uma arrogância o 
“não querer ver”, mas porque está fora da razão para que se 
possa identificar e valorizar. Dessa forma, essa invisibilidade 
não é porque está simplesmente fora do campo de visão dos 
indivíduos, pelo contrário, pode-se vislumbrar de forma clara, 
mas – por fatores externos – não é interessante que elas sejam 
vistas, principalmente para a manutenção do modelo tradicio-
nal hegemônico (SELLA, 2002). 
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A invisibilidade advinda de um poder hegemônico incide 
sobre grupos sociais e determinados tipos de trabalho. Logo, 
são invisíveis aqueles que não se inserem dentro da realidade 
que predomina. Por isso, só lhes restam a “beira” da sociedade 
para habitarem. Nessa construção acerca da invisibilidade, 
pode-se fazer um paralelo com os/as catadores/as de materiais 
recicláveis, haja vista que ela é desempenhada por pessoas que 
já passaram por variadas situações de exclusão/invisibilidade. 

Alinhando a esse conceito de invisibilidade é trazido o 
que se chama de invisibilidade pública, sendo portanto, o de-
saparecimento intersubjetivo de um/a homem/mulher no meio 
de outros/as homens/mulheres. É expressão pontiaguda de 
dois fenômenos psicossociais que assumem caráter crônico nas 
sociedades capitalistas: humilhação social e reificação 
(COSTA, 2004). 

Essa definição de invisibilidade pública, nos destina a 
uma escuridão social que envolve toda a sociedade frente a 
esse contexto de exclusão e desigualdade social. Contudo, é 
como se a sociedade já estivesse adaptada com essa realidade 
que se propaga, ocasionando a banalização da exclusão/segre-
gação, tornando-se esses fatos comuns e corriqueiros. 

Nessa linha de raciocínio, a invisibilidade pública é um 
termo utilizado pela percepção das pessoas que é vinculada à 
divisão social do trabalho, ou seja, olha-se somente a função e 
não a pessoa. Dessa maneira, as relações trabalhistas desem-
penham influência nas relações onde o respeito à alteridade se 
torna ilusório. Aqui, então, os sujeitos não são vistos como se-
res transformadores e pensantes, e sim como homens e mulhe-
res máquinas/ferramentas (COSTA, 2004). 
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A invisibilidade pública é um termo que compreende di-
versas manifestações de um martírio político: a humilhação so-
cial, um sofrimento profundo e constante por pessoas das clas-
ses pobres. Sofrimento esse, que no caso brasileiro, começou 
por golpes de espoliação e servidão, com violação da terra, a 
perda de bens, a ofensa contra crenças, ritos e festas, o trabalho 
forçado, a dominação nos engenhos ou depois nas fazendas e 
nas fábricas (GONÇALVES FILHO, 2004). 

Dessa forma, a compreensão de humilhação social per-
passa ao longo dos anos pela transformação do ser humano 
em objeto ou até mesmo na ideia de nada. Logo, o simples fato 
do indivíduo caracterizar-se como um trabalhador perten-
cente a uma classe, que não é vista com bons olhos pela socie-
dade, ou seja, vítima da estigmatização e exclusão social, é su-
ficiente para que ele desvaneça entre os demais. 

Outro fator nesse processo de invisibilidade pública, é a 
reificação. Ela se apresenta como uma espécie de “coisificação” 
do homem – por exercer um trabalho subalterno e desqualifi-
cado e, assim, o seu valor de troca, que é comum a todo per-
tencente à sociedade industrial e capitalista, torna-se insignifi-
cante. O seu trabalho é considerado, nesta perspectiva, como 
algo trivial e desvalorizado pelo restante da sociedade civil 
(COSTA, 2004). 

Assim, identifica-se um desprezo populacional, também 
compreendido como naturalização da desigualdade, em face 
daqueles que diferem da maioria, sendo compreendido na 
própria invisibilidade pública por meio dos fenômenos como 
humilhação e da reificação social. Igualmente, em consequên-
cia dos processos de estigmatização e exclusão social, dos 
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quais tornam vítimas aqueles que não se encaixam nos mode-
los convencionais da sociedade atual (GONÇALVES FILHO, 
2004). 

Ademais, com base nessas construções teóricas concer-
nentes à invisibilidade pública, estigmatização e exclusão so-
cial, evidencia-se um fenômeno social de grande relevância, na 
medida em que muitos tornam-se, a cada dia, vítimas das suas 
devastadoras consequências. Razão pela qual, torna-se uma 
questão que envolve toda a sociedade como também, o Estado 
e suas categorias políticas. 

O fenômeno de exclusão social é um processo que abrange 
a todos/as com condições e níveis diferenciados. Tal processo, 
sugere que a sociedade é suscetível à exclusão social. Além dos 
recursos financeiros e materiais, a exclusão social engloba 
aqueles/as que são limitados/as por uma causa ou uma diver-
sidade de obstáculos. Assim, a exclusão social, salienta o seu 
caráter multidimensional, sendo a minimização dos seus efei-
tos parte do amplo conhecimento de todos os fatores envolvi-
dos (SILVER, 2005). 

Essa minimização dá-se de uma abordagem holística, in-
tegrada, que considera todas as dimensões do problema de 
modo a contribuir para uma sustentabilidade social dos fato-
res, imposta pela interdependência que os caracteriza, em de-
trimento da resolução pontual de cada problema. Problemas 
esses que se coadunam com as vulnerabilidades sociais viven-
ciadas, necessitando por sua vez de medidas que promovam a 
inclusão social (SEN, 2000). 
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Dessa maneira, voltando a análise para a Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos, esta por sua vez, traz a inclusão social 
dos/as catadores/as de materiais recicláveis, presente em inú-
meros artigos e incisos da referida lei, colocando-os como su-
jeitos importantes no processo de gestão dos resíduos sólidos. 
Assim, a participação social constante na lei, consiste na inclu-
são desses/as trabalhadores/as na cadeia de reciclagem, com o 
propósito de promover a emancipação social, econômica e cul-
tural desses indivíduos. 

A luta pelo reconhecimento dos/as catadores/as teve início 
na década de 1980, de grupos católicos que buscavam reconhe-
cimento da profissão, como também, a segurança dessas pes-
soas que andavam pelas ruas coletando lixo. Posteriormente, 
em 2001, foi criado o Movimento Nacional dos Catadores de 
Materiais Recicláveis, cujo foco principal era trabalhar em prol 
dos/as catadores/as, tendo sua primeira conquista através do 
reconhecimento da profissão de Trabalhadores/as da coleta e 
seleção de material reciclável pela Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO) em 2002. E, por fim, em 2010, após várias 
manifestações, veio a PNRS regulando o/a catador/a como 
parte do processo de reciclagem (SILVA, 2006). 

A mencionada lei preocupou-se em proporcionar para os 
catadores e catadoras de materiais recicláveis a inclusão social 
e a emancipação econômica, ou seja, buscou-se resolver um 
problema social marcado pela pobreza, desigualdade e exclu-
são, através de geração de renda e políticas sociais. Dessa 
forma, os direitos sociais como: a habitação; educação; alimen-
tação e saúde seriam garantidos, passando a ideia de que as 
pessoas que laboram manuseando o lixo passem da execução 
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de um trabalho sem visibilidade, para um trabalho digno e or-
ganizado. 

A inclusão social a que se refere a lei, tem em vista a de-
senvolver a competência, autonomia, autodesenvolvimento e 
capacidade de ação desses indivíduos expostos a condição de 
risco e vulnerabilidades, sendo conceituada como a melhoria 
das condições materiais de pessoas, famílias e comunidades, 
bem como, o acesso a serviços públicos básicos: educação, sa-
úde, habitação, nutrição, segurança pública, justiça, cultura e 
recreação (JANCZURA, 2012). 

Viabilizar a inclusão social é responsabilidade do poder 
público do Estado. E isso deve acontecer a partir de ações go-
vernamentais essenciais para o desenvolvimento da cidada-
nia. São ações que devem compartilhar em seu interior não 
apenas a renda, mas também o acesso às políticas e aos servi-
ços sociais. Essa seria a função da inclusão social, compreen-
dida como a possibilidade de enfrentamento da situação de 
exclusão por meio da implementação de políticas sociais 
(LIMA, 2012). 

Outra perspectiva da inclusão social é um sentido de iden-
tidade e o reconhecimento de cidadania. É uma perspectiva 
coletiva, fundamentada na ética e na justiça social e assim vin-
cula-se à democracia e ao direito. Uma política de inclusão so-
cial pode estar inserida em um programa de renda mínima, 
mas com o conhecimento de que é muito mais que um benefí-
cio financeiro. Ela vai exigir desse tipo de programa adoção de 
medidas que possibilitem a reestruturação familiar, a autono-
mia, a independência e a participação (SPOSATI; FLEURY; 
CARVALHO, 2011). 
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No entanto, a realidade se mostra de forma bastante dife-
renciada, com desigualdades que vão de encontro à tônica na-
cional, com reflexo direto no cotidiano dos/as catadores/as, 
aos/às quais são submetidos/as a processos de exclusão e in-
clusão precária, precarização do trabalho, iminência de desem-
prego, desqualificação social, informalidade, entre outras 
questões. (BASTOS, 2015) 

Com esse propósito a realidade atual se mostra de outra 
maneira como elenca Marques, acerca das cooperativas de ca-
tadores/as (2013, p. 85): 

Se as cooperativas e associações de catadores 
permitem maior regularidade de trabalho e de 
renda para o catador, além de sua saída da in-
formalidade, elas não geram renda suficiente 
para remunerá-los de forma adequada, nem 
para a manutenção de suas próprias estruturas, 
que dependem continuadamente de recursos 
públicos. 

Nesse contexto, o ofício da catação é desempenhado por 
indivíduos advindos de variados processos de exclusão. Exi-
lados do trabalho formal, realizam uma atividade de extremo 
destaque para a sociedade diante do padrão de gestão de resí-
duos adotado no Brasil, haja vista que esses/as profissionais se 
transformam em fornecedores de matéria prima para as indús-
trias de reciclagem. 

Dessa forma, ao objetivar a inclusão dos/as catadores/as 
de materiais recicláveis e a reciclagem como fundamental pro-
cesso para uma gestão moderna para tratamento de resíduos 
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no Brasil, a PNRS propõe a promoção da cidadania como meio 
para emancipação desses indivíduos. Destarte, trazendo essa 
questão para análise, não são observadas ações no âmbito da 
gestão que viabilize a inclusão social desses/as trabalhado-
res/as (BASTOS, 2015). 

O legislador, dessa forma, procurou solucionar a questão 
ambiental do descarte excessivo de materiais no meio urbano 
e natural, através da inserção dos catadores e catadoras no ci-
clo econômico que é a atividade reciclável, ou seja, alinhando 
a concepção de que o resíduo sólido reciclável e reutilizável é 
um bem econômico e social capaz de gerar renda e trabalho e 
ainda promover a inserção social. 

Contudo, o processo da reciclagem é apontado como a 
principal justificativa para a manutenção da atividade da cata-
ção. Entretanto, sem que seja desconsiderado o valor desse tra-
balho, é preciso destacar que os efeitos econômicos e ambien-
tais da reciclagem são maiores e não refletem a condição ex-
ploradora que baseia o funcionamento dessa atividade econô-
mica, mascarando as características da inclusão social precária, 
marcante nos centros urbanos brasileiros (SILVA; GOES; 
ALAVAREZ, 2013). 

Considera-se que a existência de baixos custos de produ-
ção para a indústria da reciclagem, só é possível diante da 
combinação de elementos como um processo de urbanização 
desregrado, fragmentação social e existência de um mercado 
de trabalho desregulado e precário. Esse conjunto de fatores, 
garante a existência de uma massa de desempregados/as, os 
quais buscam na venda de materiais recicláveis, a preços irri-
sórios, o seu meio de sobrevivência. Os/As catadores/as são, 
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embora não reconhecidamente, os grandes responsáveis pelos 
lucros no setor da reciclagem no Brasil, mas são, igualmente, 
os menos favorecidos (FREITAS, 2005). 

Nesse contexto, a inserção de indivíduos em cooperativas 
e/ou associações foi a forma escolhida para promover a inclu-
são social do/a catador/a, tendo-se como um dos instrumentos 
de efetivação das diretrizes dessa lei “o incentivo à criação e 
ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 
associação de catadores/as de materiais reutilizáveis e reciclá-
veis” (art. 8º, IV, PNRS). 

Do mesmo modo, as associações e cooperativas surgiram 
com esse propósito de valorizar o trabalho advindo da catação, 
isto é, trazer dignidade humana, igualdade, solidariedade, 
com a finalidade de combater a exclusão socioeconômica que 
esses/as trabalhadores/as sofrem em seu dia-a-dia. Sendo uma 
forma de garantir uma estrutura laboral organizada e demo-
crática (CNMP,2014). 

Dessa forma, a proposta da Política Nacional dos Resí-
duos Sólidos é a perpetuação da atividade por meio de uma 
manifestação de inclusão social, buscando a formalização do 
trabalho dos/as catadores/as sem, no entanto, refletir sobre o 
fim da exploração laboral a que se submetem esses indivíduos. 
Tais organizações (associações e cooperativas), mesmo as mais 
bem estruturadas, apresentam obstáculos de ordens diversas, 
o que não permite a realização de um trabalho seguro por 
quem a integra (LIMA, 2007). 

Igualmente, outro fator que merece destaque no cerne da 
inclusão social dos/as catadores/as de materiais recicláveis, 
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bem como na atuação favorável das cooperativas e associa-
ções, é a atuação do gestor público, no caso os municípios, pois 
a PNRS descentraliza, propondo uma atuação compartilhada 
entre os gestores, sendo o município um importante ente nesse 
processo. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu artigo 10, 
remete aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos 
gerados nos seus respectivos territórios, compreendendo por 
gestão integrada um conjunto de ações voltadas para a busca 
de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 
dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, 
com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sus-
tentável (BRASIL, 2010). 

Dessa maneira, a elaboração de planos municipais de ges-
tão integrada de resíduos sólidos é requisito para o Distrito Fe-
deral e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por 
ela controlados, designados a empreendimentos e serviços re-
lacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, 
ou para serem favorecidos por incentivos ou financiamentos 
de entidades federais de crédito ou fomento para tal finali-
dade, nos termos previstos no artigo 18, da Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). 

Esse instrumento de gestão, deve conter intervenções es-
pecíficas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da ad-
ministração pública, com o objetivo de uso racional dos recur-
sos ambientais, minimizar os meios de desperdício e reduzir a 
geração de resíduos sólidos, representando um desafio para as 
municipalidades, pois conforme vai ao encontro das diretrizes 
estabelecidas pela PNRS, que propõem mecanismos de 
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integração ao invés de hierarquização do planejamento para 
gestão dos resíduos (SANTIAGO, 2016). 

Dessa forma, o planejamento e a gestão dos resíduos sóli-
dos urbanos devem se constituir como ação coordenada entre 
os municípios que compõem regiões metropolitanas, possibi-
litando melhorias no bem-estar da população. Entretanto, o 
quadro institucional urbano brasileiro, caracterizado por uma 
“desgovernança”, pode representar entraves à efetivação da 
PNRS, sendo nas metrópoles a concentração dos efeitos mais 
dramáticos da complicada crise societária atravessada, princi-
palmente no que se refere aos resíduos sólidos (RIBEIRO; 
SANTOS JÚNIOR, 2007). 

Observa-se que, se não há um apoio municipal no que 
concerne ao gerenciamento e suporte das associações e coope-
rativas, os/as trabalhadores/as inseridos nessa realidade aca-
bam pagando a conta dessa má gestão municipal. Em vista 
disso, caso a política municipal de resíduos sólidos, mesmo 
pautada nas diretrizes da PNRS, não seja adequadamente pla-
nejada, ignorando o viés social que a permeia, não será possí-
vel criar um ambiente propício ao desempenho de um traba-
lho seguro e adequado ao/à catador/a. 

Assim, deduz-se que a PNRS descentraliza a gestão de re-
síduos sólidos, pois incumbe ao poder público local a respon-
sabilidade sobre a gestão integrada dos resíduos gerados em 
seus territórios, sendo essa descentralização explicitada pela 
proposição dos planos, os quais consistem em um dos princi-
pais instrumentos de planejamento para a gestão. Logo, uma 
gestão adequada, perpassa pela inclusão do/a catador/a de 
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material reciclável nesse processo em cadeia dos resíduos só-
lidos (SANTIAGO, 2016). 

O Município tem um papel essencial sobre a coleta sele-
tiva, gestão e organização dos/as catadores/as, pois qualquer 
política de responsabilidade social e ambiental e de geração de 
trabalho e renda, deve estar pautada pelos princípios, objeti-
vos e ações relativas ao desenvolvimento sustentável. Nesse 
viés, cabe ao poder público municipal o compromisso de asse-
gurar às associações e cooperativas a infraestrutura adequada 
para a realização de suas atividades como também, o suporte 
satisfatório à toda cadeia de trabalhadores/as que atuam nesse 
processo de catação e reciclagem. 

Uma questão que merece destaque na análise da inclusão 
social, é a função do/a agente ambiental que os/as catadores/as 
exercem, mas que não é valorizada pela sociedade. O termo 
agente ambiental é pertinente à medida em que os/as catado-
res/as fazem um trabalho essencial no controle da limpeza ur-
bana e podem difundir conhecimentos sobre a coleta seletiva 
(PEREIRA, 2016). 

Esses/as trabalhadores/as são agentes ambientais dentro 
do desenvolvimento sustentável, ao trazerem grandes benefí-
cios de redução de custo para a limpeza urbana, uma vez que 
coletam os recicláveis antes dos caminhões da prefeitura os re-
colherem. Além disso, os materiais coletados são vendidos à 
indústria de reciclagem gerando empregos, poupando recur-
sos naturais e energia para geração atual e futura (D´AL-
MEIDA, 2000). 
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Por outro lado, o termo agente ambiental se mostra con-
traditório pois, o serviço prestado por catador/a de preserva-
ção do ambiente, a própria limpeza ao retirar materiais que 
iriam para lixões/aterros e a sensibilização da população em 
relação a coleta seletiva, não recebe a justa atenção e o reco-
nhecimento, principalmente em termos de retorno financeiro. 
O/A catador/a ajuda a resolver um problema criado pela soci-
edade, gera lucro para indústria de reciclagem, mas fica 
alheio/a a qualquer valorização pelo papel desempenhado 
(SILVA, 2010). 

Observa-se no entanto, que o trabalho realizado por cata-
dores/as é fundamental para promover a subsistência de mi-
lhares de famílias, além de exercer um papel essencial na ques-
tão ambiental. Os/As catadores/as asseguram que grande 
quantidade de lixo que ficaria até séculos poluindo o ambiente 
seja reaproveitada. Sabe-se que eles/as só estão fazendo isso 
para garantir o mínimo para se manter, o que já deveria, em 
tese, ser suficiente para ser digno de respeito. Mas não sufici-
ente, sobretudo no que se refere a inclusão social desses/as 
profissionais (MACIEL; GRILLO, 2009). 

Portanto, a dialética inclusão/exclusão permite compreen-
der o conceito de inclusão como um processo, e, assim, possi-
bilita a compreensão da inclusão social pela exclusão. É o que 
se observa ao analisar as relações de trabalho dos/as catado-
res/as de materiais recicláveis: excluídos do mercado de traba-
lho, os/as trabalhadores/as encontram na catação a possibili-
dade de garantir sua sobrevivência, mesmo executando um 
trabalho desprovido de qualquer garantia trabalhista, e, a par-
tir daí, sentem-se novamente incluídos/as (MIURA, 2004). 
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Isto posto, conclui-se que a inclusão dos/as catadores/as 
de materiais recicláveis ocorre de forma impiedosa, haja vista, 
que o/a catador/a de materiais recicláveis é incluído/a ao ter 
um trabalho, mas excluído/a pelo tipo de trabalho que realiza, 
ou seja, um trabalho precário, realizado em condições impró-
prias, com alto grau de periculosidade e insalubridade, sem 
reconhecimento social, com riscos muitas vezes irreversíveis à 
saúde e com a ausência de garantias trabalhistas. 

Dessa forma, infere-se destacar que surge a necessidade 
de uma visão complexa dentro da PNRS, haja vista que ela 
promove uma abertura dialética do todo e das partes contri-
buindo assim, para uma gestão integralizada dos resíduos só-
lidos, bem como uma inclusão humanizada dos/as catado-
res/as de materiais recicláveis. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A reciclagem é uma das alternativas socioambiental coe-
rente e elencada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
que objetiva, para além de contribuir para mitigação dos pro-
cessos de grande acúmulo de resíduos, como mais uma forma 
efetiva de transformar os produtos, fazendo com que a maté-
ria-prima, na origem, seja preservada. 

Em termos de conclusão, com grande esforço de tenta-se 
expor a realidade em sua forma contraditória, pode-se dizer 
que problematizar a reciclagem e o trabalho dos/as catado-
res/as de materiais recicláveis contribuiu para apontar alguns 
limites acerca da inclusão social presente na PNRS. Pois, 
mesmo conferindo reconhecimento jurídico das demandas 
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desses profissionais, a inclusão social carrega em si uma visão 
bem fora da realidade vivenciada. 

Isto posto, julga-se oportuno enfocar que os preceitos da 
PNRS evidenciam um cenário de exclusão social vivenciado 
por esses trabalhadores. A falta de serviços públicos como sa-
úde, educação e moradia, o preconceito da sociedade, a desva-
lorização da atividade pelos poderes públicos (não obstante a 
sua inclusão na Classificação Brasileira de Ocupação – CBO), 
a informalidade das relações de trabalho, o não acesso a quais-
quer dos direitos trabalhistas, a baixa remuneração, as péssi-
mas condições de trabalho, fazem parte da rotina dessas pes-
soas. 

O que se observa é que a PNRS apesar de incluir em tese 
os/as catadores/as de materiais recicláveis nos processos de 
reutilização de resíduos sólidos, com a proposta de responsa-
bilidade compartilhada assegura de fato, os interesses do 
grupo social dominante, formando uma linguagem essencial-
mente capitalista, reforçando os modelos hierárquicos e as for-
mas autoritárias de controle do sistema vigente. 

Mesmo sendo instituída após um processo intenso de luta 
dos próprios catadores e catadoras, que através do Movimento 
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis buscou mini-
mizar as desigualdades entre os grupos que compõem a reci-
clagem, não obrigou a contratação remunerada e as condições 
adequadas de trabalho para esses profissionais. 

É importante nos atentarmos que no campo das políticas 
públicas brasileiras a complexidade de integração entre entes 
federativos na formulação e implementação das mesmas se faz 
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presente, sobretudo no que diz respeito às relações entre ins-
tâncias de governo formuladoras de diretrizes em nível nacio-
nal e as executoras em nível local. 

Portanto, o contexto atual é de uma crise não apenas de 
ordem econômica, mas também, de práticas políticas no geren-
ciamento dos resíduos sólidos. O Estado como agente de polí-
tica públicas e a própria logística empresarial capitalista se tor-
nam grande entrave para os/as catadores/as de materiais reci-
cláveis. A gestão é um processo, um movimento que vive em 
permanente construção. Nesse sentido, é preciso enxergar pos-
sibilidades efetivas na legislação que envolvam o contexto so-
cial dessa classe trabalhadora. 

Finaliza-se dizendo que, mesmo tendo conhecimento do 
comando empresarial sobre o Estado mediante as contradições 
inerentes do sistema capitalista de produção, a PNRS merece 
uma nova análise e interpretação. Sugere-se que a lei seja re-
formulada em conjunto com os catadores/catadoras, para que 
a integração desses trabalhadores/trabalhadoras na cadeia da 
reciclagem seja feita por intermédio do reconhecimento real de 
suas atividades realizadas. Sendo por sua vez, o pagamento 
merecido pelos serviços prestados e condições justas para atu-
arem na cadeia da reciclagem, mesmo que pareça utópica tal 
inovação legislativa. 
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PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RE-
TROCESSO (SOCIO)AMBIENTAL 
NO SISTEMA JURÍDICO BRASI-
LEIRO: UMA VISÃO PROSPEC-
TIVA E LIMITADORA DO PONTO 
DE NÃO RETORNO 

Felipe Pires M. de Brito 

INTRODUÇÃO 

O princípio da vedação ao retrocesso (socio)ambiental 
possui importante papel nos debates legislativos, doutrinários 
e jurisprudenciais. Ocorre que a dificuldade prática em estabe-
lecer limites para a atuação dos legisladores é responsável por 
causar controvérsias e posicionamentos dissonantes em rela-
ção a matéria. Discute-se, por exemplo, até que ponto possa 
tornar determinada lei inconstitucional pelas alterações nos ín-
dices ambientais estipulados pela legislação anterior. 

Destaca-se, de plano, que a terminologia adotada em por-
tuguês se cristalizou em “vedação ao retrocesso”, mesmo que 
haja variações para “não regressão” (PRIEUR, 2012). No di-
reito estrangeiro, utiliza-se em inglês a expressão eternity clause 
ou entreched clause (cláusulas de eternidade ou da consolida-
ção), stand still (imobilidade) ou non-regression (NESBIT, Martin 
e BALDOCK, 2018). (não regressão) e em espanhol como prohi-
bición de regresividad (COURTIS, 2006) ou de retrocesso (proibi-
ção de regresso ou de retrocesso). Já em francês, optou-se por 
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denominar o instituto de efeito cliquet (trava) ou cliquet anti-re-
tour (efeito de trava ou trava de anti-retorno) por compará-lo 
aos movimentos de subida dos alpinistas, os quais em determi-
nado ponto da escalada são impossibilitados de retroceder 
(PRIEUR, 2012). 

O princípio da vedação ao retrocesso foi, originalmente, 
inserido na esfera social para salvaguardar direitos e benefí-
cios sociais em risco por conta da crise econômica do Estado 
de Bem-Estar Social nos anos setenta (FERRARESI, 2012). 
Ocorre, no entanto, que matérias relacionadas com a proteção 
ambiental foram sendo introduzidas paulatinamente nos sis-
temas internos e internacionais, marcadamente após a Confe-
rência de Estocolmo de 1972, o que justifica a compreensão da 
existência de um Estado (Socio)ambiental de Direito. Desse 
modo, opta-se, aqui, por princípio da vedação ao retrocesso 
(socio)ambiental. 

No Brasil, inexiste previsão expressa sobre vedação ao re-
trocesso (socio)ambiental, o que requer construção teórica 
para enquadrá-lo como princípio implícito ao texto constituci-
onal. Para tanto, cumpre analisar que os dispositivos da Cons-
tituição Federal de 1988 sobre meio ambiente, ao inserir capí-
tulo próprio e esparsos mecanismos, destacou a importância 
do tema e permitiu a extração, expressamente, de princípios 
como do desenvolvimento sustentável (art. 170, VI - CF/88), da 
prevenção (art. 225, § 1º, IV e V - CF/88) e da intergeracionali-
dade (art. 225, caput - CF/88). 

Alerta-se, contudo, que o reconhecimento do princípio da 
vedação ao retrocesso (socio)ambiental como implícito no sis-
tema jurídico brasileiro não o transforma em cláusula 
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indeterminada, o que remete a necessidade de aplicação excep-
cional e justificada através dos elementos da proporcionali-
dade (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido 
estrito). 

Após apresentar o escopo teórico, aponta-se a aplicação 
pelos Tribunais Superiores do princípio da vedação ao retro-
cesso (socio)ambiental, especialmente nas delimitações trazi-
das pelo julgado do (novo) Código Florestal sobre o assunto. 

ESTADO (SOCIO)AMBIENTAL DE DIREITO 

A interpretação do princípio da vedação ao retrocesso (so-
cio)ambiental está intrinsecamente relacionada com o au-
mento das preocupações sobre meio ambiente73. Desde o final 
da década de sessenta e início de setenta, período conhecido 
como “virada ecológica”, os ordenamentos jurídicos internos 
e internacionais passaram a incorporar matérias ambientais 
(AMADO GOMES, 2018). Nesse quadro, vislumbra-se a transi-
ção do modelo do Estado Social, pela dificuldade de cumprir 

 
73 Segundo Michel Prieur, a vedação ao retrocesso pode ser inferida 
expressamente de normas internacionais como a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, Convenção Americana dos Direitos do Homem, o Protocolo de 
San Salvador e Convenção Europeia dos Direitos Humanos. PRIEUR, 
Michel. Princípio do Retrocesso Ambiental. In: Colóquio sobre o princípio 
da proibição de retrocesso ambiental. Tradução José Antônio Tietzmann. 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle. Senado Federal. Brasília-DF. p. 20-22. No mesmo sentido. 
COURTIS, Christian. La prohibición de regressividade en materia de 
derechos sociales: apuntes introductorios. COURTIS, Christian. In: Ni un 
paso atrás: la prohibición de regressividade em matéria de derechos 
sociales. 1 ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: De Puerto, 2006. p. 04. 
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os direitos prestacionais diante de crise econômico- financeira, 
para o Estado (Socio)ambiental de Direito (ou Estado Pós-So-
cial) (PEREIRA DA SILVA, 2005), na qual a promoção do de-
senvolvimento sustentável se torna um dos fins estatais públi-
cos. 

O papel do Estado, nesse sentido, passa a ser regido por 
uma “concepção integrativa do ambiente”, conforme prenun-
cia J.J. Canotilho, em que os impactos ambientais sejam consi-
derados não apenas isoladamente, mas em políticas públicas, 
projetos privados, planos diretores municipais e de urbaniza-
ção. De acordo com J. J. Canotilho, tais medidas apontam para 
“formas novas de participação política sugestivamente con-
densadas na expressão democracia sustentada” (canotilho, 
2011). 

No contexto jurídico brasileiro, a Constituição Federal de 
1988 marcou o ponto de “virada ecológica” por ter incorporado 
capítulo próprio (art. 225, caput e segs. - CF/88) e diversos dis-
positivos ao longo do texto que tratam da preservação ambi-
ental. 

Originalmente, vincula-se a vedação ao retrocesso ao 
plano social, tendo sido formulada na Europa, principalmente 
pelo Tribunal Constitucional Alemão, para servir de contra-
ponto da crise do Estado de Bem-Estar Social devido a fatores 
econômico- financeiros na década de setenta. Adverte-se, no 
entanto, que o texto constitucional alemão não continha ex-
pressa previsão de direitos sociais, o que determinou a elabora-
ção do princípio para salvaguardar os direitos sociais dos ci-
dadãos (SARLET, 2009). 
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A situação do campo normativo brasileiro, portanto, é di-
versa do cenário alemão da origem do princípio da vedação 
do retrocesso (socio)ambiental, na medida em que a Constitui-
ção Federal de 1988, expressamente, previu os direitos funda-
mentais sociais como saúde (art. 6º, caput e art. 196 - CF/88) e 
educação (art. 6º, caput e art. 205 - CF/88) e o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e sadia qualidade de 
vida do povo (art. 225, caput - CF/88). 

Mediante tais premissas, cumpre analisar o princípio da 
vedação ao retrocesso (socio)ambiental conforme o sistema ju-
rídico-normativo brasileiro. Respalda-se, pois, no Estado De-
mocrático de Direito, no princípio da dignidade da pessoa hu-
mana e o princípio da máxima eficácia e efetividade das nor-
mas definidoras de direitos fundamentais, o princípio da se-
gurança jurídica e seus desdobramentos, o dever de progres-
sividade em matéria de direitos sociais, econômicos, culturais 
e ambientais (FENSTERSEIFER, SARLET e WOLFGANG, 
2001). Trata-se de um efetiva passarela de construção de exer-
cício de direitos fundamentais (FERRARESI, 2012), como 
apontado por Priscilla Ferraresi, ou seja, a legislação ambiental 
vigente deve ser “blindada” contra “retrocessos que a tornem 
menos rigorosa ou flexível”, nas constatações de Ingo Sarlet e 
Tiago Fensterseifer” (FENSTERSEIFER, SARLET e WOLF-
GANG, 2017). 

Respalda-se, pois, no Estado Democrático de Direito, no 
princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da má-
xima eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos 
fundamentais, o princípio da segurança jurídica e seus 
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desdobramentos, o dever de progressividade em matéria de 
direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais74. 

No entanto, a aplicação do princípio da vedação ao retro-
cesso (socio)ambiental não deve configurar verdadeira cláu-
sula geral, aberta e indeterminada (SARLET, 2009). A interpre-
tação alargada do referido princípio permite a submissão de 
análises subjetivas e casuísticas sobre o que seria abarcado 
como retrocesso e, nesse sentido, provocar distorções como a 
existência de decisões judiciais que imobilizem a atuação par-
lamentar75. O uso indiscriminado e sem critérios definidos da 
vedação ao retrocesso causa, aliás, problemas de ordem 

 
74 FENSTERSEIFER, Tiago e SARLET, Ingo Wolfgang. Notas sobre a 
proibição de retrocesso em matéria (socio) ambiental. In: Colóquio sobre o 
princípio da proibição de retrocesso ambiental. Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Senado 
Federal. Brasília-DF. p. 135-140. Segundo Jorge Miranda, “não é possível 
eliminar, pura e simplesmente, as normas legais e concretizadoras, 
suprimindo os direitos derivados a prestações, porque eliminá-las 
significaria retirar a eficácia jurídica às correspondentes normas 
constitucionais”. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2001, Tomo. 6. p. 397. 
75 “(...) a aplicação alargada do princípio da proibição do retrocesso no 
direito brasileiro, restará simplesmente inviável pontuar quais artigos e 
diplomas legais são efetivamente constitucionais e aplicáveis no Brasil em 
matéria ambiental. Todo o arcabouço legal relacionado ao meio ambiente 
estará sujeito ao crivo do “retrocesso”, que, obviamente, será calculado em 
análises subjetivas”. SAES, Marcos; GULIN, Gleyse; NETO, Nelson Tonon. 
O princípio do retrocesso e o licenciamento ambiental ORG: COLI, 
Adriana; DIAS, Pedro. O Setor Elétrico e o Meio Ambiente - FMASE. Rio de 
Janeiro: Ed. Synergia, 2017. 
p. 107-128. Disponível em http://www.saesadvogados.com.br/2018/01/10/o-
principio-da-proibicao-do- retrocesso-e-o-licenciamento-ambiental. 
Acesso em 28 maio 2020. 
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democrática, visto que juízes possam interferir direta e decisi-
vamente na ação do legislador. 

O princípio da vedação ao retrocesso, nesses termos, deve 
respeito ao princípio democrático (art. 1º, caput - CF/88) e da 
separação de poderes (art. 2º, caput - CF/88). No que se refere 
ao primeiro, cumpre verificar que o Brasil está contido em uma 
democracia representativa (art. 1º, Parágrafo único - CF/88), na 
qual não se deva admitir ingerências arbitrárias nos mandatos 
parlamentares. Quanto ao segundo, cabe mencionar que 
mesmo o conceito de ”freios e contrapesos” (checks and ba-
lance), o qual impõe interrelações harmônicas entre poderes es-
tatais, não abarca decisões subjetivas, sem critérios claros e 
previamente definidas (princípio da legalidade - art. 5º, II - 
CF/88 e princípio da motivação das decisões judiciais - art. 93, 
IX - CF/88). 

Desse modo, a aplicação do referido princípio prescinde 
de tecnicidade jurídica com parâmetros definidos, no intuito 
de evitar imobilismos e indevidas interferências entre os po-
deres estatais. Em resposta, Michel Prieur (2012) alerta: 

Os críticos ao princípio de não regressão ambi-
ental não deixarão de invocar uma nova forma 
de imobilismo ou de conservadorismo. Na rea-
lidade, avaliaremos rapidamente o quanto o di-
reito ao ambiente não é um direito humano 
como os demais. Salvaguardar o que já foi ad-
quirido em matéria ambiental não é uma volta 
ao passado, mas, ao contrário, uma garantia de 
futuro. (...) A não regressão já está reconhecida 
como indispensável ao desenvolvimento 
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sustentável, como garantia dos direitos das ge-
rações futuras. Ela reforça a efetividade dos 
princípios gerais do Direito Ambiental, enunci-
ados no Rio de Janeiro em 1992. 

Ocorre, porém, que a definição de quando se trata ou não 
de retrocesso em determinada matéria nem sempre é precisa, 
o que requer atenção dos operadores do direito e intérpretes 
da norma. A compreensão da vedação do retrocesso (socio)am-
biental compreende princípio implícito constitucional extra-
ído da Constituição Federal de 1988 não impõe irrestrita inter-
venção na liberdade de legislar em matérias ambientais. 

PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO 
E MÍNIMO EXISTENCIAL ECOLÓGICO 

Cumpre observar que princípio da vedação ao retrocesso 
(socio)ambiental possui importante papel na preservação am-
biental, mas, por outro lado, não pode ser transformado em 
valor absoluto e indiscriminado, na medida em que inexiste 
hierarquia entre normas constitucionais. Vislumbra-se, pois, a 
necessidade do estabelecimento de critérios para aplicá-lo. 

No intuito de estipular parâmetros a serem observados 
pela vedação ao retrocesso, J.J. Canotilho (2003, p. 339-340) de-
termina que “a liberdade de conformação do legislador” pos-
sui limite no núcleo essencial dos direitos fundamentais atual-
mente previstos, tendo, principalmente, como norte o “mí-
nimo de existência condigna inerente ao respeito pela digni-
dade humana”. De acordo com Canotilho (2003, p. 339-340): 
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(...) o núcleo essencial dos direitos sociais já re-
alizado e efectivado através das medidas legis-
lativas (...) deve considerar-se constitucional-
mente garantido, sendo inconstitucionais 
quaisquer medidas estaduais que, sem a criação 
de outros esquemas alternativos ou compensa-
tórios, se traduzam, na prática, numa ‘anula-
ção’, ‘revogação’ ou ‘aniquilação’ pura e sim-
ples desse núcleo essencial. 

Nota-se que a imposição de limites ao legislador pela ve-
dação ao retrocesso não inova no sistema jurídico. Observa-se, 
por exemplo, que na Constituição Federal de 1988 há restrições 
para a liberdade de legislar, por exemplo, através das cláusulas 
pétreas (art. 60, § 4º - CF/88),visto em que veda a formulação 
de Emendas Constitucionais “tendente a abolir”: (i) a “forma 
federativa de Estado”; (ii) o “voto direto, secreto, universal e 
periódico”; (iii) a “separação dos Poderes” e (iv) os “direitos e 
garantias individuais”76. 

No que se refere ao meio ambiente, destaca-se que o di-
reito ao desenvolvimento sustentável se insere na categoria de 

 
76 Diante da indivisibilidade dos direitos fundamentais, o art. 60, § 4º CF/88 
também abrange direitos sociais e outras dimensões. BEDÊ, Fayga Silveira. 
Sísifo no limite do imponderável ou direitos sociais como limites ao 
poder reformador. In: BONAVIDES, Paulo; MARQUES DE LIMA, Francisco 
Gérson; BEDÊ, Fyaga Silveira. (Orgs.). Constituição da Democracia - 
Estudos em Homenagem a J. J. Gomes Canotilho. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 105-106. 
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terceira geração77 ou dimensão dos direitos fundamentais78. 
Nesse campo, menciona-se a teoria de direitos fundamentais 
como princípios de Robert Alexy, inspirada nas lições de Ro-
nald Dworkin, que atribui carga valorativa dimensionado pelo 
peso (dimension of weight) pelo método da ponderação para os 
princípios e, noutra via, aplica o método de subsunção de 
tudo-ou-nada (all-or- nothing) para as regras (ALEXY, 2017). 
Tais distinções possuem conexão com as restrições dos direitos 
fundamentais em geral e, no caso específico da proibição do 
retrocesso, também deve haver sopesamento sob o crivo do ju-
ízo de ponderação e da proporcionalidade e seus corolários 
(necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido es-
trito)79. 

 
77 A expressão “geração de direitos fundamentais” é criticada pela 
inexistência de sobreposição de uma pela outra que, segundo George 
Marmelstein, “pode induzir à ideia de que o reconhecimento de uma nova 
geração somente pode ou deve ocorrer quando a geração anterior já estiver 
madura o suficiente”. LIMA, George Marmelstein. Críticas à teoria das 
gerações (ou mesmo dimensões) dos direitos fundamentais. Revista Jus 
Navigandi, Teresina, ano 8, n. 173, 26 dez. 2003. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/4666. Acesso em: 28 maio 2020. p. 02-03. 
78 Vasco Pereira da Silva assinala que a proteção ecológica na dignidade da 
pessoa humana reconhece a dimensão “ético-jurídica” e afasta visões 
“totalitárias” de opções “maximalistas” de proteção em detrimento de 
outros direitos fundamentais. PEREIRA DA SILVA, Vasco. Verdes são 
também os direitos do homem: responsabilidade administrativa em 
matéria ambiental. Lisboa: Principia. Coimbra: Coimbra, 2000. p. 17. 
79 “O princípio da proporcionalidade constitui um critério de aferição da 
constitucionalidade das restrições a direitos fundamentais. Trata-se de um 
parâmetro de identificação dos denominados limites dos limites 
(Schranken-Schranken) aos direitos fundamentais; um postulado de proteção 
de um núcleo essencial do direito, cujo conteúdo o legislador não pode 
atingir. (...) O princípio da proporcionalidade permite aferir se tais limites 
foram transgredidos pelo legislador”. Voto-Vista Ministro Gilmar Mendes. 
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Assim, percebe-se que a vedação ao legislador ordinário 
permanece restrita à afetação do núcleo essencial do direito 
fundamental para determinar se legislação posterior que re-
duza níveis seja incompatível com a norma constitucional e, 
ainda, a verificação dos métodos da proporcionalidade (silva, 
2020). 

Nas lições de Jorge Novais, a análise sobre quaisquer res-
trições aos direitos fundamentais deve ultrapassar os seguin-
tes requisitos80: (i) determinar o alcance do princípio funda-
mental (ex. direito ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado); (ii) relevância das medidas realizadas para justificar a 
imposição de limites e (iii) proporcionalidade do que restringe 
o direito fundamental (afetação ao núcleo essencial)81. Nesse 

 
STF. Med. Cautelar ADI nº. 4.467-DF. Relatora Ellen Gracie. Julgado em 
30.09.2010. Precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a utilização da 
proporcionalidade. STF. ADI 855-2-PR. Relatoria Ministro Octávio Gallotti. 
Brasília-DF. Julgado em 06 mar. 2008. Ata nº. 8/2009. DJE nº 59. DJE 
27/03/2009. 
80 Utiliza-se o conceito de núcleo essencial dos direitos fundamentais de 
Jorge Reis Novais, mas cabe, aqui, a ressalva de que o autor é crítico ao 
princípio da vedação ao retrocesso, na medida em que considera que a 
solução passa pelos métodos utilizados nas restrições aos direitos 
fundamentais em geral. NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Sociais. Direitos 
Sociais, Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos 
Fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2010. p. 240. 
81 Jorge Novais conceitua restrição como ação ou omissão estatal que afeta 
o conteúdo do direito fundamental, “seja porque se eliminam, reduzem ou 
dificultam as vias de acesso ao bem nele protegido e as possibilidades da 
sua fruição por parte dos titulares reais ou potenciais do direito fundamental 
seja porque se enfraquecem os deveres e obrigações, em sentido lato, que 
da necessidade da sua garantia e promoção resultam para o Estado”. 
NOVAIS, Jorge Reis. Restrições aos Direitos Fundamentais Não 
Expressamente Autorizadas pela Constituição, Coimbra: Coimbra editora, 
2003. p. 157. 
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aspecto, a realização do mínimo dos direitos fundamentais em 
geral (ex. direito ao meio ambiente equilibrado) “seria concre-
tamente determinado ou com um alcance relativo por conta de 
juízo de ponderação estruturado através das máximas da pro-
porcionalidade, da proibição do excesso ou da proibição do dé-
ficit, ou, em alternativa, com um alcance absoluto, determi-
nado concretamente pelas exigência de garantia da dignidade 
da pessoa humana” (NOVAIS, 2016). 

Na área ambiental, as medidas a serem verificadas como 
núcleo essencial consistem no mínimo existencial ecológico 
que, segundo Patryck Ayala (2012), compreende patamar mí-
nimo para existência do homem ao assegurar - condições para 
o livre desenvolvimento da personalidade - não haja ausência 
ou insuficiência de proteção ao meio ambiente para efetivar os 
mandamentos constitucionais (art. 225, caput - CF/88) 
(AYALA, 2010). 

No intuito de indicar contornos mais objetivos para o mí-
nimo ecológico existencial, Herman Benjamin, retrata a exis-
tência dos seguintes “núcleos jurídicos duros” em matéria am-
biental: (i) dever de “preservar e restaurar os processos ecoló-
gicos essenciais” (art. 225, § 1º, I - CF/88), (ii) “preservar a di-
versidade e a integridade do patrimônio genético do País” (art. 
225, § 1º, II - CF/88) e (iii) “proteger a fauna e a flora”, e impedir 
“práticas que coloquem em risco sua função ecológica” ou 
“provoquem a extinção de espécies” (art. 225, § 1º, VII - CF/88). 
Indica que os dois primeiros refletem imperativo mínimo po-
sitivo (facere), ou seja, dever de atuação estatal, enquanto o ter-
ceiro corresponde a precisa de abstenção do Estado diante de 
um imperativo mínimo negativo (non facere). 
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Há, no entanto, dissonância doutrinária no que se refere 
ao conteúdo inserido no conceito de mínimo existencial ecoló-
gico. Michel Prieur, por exemplo, questiona a existência do mí-
nimo essencial em matéria ambiental, na medida em que, para 
o autor, a “a regressão não deve, jamais, ignorar a preocupação 
de tornar cada vez mais efetivos os direitos protegidos” em 
função do conceito de nível mais elevado de proteção ao meio 
ambiente (PRIEUR, 2012). Dessa forma, torna-se relevante o 
avanço do tema em construções doutrinárias para definições 
mais precisas sobre o que adentraria o citado conceito para ba-
lizar as decisões judiciais que apliquem a vedação ao retro-
cesso (socio)ambiental. 

Ademais, a utilização do princípio estudado também deve 
ser ponderada em conjunto com outros preceitos constitucio-
nais para que seja preservada a unidade constitucional a qual 
impossibilita. O Estado necessita, nessa medida, assegurar que 
Constituição em “tiras ou pedaços” (STF, 2012). Sendo assim, 
torna-se elementar a interpretação sistemática do texto consti-
tucional como um todo em equacionamento de princípio como 
da livre iniciativa, um dos fundamentos do Estado Democrá-
tico de Direito brasileiro (art. 1º, IV - CF/88) com o do meio 
ambiente equilibrado. 

Diante disso, nota-se que as hipóteses de declaração de in-
constitucionalidade de leis ambientais, que reduzam níveis de 
proteção, com base na violação do retrocesso (socio)ambien-
tais devem passar por critérios específicos. Nesse enquadra-
mento, juízes e tribunais, ao serem instados a se manifestarem 
sobre o tema, devem observar (i) a proporcionalidade da me-
dida, (ii) a ocorrência de “anulação”, “revogação” ou 
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“aniquilação” do núcleo essencial da proteção ambiental, 
sendo esta entendida, aqui, como o mínimo ecológico existên-
cia. 

PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO 
NA JURISPRUDÊNCIA 

O princípio da vedação ao retrocesso tanto na área social 
como na área ambiental passaram também a figurar na juris-
prudência brasileira, especialmente no julgamento do (novo) 
Código Florestal (Lei Federal n. 12.651/2012) através das Ações 
Diretas de Inconstitucionalide (STF, 2019) nº. 4.901, 4.902, 4.903 
e 4.937, as quais foram julgadas em conjunto. Sob o enfoque da 
vedação ao retrocesso, debateu-se de forma mais especifica na 
ADI nº. 4.903, o que justifica a ênfase do presente tópico. 

Antes disso, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar litígio 
em que envolvia a questão do princípio da vedação ao retro-
cesso, o qualificou como “garantia de que os avanços urbanís-
tico-ambientais conquistados no passado não serão diluídos, 
destruídos ou negados pela geração atual ou pelas seguin-
tes” (STJ, 2010). Contudo, essa interpretação ampla e irres-
trita sobre o princípio da vedação ao retrocesso foi aos pou-
cos sendo lapidada para que não impeça “o dinamismo da 
atividade legiferante do Estado, mormente quando não se está 
diante de alterações prejudiciais ao núcleo fundamental das 
garantias sociais” (STF, 2014). 

Nessa linha, no julgado que discutiu a inconstitucionali-
dade do (novo) Código Florestal, o Supremo Tribunal Federal 
admitiu a existência do princípio da vedação ao retrocesso, 
mas estabeleceu parâmetros para minimizar interpretações 
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mais alargadas e indiscriminadas. Transcreve-se, pois, trecho 
da decisão (STF, 2019): 

O engessamento das possibilidades de escolhas 
na formulação de políticas públicas, a impedir 
a redistribuição de recursos disponíveis entre as 
diversas finalidades carentes de satisfação na 
sociedade, em nome de uma suposta 'vedação 
ao retrocesso' sem base no texto constitucional, 
viola o núcleo básico do princípio democrático 
e transfere indevidamente ao Judiciário funções 
inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo. 
Não fosse o suficiente, ainda afasta arranjos 
mais eficientes para o desenvolvimento susten-
tável do país como um todo. A jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, a propósito, de-
monstra deferência judicial ao planejamento es-
truturado pelos demais. 

O entendimento do Supremo Tribunal Federal já havia 
sido inclusive apontado em momento anterior, quando se tra-
tava de discussão sobre o princípio da vedação ao retrocesso 
na perspectiva social. De acordo com a decisão, descreveu-se 
que “o princípio da vedação ao retrocesso social não pode im-
pedir o dinamismo da atividade legiferante do Estado, mor-
mente quando não se está diante de alterações prejudiciais ao 
núcleo fundamental das garantias sociais” (STF, 2014). 

Sob o enfoque limitador no julgado sobre o Código Flo-
restal no STF, “o Ministro Relator também acolheu parcial-
mente a tese de inconstitucionalidade do art. 4º, IV, na inter-
pretação segundo a qual esse dispositivo excluiria das áreas de 
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mata ciliar os entornos de nascentes e olhos d’água intermiten-
tes, resguardando a proteção própria de APP apenas às nas-
centes e olhos d’água perenes”, na medida em que “a redação 
dos dispositivos impugnados comportaria interpretação tanto 
no sentido da limitação do regime de APP às nascentes pere-
nes, quanto no sentido inverso, de abrangência do regime pro-
tetivo a todas as nascentes e olhos d’água” (STF, 2019). 

Desse modo, considera-se pertinente a constatação do Su-
premo Tribunal Federal da possibilidade de interpretação da 
existência do princípio da vedação ao retrocesso (socio)ambi-
ental no ordenamento jurídico brasileiro, mas que este não 
pode ser revestido de caráter absoluto, ilimitado e indiscrima-
nado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A controvérsia perante o princípio da vedação ao retro-
cesso (socio)ambiental é causada por interpretações e usos ina-
dequados do efetivo alcance. Na via democrática, torna-se in-
viável a ingerência entre poderes estatais, restrições injustifi-
cadas do poder de legislar e descaracterização da unidade 
constitucional. Cumpre assinalar que decisões judiciais que 
restringem o campo de atuação dos legisladores baseadas no 
princípio em questão precisam ser excepcionais, fundamenta-
das e proporcionais, no intuito de vedar a existência no sistema 
normativo brasileiro cláusulas gerais, abertas e indetermina-
das. 

No sistema normativo brasileiro, reconhece-se a proibição 
do retrocesso (socio)ambiental como implícita ao texto consti-
tucional, no intuito de contribuir e consolidar a preservação ao 
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meio ambiente. Em que pese a importância do instituto, torna- 
se elementar a aplicação de forma balizada através de meca-
nismos técnico-jurídicos preexistentes. Nesse quadro, lei pos-
terior somente deverá ser declarada inconstitucional com base 
na vedação ao retrocesso caso cumpra os seguintes requisitos: 
(i) inexistência de fundamentação para as alterações legisla-
tivas; (ii) afetação do núcleo essencial da proteção ambiental 
(mínimo ecológico existencial) e (iii) não passar pelo crivo dos 
critérios da proporcionalidade (necessidade, adequação e pro-
porcionalidade em sentido estrito). 

Nesse âmbito, indica-se como positiva a lapidação do Su-
premo Tribunal Federal no julgado do Código Florestal, em 
que reconheceu o príncipio da vedação ao retrocesso (socia) 
ambiental, mas apontou a necessidade de interpretação restri-
tiva de aplicação. Assim, assimila-se que cabe ao Estado na 
perspectiva (Socio)ambiental fomentar cada vez mais políticas 
voltadas ao meio ambiente, tendo o princípio da vedação ao re-
trocesso, através do efeito cliquet (trava), importante papel na 
consolidação das leis ambientais, mas, noutra via, prescinde de 
limites, conforme exposto no presente trabalho, para que haja 
máxima efetivação e não viole outros princípios constitucio-
nais. 
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A TRIBUTAÇÃO EXTRAFISCAL 
COMO INSTRUMENTO EFICAZ 
PARA PROMOÇÃO DA PRO-
TEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.  
LA TRIBUTACIÓN EXTRAFISCAL 
COMO INSTRUMENTO EFICAZ 
PARA PROMOVER LA PROTEC-
CIÓN AMBIENTAL 

Nathália Neves da Nóbrega Coutinho 

INTRODUÇÃO 

Diante do crítico quadro ambiental existente no mundo, 
foi constatada a necessidade de adoção de medidas que bus-
quem priorizar o meio ambiente. Dessa forma, os entes fede-
rativos instituíram a tributação como um dos meios possíveis 
para a preservação dos recursos naturais, de modo que cada 
ente atenda as necessidades ambientais locais. 

O presente trabalho tem como problemática: Os tributos 
extrafiscais são mecanismos efetivos para a proteção do meio 
ambiente? O objetivo geral se pauta em analisar a 
extrafiscalidade dos tributos, especificamente, o ICMS 
Ecológico e o IPTU Verde para a defesa e proteção do meio 
ambiente. Dentre os objetivos específicos, por meio da 
pesquisa bibliográfica busca-se examinar a atividade tributária 
do Estado e o meio ambiente; analisar o caráter extrafiscal da 
tributação como instrumento econômico; e verificar os 
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impostos ICMS Ecológico e IPTU Verde implementados no 
Brasil. 

Dessa forma, o trabalho iniciará abordando a questão am-
biental frente a atividade do Estado, especificamente a tributá-
ria. São apresentados alguns momentos marcantes para a de-
fesa do meio ambiente e ressaltado a importância da concilia-
ção entre a atividade econômica e o meio ambiente. 

Em seguida é estudado o tributo como instrumento eco-
nômico da política ambiental e sua efetividade. São apontados 
os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, 
os instrumentos da política ambiental e a importância do tri-
buto como instrumento econômico para a proteção do meio 
ambiente. 

Por fim, analisa-se dois impostos implementados no Bra-
sil, mais especificamente, o ICMS Ecológico de competência 
estadual, e IPTU Verde de competência municipal, a fim de 
verificar as experiências trazidas, tendo em vista que vários 
entes federativos já instituíram tais instrumentos de acordo 
com sua competência e apresentaram resultados positivos 
para o meio ambiente. 

A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL FRENTE A 
ATIVIDADE DO ESTADO 

Apenas em meados do século XX com a utilização 
excessiva dos recursos naturais e a busca pela produção 
desregulada por parte do ser humano, foi possível a 
constatação da crise ambiental instalada no mundo. Nesse 
momento observou-se que os ecossistemas não se 
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reconstituíam automaticamente, mas que precisavam de um 
longo período para sua recomposição, além de uma sequência 
de fatores determinantes para o processo evolutivo. 

A procura pela satisfação de infinitas necessidades 
humanas impostas juntamente com a prática de ações 
degradadoras do homem sobre a natureza ocasionaram a 
escassez dos recursos naturais bem como a ocorrência de 
catástrofes planetárias. Daí é possível identificar que desde o 
momento em que o homem surgiu na Terra e passou a intervir 
de forma significativa na natureza iniciou-se uma crise 
ambiental. 

Além disso, a busca descomedida pelo lucro por meio do 
avanço tecnológico e científico induziu o homem à instauração 
da crise do meio ambiente (FARIAS; TRENNEPOHL, 2019). 
Constata-se a existência de um conflito entre o 
desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial com 
relação a qualidade de vida da população, pois o 
desenvolvimento imposto não proporcionou o bem-estar dos 
indivíduos. 

A preocupação com questões ambientais passou a ser 
debatida globalmente tendo em vista que os problemas 
ambientais se relacionam com o mundo inteiro, portanto não 
se limitam a pessoas, fronteiras ou barreiras. A década de 70 
foi palco do ambientalismo dos atores políticos estatais, perí-
odo em que se destina uma atenção mais concreta ao meio am-
biente, culminando com a realização de conferências interna-
cionais sobre o assunto e com a implementação de políticas le-
gislativas. 
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No âmbito internacional, a Conferência das Nações Uni-
das sobre o Meio Ambiente, também conhecida como Confe-
rência de Estocolmo, realizada em 1972 é um marco histórico 
para a defesa do meio ambiente. Nessa ocasião foram 
analisados o crescimento econômico e a preservação 
ambiental. Na referida Conferência também foi criado o 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) e elaborada a Declaração de Estocolmo que 
consagra a busca pela proteção do meio ambiente para as 
gerações atuais e futuras, bem como o bem-estar do ser 
humano. 

Alguns princípios aprovados nessa Declaração serviram 
de base para novos textos constitucionais que passaram a dar 
uma maior atenção ao meio ambiente, e até mesmo foi 
considerada a existência de uma responsabilidade solidária 
entre o Estado e a sociedade para com o meio ambiente. Assim 
sendo, nasce uma obrigação que deve ser compartilhada 
(OLIVEIRA; PEREIRA; CAMPO, 2018), cabendo a cada país 
regulamentar essa determinação em sua legislação, de modo 
que o meio ambiente seja devidamente tutelado. 

O ser humano faz parte da natureza, portanto deve se por-
tar como guardião do meio ambiente passando a ocupar a fun-
ção de responsável pela sua preservação juntamente com o Es-
tado (OLIVEIRA; GUIMARÃES, 2004). Este, por sua vez, tem 
o dever de buscar propiciar meios que viabilizem uma vida 
digna. 

A Constituição Federal de 1988 firmou a necessidade de 
preservação do meio ambiente ao destinar o art. 225 ao desen-
volvimento sustentável, garantindo a todos o meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado, elemento essencial para uma sa-
dia qualidade de vida. Busca-se melhorar a qualidade de vida 
humana dentro dos limites da capacidade de suporte dos 
ecossistemas, afinal “o alcance do bem-estar é, historicamente, 
o mínimo que tem a almejar a sociedade brasileira” (GRAU, 
2013, p. 313). 

Além do mais, a Carta Magna em outro momento do 
texto, mais precisamente no art. 170 ao dispor sobre a ordem 
econômica, elenca o meio ambiente como um dos princípios 
norteadores da atividade econômica. Doutrinadores como 
Canotilho, Mendes e Sarlet, defendem a importância dada pela 
Constituição Federal ao buscar harmonizar a economia e o 
meio ambiente, tendo em vista que aquela não pode ignorar 
esta: 

Para que as atividades econômicas não se de-
senvolvam alheias ao fato de que os recursos 
ambientais são finitos e esgotáveis, é que o prin-
cípio do desenvolvimento sustentável foi inse-
rido na nossa Carta Magna, com o objetivo de 
harmonizar a economia e o meio ambiente, de 
forma a garantir que as presentes e futuras ge-
rações possam desfrutar de referidos bens (CA-
NOTILHO et al, 2013, p. 351). 

Fato é que ao elevar o meio ambiente como princípio geral 
da ordem econômica sobrepõe o interesse da coletividade 
sobre o individual, devendo-se proteger o interesse maior. 
Sendo assim, há uma limitação do consumo dos recursos 
naturais necessários ao desenvolvimento econômico devendo 
respeitar as diretrizes do desenvolvimento sustentável. 
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Portanto, a atividade produtiva é condicionada a respeitar 
os recursos ambientais bem como é possibilitado ao Poder 
Público intervir em situações necessárias para que a 
exploração econômica preserve a ecológica (SILVA, 2006). 
Objetiva-se precipuamente a manutenção do ecossistema atual 
e consequentemente assegurar a preservação dos elementos 
essenciais para sobrevivência do ser humano. 

A respeito Enrique Leff enfatiza que a sustentabilidade 
ambiental é uma condição para a sobrevivência humana 
inserida para a reconstrução da ordem econômica (LEFF, 
2011), considerando que ocorrendo uma contínua degradação 
ambiental haverá uma impossibilidade das futuras gerações 
usufruírem seus anseios e necessidades, e consequentemente 
reduzirá a capacidade econômica do país. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a defesa do meio ambi-
ente como princípio geral da atividade econômica é um instru-
mento necessário e indispensável para a realização da finali-
dade da ordem econômica, qual seja, assegurar uma existência 
digna a todos (GRAU, 2010). Sendo assim, a proteção do meio 
ambiente e o desenvolvimento econômico devem caminhar 
juntamente buscando um ponto de equilíbrio entre o uso dos 
recursos naturais e a produção de riquezas. 

Nesse cenário, o Poder Público possui dentre suas fun-
ções, a atividade tributária como uma importante ferramenta 
para a defesa do meio ambiente. O sistema tributário deve ser 
utilizado sobretudo com atenção ao bem da pessoa humana e 
da coletividade em geral, bem como o Estado possui o dever 
de preservar o meio ambiente. Daí a importância da atividade 



 

515 

tributária como um dos mecanismos de tutela dos recursos na-
turais. 

Esses instrumentos são concretizados essencialmente 
através da imposição de tributos conhecidos como impostos 
ecológicos e taxas ambientais, como também por meio da con-
cessão de benefícios fiscais ambientais (OLIVEIRA; PEREIRA; 
CAMPO, 2018). O Estado utiliza sua função interventora para 
estimular ou desestimular ações que tenham um potencial de-
gradativo ao meio ambiente com o objetivo de concretizar as 
normas constitucionais. 

A TRIBUTAÇÃO COMO INSTRUMENTO 
ECONÔMICO E SUA EFETIVIDADE 

No Brasil somente no ano de 1981 foi disciplinada a 
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) pela Lei nº 
6.938/81. Esse diploma legal é considerado o mais relevante 
depois da Constituição Federal, que o recepcionou ao tratar da 
questão ambiental, uma vez que traçou toda uma sistemática 
das políticas públicas brasileiras para a proteção e preservação 
do meio ambiente. Ressalta-se que tal política visa conferir efe-
tividade ao princípio matriz contido no art. 225 da Constitui-
ção Federal, consubstanciado no direito de todos ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado. 

Ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente 
(PNMA), a Lei nº 6.938/81 criou também conceitos legais, 
como os de meio ambiente, degradação ambiental, poluição, 
poluidor, recursos ambientais, além de definir os princípios, 
objetivos e instrumentos dessa política, instituindo o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 
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Os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente po-
dem ser divididos em dois grupos: objetivos gerais e objetivos 
específicos. O art. 2º da lei elenca os objetivos gerais, quais 
sejam: 

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente 
tem por objetivo a preservação, melhoria e re-
cuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento socioeconômico, aos interes-
ses da segurança nacional e à proteção da dig-
nidade da vida humana [...] (BRASIL, 1981). 

Portanto, o objetivo geral está dividido em: preservação, 
melhoramento e recuperação do meio ambiente. Enquanto os 
objetivos específicos se encontram no art. 4º e seus incisos, po-
dendo citar o estabelecimento de critérios de qualidade ambi-
ental, o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias para uso 
racional de recursos ambientais, a definição de áreas prioritá-
rias de ação governamental, dentre outros. 

Para dar cumprimento aos objetivos acima foram 
elencados no art. 9º mecanismos que possibilitam a 
Administração Pública efetivar tais finalidades, sobretudo 
buscando conciliar o desenvolvimento econômico com o meio 
ambiente, como por exemplo instrumentos econômicos, 
incentivos, dentre outras medidas. 

Assim, a legislação brasileira ao garantir o respeito ao 
meio ambiente vincula as atividades econômicas. Ao prever 
instrumentos econômicos objetiva-se direcionar práticas 
econômicas à redução dos impactos ambientais. Portanto, são 
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estratégias utilizadas pelo Poder Público que buscam 
aperfeiçoar a sustentabilidade ambiental através da mudança 
do comportamento dos agentes econômicos. 

A política ambiental possui instrumentos que podem ser 
divididos em três grupos. São eles: instrumentos de comando 
e controle, instrumentos econômicos e instrumentos de 
comunicação. Todavia, salienta-se que há um debate maior 
acerca dos instrumentos de comando e controle e os 
econômicos. Ademais, este último é o foco para a temática 
estudada. 

Diante disso, inicia-se apresentando os instrumentos de 
comunicação que são utilizados para a conscientizar e 
informar as atividades que degradam o meio ambiente bem 
como os danos causados, de modo que promova uma 
educação ambiental e a divulgação de informações relevantes, 
como por exemplo, os selos ambientais. 

Por sua vez, o sistema de comando e controle se traduz 
em medidas de caráter normativo que podem ser preventivas 
ou repressivas, regulando o comportamento dos agentes 
econômicos através da imposição de proibições, limites ou 
sanções para atividades que causam impacto ao meio 
ambiente (MONTERO, 2014).São conhecidos como 
instrumentos de regulação direta. 

Por fim, após críticas aos instrumentos de comando e 
controle surgiram os instrumentos econômicos com uma nova 
característica a qual substitui a imposição obrigatória de 
condutas pela ideia de incentivar, estimular comportamentos 
que preservem o meio ambiente e reduzam os impactos 
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ambientais. Exemplos disso são os tributos e os preços 
públicos (NUSDEO, 2018). 

Há uma maior flexibilidade diferentemente dos 
instrumentos de comando e controle. Possuem uma função 
promocional em que oferecem prêmios ou impõem cargas 
para atividades econômicas causadoras de degradação 
ambiental. Portanto, a finalidade dos instrumentos 
econômicos é de orientar o mercado de forma que as 
atividades econômicas se desenvolvam de maneira 
sustentável. 

Em contrapartida, é essencial apresentar o entendimento 
de Nusdeo que embora afirme que os instrumentos 
econômicos são eficazes, a autoria enfatiza a importância da 
combinação dos instrumentos pelo fato de que todos possuem 
vantagens e desvantagens. Dessa forma, a melhor ideia é a 
junção dos instrumentos (NUSDEO, 2018). 

Os tributos são mecanismos relevantes para o Poder 
Público pois possuem duas funções, são elas: a fiscal e a 
extrafiscal. A primeira destina-se a captação de recursos para 
os cofres públicos com o propósito de atender as necessidades 
da população. Por sua vez, a extrafiscal destina-se a indução 
ou coibição de condutas. 

Em relação a questão ambiental, os tributos são 
considerados um dos mais importantes instrumentos 
econômicos na atualidade, sobretudo por meio da 
extrafiscalidade devido a sua função de alterar 
comportamentos em face do meio ambiente. A respeito, Costa 
explana: 
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A extrafiscalidade consiste no emprego de ins-
trumentos tributários para o atingimento de fi-
nalidades não arrecadatória, mas, sim, incenti-
vadoras ou inibitórias de comportamentos, com 
vista à realização de outros valores constitucio-
nalmente contemplados (COSTA, 2019). 

A Constituição Federal ao elencar a defesa do meio 
ambiente como um dos princípios da ordem econômica no art. 
170 além de acrescentar “inclusive mediante tratamento dife-
renciado conforme o impacto ambiental dos produtos e servi-
ços e de seus processos de elaboração e prestação” (BRASIL, 
1988), fundamenta a aplicação dos tributos com o viés 
extrafiscal para induzir práticas benéficas ao meio ambiente, 
desde que não violem os princípios do Direito Tributário 
(NUSDEO, 2018). 

Os denominados tributos ambientais, ecológicos ou 
verdes são ferramentas que buscam modificar o 
comportamento da sociedade através do caráter extrafiscal 
visando a educação e conscientização ambiental da população. 
Há uma função de incentivar boas condutas e reorientar 
práticas lesivas ao meio ambiente. Logo, é imprescindível que 
esses tributos não percam sua função essencial que é a extra-
fiscalidade. Oliveira enfatiza as espécies tributárias como fun-
damental para a preservação dos recursos naturais: 

Depois de um longo período no qual os contro-
les diretos foram, quase exclusivamente, os úni-
cos instrumentos empregados na política ambi-
ental, parece que o fracasso destes tem levado a 
que se comece a considerar o papel que os 
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impostos verdes (as figuras tributárias com fins 
ambientais) podem ter no campo da proteção 
do meio ambiente. A utilização das espécies tri-
butárias, quer para suprir à prestação de servi-
ços públicos ambientais, quer fundamental-
mente para orientar a atuação dos contribuintes 
em face do meio ambiente é imprescindível 
para a superação da crise ambiental (OLI-
VEIRA, 2007). 

Observa-se que a função da extrafiscalidade dos tributos 
ecológicos é de promover a sustentabilidade visando incenti-
var práticas ambientalmente corretas. Ressalta-se que esses tri-
butos buscam reduzir o consumo descomedido e consequen-
temente os impactos ambientais, e não acabar com toda a uti-
lização dos recursos naturais. O intuito é encontrar um ponto 
de equilíbrio. 

No entanto, salienta-se que há também tributos compos-
tos com elementos ecológicos, que segundo Nusdeo proporci-
onar o esverdeamento, isto é, a inclusão de aspectos ambien-
tais em espécies tributárias já existentes torna-se mais interes-
sante, exatamente pelo fato de oportunizar a discussão sobre 
uma tributação ambiental na qual se aproximem as funções ar-
recadatória e extrafiscal e não apenas a figura do tributo ambi-
ental e suas características (NUSDEO, 2018). 

Sem dúvidas o tributo surge como instrumento eficiente 
tanto para o Estado captar recursos como também para 
estimular condutas não poluidoras e desestimular as 
poluidoras por meio da tributação ambiental. Tributa-se 
menos, a título de prêmio, quem não polui ou reduz atividades 
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de grande potencial degradador (OLIVEIRA, 2007). Sendo as-
sim, o Estado por meio da atividade tributária possui um im-
portante instrumento para promover medidas adequadas para 
o bem-estar da sociedade e viabilizar a proteção ao meio am-
biente. 

EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA IMPLEMEN-
 

A proteção ambiental através da atividade tributária não 
goza de um capítulo específico na Constituição Federal de 
1988, todavia essa falta de previsão expressa não afasta a tri-
butação ambiental no Brasil (GOMES; KNOB, 2017). Tal exer-
cício embora incipiente, ficará a cargo do legislador ordinário. 

Em se tratando especificamente de impostos, a defesa do 
meio ambiente poderá ser feita de maneira indireta mediante 
incentivos fiscais que são importantes mecanismos para dire-
cionar condutas permitindo a introdução de novas tecnologias 
e hábitos de consumo (MONTERO, 2014). Em matéria ambi-
ental, tais instrumentos possuem papel preponderante para 
efetivação da extrafiscalidade tributária orientando comporta-
mentos para atingirem objetivos e princípios dispostos na 
Constituição Federal (AMARAL, 2007). 

Dentre os impostos existentes no país pode-se citar o Im-
posto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação - ICMS e o Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU, como exemplos de incentivos para 
a proteção ambiental. 
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No âmbito estadual, encontra-se o ICMS ecológico. Esse 
imposto cria uma oportunidade para o Estado intervir na 
busca do desenvolvimento sustentável pelos Municípios ao 
distribuir parte dos valores arrecadados pelo imposto 
conforme critérios ambientais. Além do mais, salienta-se que 
se trata de um imposto com elementos tributários ecológicos. 

O primeiro Estado a instituir o ICMS Ecológico foi o 
Paraná em 1991. Com o passar dos anos, vários outros também 
implementaram. Atualmente, é correto afirmar que a maioria 
dos Estados já introduziu esse imposto em sua legislação. De 
acordo com a Constituição da República em seu art. 158, IV, a 
repartição de receita deverá ser da seguinte forma, 75% ficará 
com o Estado e 25% deverá ser repassado aos Municípios. 
Desses 25%, ¼ é de acordo com o que dispuser lei estadual. 
Isto é, o ICMS Ecológico encontra-se dentro dessa parcela. 

Contudo, ressalta-se que cada Estado adota o modelo 
direcionado ao ICMS Ecológico levando em consideração 
critérios de interesse da própria entidade federativa, como por 
exemplo, meio ambiente (área cultivada, unidade de conser-
vação), saúde, educação, patrimônio cultural, etc. Dessa 
forma, há no Brasil várias leis estaduais com medidas 
diferentes embora todas elas possuam o mesmo fim, isto é, a 
preservação do meio ambiente. 

De acordo com as experiências apresentadas pelos Esta-
dos que adotaram o ICMS Ecológico houveram resultados po-
sitivos quanto às políticas ambientais municipais. Diante 
disso, a utilização desse mecanismo por parte do Poder Pú-
blico considera-se satisfatória (SCAFF; TUPIASSU, 2004). 



 

523 

Nusdeo discorre sobre os objetivos desse instrumento. A 
autora afirma que as experiências dos Estados e estudos aca-
dêmicos apontam a compensação e o incentivo. O primeiro 
buscou compensar Municípios que possuíam altas restrições 
no uso de seu solo em que se encontram grandes áreas prote-
gidas. Enquanto o incentivo é somado a compensação e visa 
aumentar as áreas com unidades de conservação, melhorar a 
preservação e outras medidas benéficas ao meio ambiente ado-
tadas pelo Município. A diferença estará nos critérios da legis-
lação de cada Estado, se seus objetivos são mais amplos ou res-
tritos (NUSDEO, 2018). 

Portanto, o ICMS Ecológico por meio de sua forma de 
ação, isto é, da extrafiscalidade, induz os Municípios à adota-
rem medidas que visam a sustentabilidade ambiental. Cada 
Município esforça-se para atender os critérios previstos em lei, 
buscando ser beneficiado por uma parcela maior do imposto 
(LOBATO; ALMEIDA, 2005). 

Outro instrumento extrafiscal é o IPTU Verde, de compe-
tência Municipal. Trata-se de um programa de certificação sus-
tentável adotado pelas Prefeituras buscando a redução de im-
pactos ambientais a partir do incentivo a práticas sustentáveis 
por parte da população de modo que ocorra uma conscienti-
zação ambiental.  

Esse imposto possui como função incentivar os cidadãos 
a investir em ações e práticas de sustentabilidade em suas 
construções, isto é, o contribuinte ao optar por medidas sus-
tentáveis em suas residências, conforme estabelecido em lei lo-
cal, receberá em troca um prêmio. Trata-se de uma maneira de 
oferecer benefícios aos moradores, como também estimular 
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adoção de bons comportamentos, porém é opcional para o 
contribuinte. A respeito Azevedo corrobora: 

Dessa maneira, pode-se compreender que o 
IPTU Verde (ecológico), constitui-se como um 
dos instrumentos da política ambiental, em 
forma de benefício fiscal, e configura-se como 
exemplo de aplicação da extrafiscalidade tribu-
tária Stricto-sensu. Podendo ser caracterizado 
como uma tentativa de os municípios estimula-
rem ou mesmo induzirem práticas que envol-
vam condutas coadunadas com o desenvolvi-
mento sustentável em sua dimensão ambiental. 
Neste contexto, constata-se que diversas Prefei-
turas no Brasil têm atribuído aos contribuintes 
do IPTU a possibilidade de desenvolverem 
ações com vistas à sustentabilidade e a compro-
vação de tais ações culminam com a obtenção 
de benefícios fiscais, na forma de isenção, abati-
mentos e descontos no valor do imposto (AZE-
VEDO, 2017, p. 153). 

Há uma preocupação nas Prefeituras em relação ao meio 
ambiente, pois é essencial priorizar a natureza novamente. Di-
ante disso, muitas cidades estão buscando adotar o IPTU 
Verde devido a urgência em realizar ações que preservem o 
meio ambiente bem como a necessidade de uma infraestrutura 
urbana mais verde (GUIMARÃES, 2014). 

Além do mais, os autores Miguel e Lima enfatizam que o 
IPTU deve adotar uma política ambiental adequada ao Esta-
tuto da Cidade, “com incentivos de práticas ecologicamente 
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sustentáveis, além de proteger o patrimônio histórico e cultu-
ral e promover a inclusão econômica e social de populações 
carentes” (MIGUEL; LIMA, 2012, p. 207). Portanto, faz-se ne-
cessário observar o Estatuto da Cidade, e consequentemente, 
o Plano Diretor local. 

O indivíduo ao adotar medidas benéficas para o meio am-
biente está cumprindo seu papel previsto no art. 225 da Cons-
tituição da República, isto é, o dever de defendê-lo e preservá-
lo para gerações atuais e futuras, logo, está executando o prin-
cípio do desenvolvimento sustentável. Sendo assim, o IPTU 
Verde se torna um importante instrumento municipal para a 
garantir e efetivar a preservação ambiental. 

Com isso, pode-se afirmar que se trata de meios legais que 
embora o Poder Público deixe de arrecadar determinadas 
quantias, acaba por promover e induzir o contribuinte, por 
meio de incentivos financeiros (redução de tributos) ao com-
portamento mais consciente para o meio ambiente e, por con-
sequente, mais benefícios ao bem comum do povo. 

Daí a importância da extrafiscalidade para a efetivação da 
política ambiental, considerando que o sistema tributário deve 
ser estimulado para uma economia verde, incentivando o con-
sumo consciente, o uso de energia renovável, a adoção de me-
didas sustentáveis na construção de residências, a criação de 
empregos verdes, a introdução de tecnologias limpas, e prin-
cipalmente, o respeito pelos limites planetários existentes (DE 
CARLI; COSTA; RIBEIRO, 2015). 

Finalmente, pode-se concluir que a extrafiscalidade é um 
importante instrumento para a efetivação da preservação do 
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meio ambiente, uma vez que, através de mecanismos desesti-
mulam condutas que possam causar danos ao meio ambiente, 
como também incentivam boas práticas que devem ser adota-
das pela população bem como os entes federativos na busca da 
proteção e conservação dos recursos naturais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde o momento em que foi constatada a situação ambi-
ental do mundo, busca-se priorizar, na medida do possível, a 
preservação dos recursos naturais, através de comportamen-
tos e ações que combatam ou reduzam os prejuízos ambientais 
causados ao longo dos tempos. 

A introdução do meio ambiente no exercício tributário do 
Estado não busca dificultar a atividade econômica, mas sim re-
cuperar o meio ambiente de danos existentes e reduzir os im-
pactos ambientais, fazendo com que seja efetivamente cum-
prida a função estabelecida pela Carta Magna. 

Isto posto, verifica-se a importância da atuação do Estado 
por meio de sua atividade tributária extrafiscal ao induzir con-
dutas socioambientalmente adequadas que devem ser adota-
das pela população para a preservação ambiental. É nesse ce-
nário que se encontram os tributos como instrumentos econô-
micos da política ambiental. 

Essa harmonização ocorre por meio de medidas adotadas 
pelo Poder Público através de seu caráter extrafiscal, consis-
tente no uso de tributos destinados ao incentivo de práticas 
sustentáveis com a concessão de benefícios fiscais ou desestí-
mulos de comportamentos agressivos ao meio ambiente por 
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meio de majoração do tributo. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a tributação por 
meio da extrafiscalidade conquista resultados positivos para a 
proteção e preservação do meio ambiente. Logo, trata-se de 
um mecanismo de suma importância. 

Assim, as autoridades competentes estão buscando sem-
pre adotar medidas sustentáveis, como o ICMS Ecológico e o 
IPTU Verde. Esses impostos estão trazendo grandes benefí-
cios, seja através da preservação do meio ambiente, como tam-
bém ocorre com a modificação de comportamento dos indiví-
duos que estão procurando aderir meios favoráveis ao meio 
ambiente. 

Em termos conclusivos, após análise sobre a tributação 
através da extrafiscalidade, mais especificamente sobre o 
ICMS Ecológico e o IPTU Verde, impostos implementados no 
Brasil, constata-se que esses instrumentos são meios eficazes 
para promover a preservação do meio ambiente. 
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O USO DA AUDITORIA AMBIEN-
TAL NAS CORPORAÇÕES COMO 
INSTRUMENTO INIBIDOR DAS 
INFRAÇÕES AMBIENTAIS: GA-
RANTIA DO PRINCÍPIO DA PRE-
CAUÇÃO 

Rubens Sergio S. Vaz Junior 

INTRODUÇÃO 

O direito ambiental vem sofrendo com as constantes mu-
danças ocasionadas pelas exigências globais ao meio ambiente 
mais equilibrado. Os organismos nacionais e internacionais 
voltados para a proteção ambiental, questionam os problemas 
ambientais para as futuras gerações. 

Por efeito, dos questionamentos voltando para uma pro-
teção ambiental, uma série de questionamentos e mudanças 
foram implementadas no ordenamento jurídico nacional e in-
ternacional. Novas normas e novos instrumentos foram imple-
mentados pelos órgãos públicos, resultando em maiores exi-
gências ambientais por parte de todos. 

Em atenção, a essa mutação e aliada ao direito da infor-
mação que a sociedade vem se tornando mais crítica e vem fa-
zendo novas exigências aqueles que utilizam o recurso natu-
ral, seja diretamente ou indiretamente. 
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A ferramenta de Auditoria Ambiental torna-se um princi-
pal instrumento de gestão ambiental para aquelas corporações 
que querem ter uma imagem relacionada as normas de prote-
ção ambiental ou aquelas empresas que buscam linhas de cré-
ditos diferenciadas no mercado. 

A auditoria em sua essência cuida de processos e procedi-
mentos que visem um melhor desempenho empresarial assim 
como um pleno atendimento das regras impostas pelo ordena-
mento. 

Ressalta-se, que no presente artigo o objetivo é dar conhe-
cimento ao instrumento da Auditoria Ambiental assim como 
informar responsabilidade dos auditores ambientais. Por fim, 
contextualizar a sobredita ferramenta como meio de proteção 
ambiental que tem como sucedâneo o princípio da precaução. 

CONTEXTO AMBIENTAL E AS APLICAÇÕES 
NO DIREITO EMPRESARIAL AMBIENTAL 

As preocupações ambientais remontam de algum tempo 
e têm, como as primeiras evidências no entorno do assunto 
ambiental o uso indiscriminado de madeira, uso necessário 
para a construção de barcos. “O momento histórico de con-
quistas e de descobertas de outras terras, conforme ocorridas 
sob forte influência de Portugal e da Espanha, fez com que a 
madeira fosse muito utilizada”. (BOFF, 2012, p. 31). 

Frente ao novo contexto ambiental normativo e sendo as 
exigências internacionais latentes, desencadeando uma série 
de reflexões e imputações para as empresas que utilizam o re-
curso natural. 
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A título exemplificativo, a primeira conferência internaci-
onal que tratou da questão Ambiental foi a Conferência de Es-
tocolmo em 1972, naquela oportunidade foi editado a Declara-
ção do Meio Ambiente e dentre os princípios implementados 
talvez o mais importante foi a criação do desenvolvimento sus-
tentável, isto é, a necessidade do crescimento econômico, po-
rém com a necessidade de preservar o meio ambiente visando 
a busca da equidade social (preservação ambiental para as pre-
sentes e futuras gerações). 

Com advento da Lei da Política Nacional do Meio Ambi-
ente (PNMA), Lei Federal nº 6.938/81 em conjunto com a Cons-
tituição Federal de 1988, as questões ambientais ganham des-
taque e relevo no cenário nacional, tendo em vista as políticas 
públicas ambientais implementadas. 

Desta forma, com a evolução do sistema de gestão ambi-
ental aliada as políticas públicas ambientais implementadas 
pelos entes públicos, os empresários tiveram que mudar a sua 
forma de pensar e de gerir as suas empresas. 

Aqueles que são responsáveis pelas empresas tiveram que 
criar regulamentos e normas internas dentro das suas corpo-
rações visando atender as sobreditas normativas. Pois bem, a 
tecnologia e a difusão da informação foram fatores de suma 
importância para a transformação empresarial assim como as 
auditorias ambientais com o objetivo de dar cumprimento as 
novas imposições normativas ambientais. 

Desse modo, percebe-se, então, a importância da ferra-
menta da Auditoria Ambiental que visa controlar e fiscalizar 
as atividades industriais potencialmente poluidoras com 
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objetivo de diminuir os impactos ambientais82 assim como o 
índice de penalidades ambientais. 

Deve ser salientado que dentre o rol dos instrumentos da 
Política Nacional do Meio Ambiente estabelecida mediante a 
Lei Federal 6.938/81, por intermédio do seu artigo 9º não con-
templa a Auditoria Ambiental, isto é, o sobredito instituto 
ainda não foi reconhecido como instrumento da Política Naci-
onal do Meio Ambiente. Entretanto, frente às exigências esta-
belecidas pelos órgãos ambientais o instituto ganha destaque 
e relevo. Sabe-se que as exigências no cumprimento das nor-
mas ambientais vêm aumentando dia após dia e para que as 
empresas possam cumprir tais imposições estatais a Auditoria 
Ambiental é o mecanismo que melhor resolve tais adequações. 

Ainda, de forma tímida, alguns entes públicos já vêm exi-
gindo taxativamente o uso da Auditoria Ambiental como meio 
de prevenção dos impactos (danos) ambientais, tais como a Lei 

 
82Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a 
saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e 
econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e 
a qualidade dos recursos ambientais. (Resolução Conama 305/2002, inciso 
XI, no anexo I, disponível em 
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=306. Acesso 
em 03 de mai. 2020. 
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Estadual do Rio de Janeiro83 assim como a Lei do Espírito 
Santo84. 

Em uma análise mais perfunctória das sobreditas norma-
tivas estaduais percebe-se a necessidade da realização de au-
ditorias ambientais visando dar melhores condições dos ges-
tores da empresa controlar o pleno atendimento as políticas 
públicas ambientais e consequentemente as boas práticas am-
bientais. Em suma, o instituto da auditoria funciona como me-
canismo duplo, por um lado para a Administração Pública o 

 
83Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 1.898/1991 – Artigo 5º Art. 5º - Deverão, 
obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais periódicas anuais as 
empresas ou atividades de elevado potencial poluidor, entre as quais: I - as 
refinarias, oleodutos e terminais de petróleo e seus derivados; II - as 
instalações portuárias;* III – instalações aeroviárias (aeroportos, 
aeródromos, aeroclubes); IV - as instalações destinadas à estocagem de 
substâncias tóxicas e perigosas; V - as instalações de processamento e de 
disposição final de resíduos tóxicos ou perigosos; VI - as unidades de 
geração de energia elétrica a partir de fontes térmicas e radioativas; VII - as 
instalações de tratamento e os sistemas de disposição final de esgotos 
domésticos; VIII - as indústrias petroquímicas e siderúrgicas; IX - as 
indústrias químicas e metalúrgicas 
84Lei Estadual do Espírito Santo nº 4.802/1993 - Art. 3° - Deverão, 
obrigatoriamente, se submeter a auditoria ambientais periódicas as 
empresas com atividades de elevado potencial poluidor a saber: I - 
Refinarias oleodutos e terminais de petróleo e seus derivados; 
II - Instalações portuárias; III - Instalações destinadas a estocagem de 
substâncias tóxicas e perigosas; IV - Instalações de processamento e de 
disposição final de resíduos tóxicos ou perigosos; V - Unidades de geração 
de energia elétrica a partir de fontes térmicas e radioativas; VI - Instalações 
de tratamento e sistema de disposição final de esgotos domésticos; VII - 
Indústrias petroquímicas e siderúrgicas; VIII - Indústrias químicas e 
metalúrgicas; IX - Indústrias de celulose e papel; X - Lixo hospitalar; XI - 
Mineração; XII - VETADO; e XIII - Unidade de geração de energia por 
fonte radioativa e indústrias petroquímicas. Parágrafo Único - O intervalo 
máximo entre auditorias ambientais periódicas será de três anos. 



 

536 

fiel cumprimento da norma com prazos e procedimentos re-
gulamentados e por lado, para as empresas como instrumento 
de controle e gerenciamento da produção e/ou execução do 
serviço. 

Ante o exposto, pode-se concluir a importância da reali-
zação da Auditoria Ambiental, visando minimizar e/ou elimi-
nar os impactos ambientais garantindo, assim, um meio ambi-
ente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 
gerações conforme determina a regra matriz ambiental ex-
posta no texto constitucional. 

O USO DAS AUDITORIAS AMBIENTAIS 
COMO FERRAMENTA DE GESTÃO AM-
BIENTAL 

Inicialmente, cumpre conceituar a gestão ambiental que 
atualmente deve ser entendida como processo sistemático 
acompanhado de documento de apuração contendo o manejo 
dos recursos naturais em decorrência das atividades desenvol-
vidas. 

Deste modo, em decorrência dos impactos ambientais atu-
ais e das exigências internacionais em busca do meio ambiente 
equilibrado, as empresas precisam adotar mecanismos que 
proporcionem um melhor desempenho na sua cadeia produ-
tiva e consequentemente melhores resultados ambientais. 

Considerando a importância do meio ambiente equili-
brado os bancos e o mercado de ações entabularam indicado-
res (voltados para a questão ambiental) que apuram os meca-
nismos utilizados na cadeia produtiva na empresa, em 
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resumo, atualmente os bancos para concederem taxas mais 
atrativas necessitam averiguar o modus operandi da empresa 
analisando sistematicamente a matéria prima até o produto fi-
nal. Ressalta-se que tal procedimento vem sendo utilizado 
também para o comércio das ações na bolsa de valores que vão 
ter seus impactos em razão das questões ambientais. 

Nota-se, também, que o processo de Auditoria Ambiental 
consiste em atestar o cumprimento das normas ambientais por 
meio de critérios estabelecidos no sistema de gestão ambiental 
ou dos indicadores determinados pelo Poder Público. Do 
mesmo modo, o desempenho ambiental empresarial atual-
mente tem servido de base para indicadores de sustentabili-
dade empresarial e até mesmo para a concessão de financia-
mento bancário. 

Em resumo, a gestão ambiental deixa de ser um mero co-
adjuvante nas tomadas de decisões e passa a ser o protagonista 
da direção empresarial tendo em vista a sua característica ca-
talisadora (filtro) dos impactos e/ou danos ambientais frente a 
sociedade. Ressalta-se, que atualmente a sociedade vem bus-
cando novos meios de consumo, com pesquisas e buscas de 
informações sobre o produto, do mesmo modo, as pesquisas 
sobre as corporações têm contribuído para a compra ou aqui-
sições de serviço, em resumo, os dirigentes de hoje devem pre-
ocupar-se com a imagem empresarial perante os seus consu-
midores. 
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A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E RESPONSA-
BILIDADE EMPRESARIAL AMBIENTAL 

À luz das questões mundiais e lastreada na afirmação de 
Bessa (2016), a promoção do uso racional do meio ambiente se 
torna evidente, dando origem à PNMA criada pela Lei 
6.938/81 e regulamentada pelo Decreto 99.274/1990, a qual se 
manteve no ordenamento jurídico após o filtro de constitucio-
nalidade feito com a promulgação da Constituição Federal. 

A forma de gerir os negócios vem sofrendo alterações diu-
turnamente em virtude das exigências ambientais locais e glo-
bais. Portanto, com a necessidade premente de conquistar no-
vos mercados os gestores das empresas vêm incluindo meca-
nismos para uma melhor gestão ambiental, inclusive com ado-
ção de ações de marketing voltadas para ações ambientais, de-
nominadas marketing verde. 

Sob o prisma do princípio da Responsabilidade Ambien-
tal este encontra-se esculpido explicitamente no rol da Política 
Nacional do Meio Ambiente tendo como escopo a prescrição 
de responsabilizar o poluidor, seja ele pessoa física ou jurídica, 
que responderá por suas ações ou omissões em prejuízo do 
meio ambiente, parágrafo 3º da PNMA, conforme transcrito, 
in verbis: 

As condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pes-
soas físicas ou jurídicas, a sanções penais e ad-
ministrativas, independentemente da obriga-
ção de reparar os danos causados. (brasil, 1981) 
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No bojo da Lei de PNMA, em seu artigo 4º, também in-
voca-se a necessidade de se impor ao poluidor e ao predador 
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados 
ao meio ambiente. 

Na mesma linha de pensamento, a responsabilidade do 
auditor ambiental encarregado pela auditoria responderá pe-
los danos ambientais causados de forma objetiva conforme 
preceito do artigo 14, §1º da Lei 6.938/81, conforme transcrição, 
in verbis: 

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, in-
dependentemente da existência de culpa, a in-
denizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua ativi-
dade. O Ministério Público da União e dos Es-
tados terá legitimidade para propor ação de res-
ponsabilidade civil e criminal, por danos causa-
dos ao meio ambiente. (BRASIL, 1981). 

Utilizando a mesma lógica jurídica de interpretação, a Re-
solução Conama nº 237/97 determina que sejam aplicados a 
responsabilidade civil, administrativa e penal das empresas 
que realizam os estudos ambientais, conforme abaixo trans-
crito: 
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Art. 11 - Os estudos necessários ao processo de 
licenciamento deverão ser realizados por pro-
fissionais legalmente habilitados, às expensas 
do empreendedor. 
Parágrafo único - O empreendedor e os profis-
sionais que subscrevem os estudos previstos no 
caput deste artigo serão responsáveis pelas in-
formações apresentadas, sujeitando-se às san-
ções administrativas, civis e penais. (CO-
NAMA, 1997). 

Destarte, mesmo gozando de independência e autonomia 
os auditores ambientais estão sujeitos a serem responsabiliza-
dos civilmente, administrativamente e penalmente conforme 
prescrição Constitucional.85 Com fito de evitar as responsabili-
zações por parte das auditorias ambientais privadas a estru-
tura básica seguida é aquela exigida para as auditorias públi-
cas. 

No tocante a Auditoria Ambiental Pública teve trata-
mento por intermédio da Resolução Conama 305/2002, tratou 

 
85Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. Constituição Federal Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso 
em 03 de mai. 2020. 
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de elencar critérios e abrangências para que a ferramenta seja 
utilizada e cumpra a sua finalidade, tais como: 

I – A identificação da legislação ambiental fede-
ral, estadual e municipal, bem como das nor-
mas ambientais vigentes aplicáveis à instalação 
da organização auditada; 
II – A verificação da conformidade da instala-
ção da organização auditada com as leis e nor-
mas ambientais vigentes; 
III - A identificação da existência e validade das 
licenças ambientais; 
IV - A verificação do cumprimento das condi-
ções estabelecidas nas licenças ambientais; 
V - A identificação da existência dos acordos e 
compromissos, tais como termos de compro-
misso ambiental e/ou termos de ajustamento de 
conduta ambiental e eventuais planos de ação 
definidos nesta Resolução; e 
VI - A verificação do cumprimento das obriga-
ções assumidas no que se refere ao inciso V. 

Destaque-se, ainda, que a sobredita normativa elencou o 
conteúdo mínimo que deverá ser respeitado pela as empresas 
que realizem a Auditoria Ambiental, ressaltando o fiel atendi-
mento as normas ambientais. 

Do mesmo, a sobredita Resolução tratou de elencar os re-
quisitos mínimos e necessários para o Plano de Ação, salienta-
se que esse plano deverá ser adotado pela Auditoria Ambien-
tal para um melhor fluxo de informação. Assim a legislação 
tratou de trazer como requisitos ações corretivas e preventivas 
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associadas às não-conformidades e deficiências identificadas 
na Auditoria Ambiental; estabelecer um cronograma físico 
para implementação das ações previstas; além disso, o plano 
deverá indicar a área da organização responsável pelo cumpri-
mento do cronograma estabelecido; e por fim, estabelecer o 
cronograma físico das avaliações do cumprimento das ações 
do plano e seus respectivos relatórios. 

Ante o exposto, visando minorar os efeitos ambientais os 
auditores confeccionaram um relatório de Auditoria Ambien-
tal apontando o Plano de Ação assim como a conclusão da Au-
ditoria, respeitando que as informações ali existentes são de 
inteira responsabilidade da equipe técnica multidisciplinar vi-
sando constatar evidências objetivas para o plano de ação. 

EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DA PRE-
CAUÇÃO FRENTE A AUDITORIA AMBIEN-
TAL 

Os princípios da política nacional do meio ambiente de-
vem ser usados como norteadores para uma nova perspectiva 
ambiental quando deve ser feita uma nova hermenêutica jurí-
dica ambiental, conforme proposto por Belchior (2011), decor-
rente de uma necessidade de uma nova relação entre o homem 
e o meio ambiente que repercutirá em uma nova pré-compre-
ensão ecológica. 

O princípio da precaução deve ser entendido como mais 
uma espécie de proteção ao meio ambiente antecipando os 
efeitos ambientais e deve também ser usado como lastro prin-
cipiológico ao dar efetividade às bases e diretrizes ao empre-
endedor, porém sem gozar de certezas científicas. Destaque-se 
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que as bases do sobredito princípio são as mesmas da Audito-
ria Ambiental, em outras palavras, tanto o princípio da pre-
caução como a Auditoria Ambiental devem ser adotadas em 
caráter antecedente ao impacto ou dano ambiental, conforme 
o caso. 

Notadamente, percebe-se que os aspectos voltados ao 
meio ambiente são evidentes por decorrência do sinal de alerta 
dado por ele mesmo e das novas tendências de proteção am-
biental. Desta forma, o princípio da precaução ganha e merece 
destaque tendo em vista a sua essência exposta na frase: 
"Aquilo que hoje é visto como inócuo amanhã poderá ser con-
siderado extremamente perigoso e vice-versa." 

Considerando a situação atual de degradação ambiental 
no mundo e, ao se voltar aos aspectos do meio ambiente, o ins-
trumento da Auditoria Ambiental torna-se o mecanismo de 
minimizar a degradação do meio ambiente e tem amparo nas 
bases do princípio da precaução. 

Por conseguinte, o princípio da precaução teve seu marco 
histórico no direito alemão, sendo certamente uma das princi-
pais contribuições mundiais para o direito ambiental. Neste 
mesmo sentido é o entendimento de Figueredo (2013, p.138) 
que declara: “No início do século XX, no direito Alemão, que 
começa a surgir referências ao princípio em tela, e tem como 
finalidade a eliminação ou menos a redução dos riscos e danos 
à saúde e ao meio ambiente.” (FIGUEIREDO, 2013). 

Com base nesse princípio, estabelece-se uma série de ve-
dações e de intervenções atinentes ao meio ambiente, caso haja 
a certeza de que as alterações não causarão reações adversas, 
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já que nem sempre a ciência pode oferecer à sociedade respos-
tas conclusivas sobre a inocuidade de determinados procedi-
mentos. 

De acordo com Antunes (2012, p.37) a própria essência do 
princípio da precaução determina: 

que não é necessário a paralisação da atividade 
empresarial, mas a adoção dos cuidados neces-
sários, até mesmo para que o conhecimento ci-
entífico possa avançar e a dúvida ser esclare-
cida. 

Logo, o sobredito princípio fornece guarida para o insti-
tuto da auditoria ambiental quando fornece elementos de ges-
tão ambiental com intuito de assegurar com medidas e meios 
necessários para garantir o fiel cumprimento da legislação am-
biental. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista todas as informações abordadas neste ar-
tigo, conclui-se com as seguintes observações. 

Inicialmente que o meio ambiente tornou-se o principal 
tema da globalidade. Palestras, seminários e debates sobre a 
questão ambiental ganharam relevância nos últimos tempos, 
servindo de fonte de preocupação dos governos, das popula-
ções e principalmente dos empresários. 

Com o advento das normativas e diretrizes ambientais, 
houve um enrijecimento das normas ambientais e as novas 
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diretrizes ambientais, resultando em novos instrumentos de 
controle e de gestão ambiental, a exemplo da Auditoria Ambi-
ental. 

O procedimento de Auditoria Ambiental conduz inova-
ções essenciais no ordenamento jurídico com o rigor de proce-
dimento, nos prazos e na forma de gestão, assegurando para a 
sociedade a qualidade do produto e/ou do serviço. Deve ser 
destacado que o usuário alterou a sua forma de consumir bus-
cando informações sobre o produto e pelas empresas respon-
sáveis pelo mesmo. 

Por força da demanda de manter padrões de qualidade 
que as corporações tiveram que colocar nas suas tomadas de 
decisão o fator Ambiental, com uma empresa auditada e res-
peitando os padrões legais ambientais e exigindo um maior 
conhecimento dos aspectos ambientais internos e externos. 

Por outro lado, a realização da Auditoria Ambiental deve 
ser feita por profissionais que dominem as áreas de atuação, 
tendo em vista a tríplice responsabilidade prescrita na Consti-
tuição Federal, do mesmo modo que o profissional prepare um 
plano de ação para avaliação dos procedimentos e por fim, que 
o sobredito procedimento tenha uma conclusão do trabalho. 

Fechando o presente ensaio, ainda temos a conexão exis-
tente entre o princípio da precaução e as Auditorias Ambien-
tais, que ambos os institutos visam a proteção ambiental de 
forma antecedente. 
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LIXO URBANO: FATOR DE GE-
RAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
LOCAL SUSTENTÁVEL 

José Farias de Souza Filho 

INTRODUÇÃO 

A construção epistemológica do Direito Ambiental em 
pouco mais de meio século se deu a partir da percepção de ris-
cos ambientais que, gradualmente, transformou-se em preocu-
pação ambiental e levou ao debate sobre o modelo tradicional 
de desenvolvimento econômico, pontuando a complexidade 
das interrelações econômicas, ecológicas e sociais envolvidas. 
Uma nova visão, sistêmica e interdisciplinar, passou a nortear 
a racionalidade na produção do conhecimento, possibilitando 
a evolução histórica da apropriação dos direitos fundamentais 
de terceira dimensão, especialmente do direito ao desenvolvi-
mento sustentável. 

Construtos psicológicos como atitude, bem-estar, com-
portamento, dignidade, empatia, percepção e preocupação, 
dentre muitos outros, passaram a nortear estratégias de pes-
quisas e elaborações epistemológicas nas Ciências Econômi-
cas, Humanas, Jurídicas, Naturais e Sociais. 

O problema, enfrentado neste trabalho, é que as políticas 
públicas ambientais são formuladas, via de regra, a partir das 
percepções negativas dos impactos ambientais, de rápida sen-
sibilização, mas de baixa eficácia para mudança de atitude que 
promova comportamento humano condicionado, 
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gradualmente adaptado às mudanças. Esta parece ser a causa 
da ineficácia da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Bra-
sil: os resíduos são considerados lixo, poluidores e focos de do-
enças, cujo tratamento é problema da Edilidade e produz des-
perdício ou malversação de recursos públicos. 

Este capítulo tem por objetivo geral sugerir a mudança de 
enfoque e discursão dos temas ligados ao Direito Ambiental 
Econômico, substituindo-se percepções negativas de risco e 
perigo, coletivamente compartilhadas e tradicionalmente uti-
lizadas, por percepções positivas de sustentabilidade, gerando 
trabalho e emprego, produzindo riqueza, mitigando consumo 
de recursos ambientais e danos ao meio ambiente, promo-
vendo a participação colaborativa e política da coletividade 
nas decisões e execução das políticas públicas ambientais. 

Por objetivo específico, pretende-se contribuir com o de-
bate acadêmico sobre a implementação dos instrumentos e das 
ações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, propondo-se 
novas perspectivas para os planejamentos municipais de ges-
tão de resíduos, a partir da percepção positiva de que o lixo 
gerado e coletado diariamente nos mais de cinco mil e qui-
nhentos municípios brasileiros oferece oportunidades de de-
senvolvimento econômico local, economia de recursos ambi-
entais e financeiros, inclusão socioeconômica de centenas de 
milhares de pessoas nos mercados de trabalho e de consumo e 
o compartilhamento de responsabilidades. 

Apresentará sugestões técnicas para a implementação das 
ações da política Nacional de Resíduos Sólidos que efetiva-
mente proporcione benefícios diretos para a administração pú-
blica e para a coletividade, dentre os quais se destacam: a 
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redução de custos do serviço municipal de limpeza pública; o 
aumento mensurável do bem-estar e da qualidade sanitária 
das populações urbanas; a melhoria dos índices de saúde co-
letiva, com a erradicação de focos de doenças e mitigação de 
gastos com atenção básica em saúde, especialmente relaciona-
dos a diagnóstico, tratamento e reabilitação. 

Com base nos objetivos declarados, pode-se classificar 
este estudo como de natureza explicativa, por pretender expli-
car as causas da ineficiência da gestão de resíduos sólidos ur-
banos no Brasil, a partir de resultados de pesquisa empírica 
acerca da percepção de perigo pela disposição ambiental-
mente inadequada desses resíduos. 

O desenvolvimento do capítulo está estruturado em duas 
seções: na primeira, serão apresentadas contribuições da psi-
cologia social para a construção epistemológica da Ciência da 
Sustentabilidade; na segunda, apresenta-se a roteiro prático 
para implementação da política nacional de resíduos sólidos, 
construído a partir de pesquisas realizadas simultaneamente à 
intervenção do Ministério Público do Estado da Paraíba em 
apoio a municípios paraibanos. 

O título sugere a percepção positiva do lixo, em confronto 
com aquela coletivamente compartilhada; no texto, demons-
trar-se-á que os resíduos sólidos domésticos são montanhas de 
matérias primas – ou recursos ambientais –, geradas diaria-
mente e ainda sem adequado aproveitamento econômico; na 
conclusão, será demonstrada que a implementação dos instru-
mentos e das ações previstas na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos atende às seis principais dimensões da 
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sustentabilidade, promovendo desenvolvimento econômico, 
inclusão social e preservação ambiental. 

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA SOCIAL 
PARA A CONSTRUÇÃO EPISTEMOLÓGICA 
DA CIÊNCIA DA SUSTENTABILIDADE 

A humanidade sempre produziu impactos negativos so-
bre a natureza, de forma direta ou indireta, transformando 
paisagens e causando perda da diversidade biológica. Esses 
impactos negativos se ampliaram à medida que a raça humana 
se tornava numericamente abundante. Bensusan (2006, p. 100) 
afirma que “à medida que as populações cresceram e as tecno-
logias se desenvolveram, o impacto direto da humanidade so-
bre os ambientes naturais e sua influência na destruição da bi-
odiversidade do planeta foram aumentando continuamente”. 

Os impactos aumentaram exponencialmente depois das 
Revoluções Industriais dos séculos XVIII e XIX, com a necessi-
dade de aumento de suprimento de matéria-prima e de fontes 
energéticas, a intensificação do êxodo para as urbes, onde ha-
via melhores condições sanitárias e salários mais elevados, 
causando o declínio da população rural e das colheitas. Bertoni 
e Lombardi Neto afirmam que foi então “profetizado que a po-
pulação do mundo estaria limitada pela capacidade produtiva 
da terra” (2005, p. 19). Tal profecia teria servido de base para 
elaboração da teoria malthusiana86 no início do Século XIX. 

 
86 Thomas Robert Malthus, sacerdote da Igreja Anglicana, economista e 
demógrafo inglês, publicou um panfleto em 1798, sob o título de “Essay on 
the principle of population”, em que relacionava população com economia. 
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A industrialização, pois, efetivamente ampliou e generali-
zou a urbanização, determinando “a destruição a grande velo-
cidade das culturas agrárias e o fim de um mundo camponês 
multimilenar: enquanto 3% da população mundial viviam em 
cidades em 1800, 80% dos habitantes estão hoje urbanizados 
no Ocidente europeu” (MORIN e KERN, 2003, p. 82). 

Com o aumento da população mundial, o avanço tecnoló-
gico e a forma industrial de produção imprimida a partir da 
Segunda Revolução Industrial, a humanidade viu produzir-se 
um “aumento exponencial na magnitude e na intensidade dos 
impactos ambientais das novas tecnologias” (LITTLE, 2001, P. 
115). Intensificaram-se a urbanização de territórios e o con-
sumo de recursos naturais com consequente geração de lixo, 
degradação de sistemas ecológicos e perda de biodiversidade. 

Estes impactos negativos das atividades humanas sobre o 
ambiente natural passam a ser percebidos por cientistas e pes-
quisadores ainda em meados do século XIX, como apontam 
Carvalho (2005), Bursztyn e Persegona (2008) e Flilipetto 
(2010), com base em um ensaio de Thomas Henry Huxley – 
Evidence as to man’s place in nature [Evidência sobre o lugar do 
homem na natureza] –, publicado em Londres, em 1863, e em 
um trabalho de George Perkins Marsh – Man and Nature; or, 
Physical Geography: As Modified by Human Action [Homem e 
Natureza; ou Geografia Física: Modificada pela Ação do Ho-
mem], publicado em Nova York em 1872. 

Em meados do século 20, segundo registro de Harada 
(1995), percebeu-se a contaminação da Baía de Minamata, na 
Ilha de Kysushu, no Japão, com metilmercúrio, um metal pe-
sado normalmente liberado por resíduos industriais, 
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causando a morte de 1.043 pessoas das 2.252 envenenadas, 
além de doenças crônicas e malformação de fetos. O tipo de 
envenenamento diagnosticado naquele evento passou a ser co-
nhecido como “Síndrome de Minamata” e apresenta sintomas 
como distúrbios sensoriais, constrição do campo visual, dis-
túrbios auditivos e tremores, dentre outros. 

Os impactos negativos sobre o meio ambiente passam a 
ser percebidos como risco ou perigo, dependendo da causa, com 
efeitos sobre o sistema psicológico do indivíduo. Construtos 
psicológicos como percepção e preocupação passam a ser ampla-
mente utilizados pelas ciências sociais, humanas e naturais. 
Quatro construtos são destacados e estão intimamente ligados 
e, não raro, usados inadequadamente: perigo, risco, percepção e 
preocupação. 

DA PERCEPÇÃO DE RISCO À PREOCU-
PAÇÃO AMBIENTAL 

O primeiro termo a se definir é perigo, adequadamente uti-
lizado para descrever eventos decorrentes de fenômenos natu-
rais (estiagem, inundação, geada, terremoto, etc.). O perigo é 
sempre potencial e iminente, não provocado por ações ou 
omissões humanas, transformando-se em desastre quando 
acontece. As ações e omissões humanas, cujos impactos po-
dem (e devem) ser previstos e dimensionados (princípio da 
prevenção) ou, na falta de indicadores confiáveis, evitados 
(princípio da precaução), provocam risco, termo usado para 
designar probabilidade de perdas em um período pré-deter-
minado ou na iminência de eventos que possam produzir da-
nos consideráveis. Para os pesquisadores da Decision 
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Research87, especialmente Slovic, Finucane, Peters e MacGregor 
(2004) e Slovic e Peters (2006), o risco se refere particularmente 
a evento ou consequência futura, que pode ser observado e 
mensurado, previsto e evitado quando percebido. 

Mas, se os riscos são conhecidos e devem ser mitigados, 
por força do princípio constitucional da prevenção, como ex-
plicar a comprovadamente baixa eficácia das políticas públicas 
de proteção do meio ambiente, aí incluído o processo de licen-
ciamento ambiental de atividades efetivamente poluidoras? 

A resposta é oferecida pelos achados de Slovic et al. (2004), 
a partir de pesquisas realizadas nas áreas da neurociência e da 
psicologia cognitiva, que pode ser elencada em quatro asserti-
vas: (A) a compreensão de risco se dá por dois sistemas, um 
analítico e outro experiencial; (B) a compreensão pelo sistema 
analítico se processa pela lógica formal e, por isto, é lenta e tra-
balhosa, já que opera por cálculo de probabilidades; (C) a com-
preensão de risco pelo sistema experiencial é intuitiva e quase 
sempre automática, “ligada pela experiência à emoção e ao 
afeto”, resultando em resposta mais rápida e “não muito aces-
sível à percepção consciente”; (D) a operação interdependente 
dos dois sistemas orienta atitudes mais seguras e adequadas. 

Costuma-se esperar que a edição de um diploma legal ou 
a formulação planificada de uma política pública responda às 
demandas coletivas. No Brasil, em especial, ao se enfrentar 

 
87 Fundada em 1976, a Research Decision (DR) investiga julgamento humano, 
tomada de decisão e risco. Composta por doze pesquisadores de quatro 
países, com ampla gama de conhecimentos, que realizam pesquisa básica 
para aplicação em variadas áreas, como aviação, negócios, questões 
ambientais, finanças, saúde, análise de inteligência e terrorismo. 
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problemas ambientais, recorre-se a tais recursos, em regra, 
apelando-se apenas ao sistema analítico de percepção de ris-
cos, que tem se mostrado ineficaz. Exemplifica-se com as Polí-
ticas Nacionais de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997), de Sane-
amento Básico (BRASIL, 2007) e, com particular destaque, a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). Slovic 
et al. (2004, p. 15) também explicam essa baixa eficácia a partir 
das teorias acerca dos sistemas de percepção de risco, senten-
ciando: “Estudos demonstraram que o raciocínio analítico não 
pode ser eficaz, a menos que seja guiado pela emoção e pelo 
afeto. A tomada de decisão racional requer integração ade-
quada dos dois modos de pensamento” (tradução nossa). 

Pessoas, grupos sociais, ecossistemas e outros bens (inclu-
indo o patrimônio cultural, material e imaterial), quando ex-
postos a situações de risco ou perigo, colocam-se em estado de 
vulnerabilidade. Com os conhecimentos produzidos em todas 
as áreas da ciência, é possível realizar-se previsão adequada 
de riscos das atividade humanas, restringindo o estado de vul-
nerabilidade a evento natural que provoque perigo – o desastre 
–, definido por Charles Fritz (apud Peek e Mileti, 2002) como 
um evento, concentrado no tempo e no espaço, em que uma 
sociedade, ou uma subdivisão relativamente autossuficiente 
da sociedade, passa por grave perigo e fica sujeita a perdas fí-
sicas para seus membros e aparatos físicos, onde a estrutura 
da sociedade fica fragilizada e a realização de toda ou algumas 
das funções essenciais da sociedade fica prejudicada. 

Em qualquer campo da atividade humana, ao se tratar de 
desastres – e consequentes riscos, perigos e vulnerabilidades 
–, há que se considerar seus impactos em processos psicosso-
ciais (crenças, valores, afetos, atitudes, comportamento); nas 
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repercussões, temporárias ou permanente, sobre a relação pes-
soa/natureza/sociedade (FISCHER, 2003). Por isto, um cons-
truto psicológico cognitivo que modernamente povoa as ciên-
cias naturais e afins é a percepção, chave para conhecimento do 
risco e para o desencadeamento das respostas. 

Termo utilizado e definido em muitas áreas do conheci-
mento (da filosofia à geografia, da psicologia à engenharia, do 
direito à economia), percepção é um tema pesquisado pela psi-
cologia cognitiva como um construto que encerra processos 
para reconhecimento, organização e compreensão de sensa-
ções, a partir de conhecimentos anteriormente adquiridos que 
ajudam a interpretar os estímulos recebidos pelos sentidos. Se-
gundo Tuan (1980, p. 5), percepção “é tanto a resposta dos sen-
tidos aos estímulos externos, como a atividade proposital, na 
qual certos fenômenos são claramente registrados, enquanto 
outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados”. 

A partir dos desastres ambientais ocorridos após a Se-
gunda Revolução Industrial e suas consequências sobre a sa-
úde e o bem-estar de homens e espécies, verificou-se o au-
mento do interesse de pesquisadores, gestores públicos e po-
pulação geral, em conhecer e medir os impactos produzidos 
no meio ambiente pelas atividades humanas. Neste contexto, 
surge a percepção de risco, mensurada por escalas psicométricas, 
segundo Slovic e colaboradores (2004), como instrumento da 
psicologia cognitiva para auxiliar na formulação de políticas 
ambientais, econômicas e sociais. 

Modernamente, admite-se que a percepção de risco pode 
ocorrer por afetos (sentimentos), constituindo-se em resposta 
instintiva à ameaça percebida, ou por análise racional, lógica, 
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apoiada em avaliações cientificamente elaboradas para to-
mada de decisão, segundo Slovic e Peters (2006). Os autores 
afirmam que, nas primeiras pesquisas desenvolvidas por Slo-
vic e colaboradores (2004), evidenciou-se a percepção de riscos 
por meio dos afetos, destacando-se o sentimento de medo 
como fator determinante da aceitação do risco. Eles exemplifi-
cam com o sentimento de medo que fez a sociedade norteame-
ricana perceber o risco que representa o terrorismo, especial-
mente após o 11 de Setembro de 2001. 

As pesquisas sobre percepção de risco (especialmente am-
biental) auxiliam na compreensão das interrelações pessoa-
ambiente-sociedade e se colocam como eficientes ferramentas 
para interpretação da realidade, conhecimento de sistema de 
valores, de afetos e fornecimentos de informações, subsidi-
ando adequados planejamentos e eficazes intervenções para 
mudança de atitudes e desenvolvimento de comportamento 
pró-ambiental. 

Em razão de ser composta por afeto e cognição, Tuan 
(1980) põe a percepção como elemento constitutivo da atitude. 
Logo, a percepção de risco em relação ao meio ambiente e ao 
uso dos recursos naturais deve assumir a representação de 
problema para que resulte em ação intencional de preservação 
e de conservação. Bell (2000) e Pol (2002) afirmam que se se 
trata de preocupação ambiental, por sua importância para o equi-
líbrio ecológico, o desenvolvimento econômico e a inclusão so-
cial, devendo ser considerada como uma dimensão ou compo-
nente) da sustentabilidade. 

Muitas pesquisas empíricas têm usado instrumentos psi-
cométricos para medir níveis de preocupação ambiental das 
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pessoas, quase sempre a partir de listagem de problemas am-
bientais, como contaminação, poluição e escassez de recursos 
(GIVENS e Jorgenson, 2002). Entretanto, como afirmam Ara-
gonés, Sevillano, Cortés e Amérigo (2006), ainda não se dispõe 
de uma base conceitual para preocupação ambiental, partindo-se 
do pressuposto de que as pessoas percebem problemas ambi-
entais e avaliam os riscos de perdas individuais e coletivas que 
eles representam. 

Fransson e Gärling (1999) analisando estudos publicados 
– por Weigel, em 1983; por Ajzen, em 1989; por Sjöberg, em 
1989; e por Takala, em 1991 –, afirmaram que “a percepção am-
biental foi tratada como uma avaliação, ou uma atitude em re-
lação a fatos, ao próprio comportamento ou ao comporta-
mento dos outros com consequências para o ambiente” (p. 
370). Registram também que, posteriormente, a preocupação 
ambiental foi considerada uma atitude específica, diretamente 
determinante de intensões, ou um valor de orientação, mani-
festada na crença de que a poluição representa ameaça para a 
saúde e o bem-estar dos indivíduos. 

A difusão de informações politicamente consensuadas so-
bre problemas ambientais e riscos individuais deles decorren-
tes, certamente exerce influência sobre as atitudes, os valores, 
as crenças e os comportamentos humanos, em maior ou menor 
amplitude, dependendo do conhecimento da realidade, das 
condições de acesso aos recursos naturais (abundância ou es-
cassez) e das variáveis sociodemográficas. A propósito, a pre-
ocupação ambiental tem sido identificada até nas pesquisas 
sobre comportamento do consumidor, desenvolvidas nos Es-
tados Unidos por Roberts (1996) e Bamberg (2003) e no Brasil 
por Queiroga, Gouveia, Coutinho e Vasconcelos (2005). 
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A percepção de risco ou de perigo só gera consequências 
quando, antecipadamente, há difusão de informações acerca 
do objeto, do evento ou da situação de desequilíbrio socioam-
biental que se anuncia. Quando isto ocorre, a percepção, com 
forte carga afetiva, evolui para preocupação ambiental, com forte 
carga cognitiva, gerando comportamento pró-ambiental ou 
ecologicamente equilibrado. 

Silva e Gabriel (2007) relacionam extensivamente os ex-
pressivos impactos ambientais negativos que, depois da Se-
gunda Guerra Mundial, despertaram a atenção e a preocupa-
ção do mundo para as questões relativas ao meio ambiente, 
natural ou construído, evoluindo para a consciencialização de 
políticos, empresários, pesquisadores e economistas acerca da 
necessidade de criação de mecanismos de controle e limitação 
de uso. Dentre esses impactos negativos, citam a poluição at-
mosférica, conhecida como smog londrino que, em 1952, foi 
considerado responsável pela morte de milhares de pessoas; a 
fome, especificamente em países da África e da Ásia, como na 
região conhecida por Biafra [atualmente integrada à Nigéria], 
onde milhões de pessoas podem ter morrido; a identificação 
de pesticidas nas cadeias alimentares de vários países euro-
peus, denunciada dramaticamente no livro Silent Spring publi-
cado pela americana Rachel Carson em 1962; o derrame aci-
dental de inseticida Endosulfan que poluiu mais de 600 km do 
Reno, em 1969, matando milhões de peixes. 

Castro (2003) e Coelho (2009) comprovam o crescimento 
da preocupação ambiental (environmental concern) em todo o 
mundo, a partir da multiplicação dos estudos científicos, teó-
ricos e empíricos, sobre crenças, valores, atitudes e comporta-
mentos pró-ambientais, conduzidos especialmente por 



 

561 

psicólogos sociais, sociólogos e cientistas políticos. Basta rá-
pida pesquisa em periódicos com Environment and Behavior, 
Journal of Environmental Psychology ou Journal of Social Issues 
para se constatar o crescimento da preocupação da sociedade 
planetária com a preservação do ambiente em que vivemos e 
com o uso racional e adequado dos recursos da natureza. 

Deve-se a Stern e Oskamp (1987) a definição segura de pre-
ocupação ambiental em um capítulo publicado no Handbook of 
environmental psychology. A partir de então, afirma Coelho, su-
cederam-se publicações que tratam dos construtos atitude am-
biental e preocupação ambiental como díspares, citando Stern, Di-
etz e Kalof, em 1993, Stern e Dietz, em 1994, e Schultz, Shriver, 
Tabanico e Khazian, em 2004. 

A preocupação ambiental, portanto, passou a permear agen-
das de pesquisas e planejamentos de ações e intervenções, 
quer em políticas públicas, quer em atividades econômicas 
privadas, a partir das duas últimas décadas do século XX. 

Conforme anunciado na introdução, as pesquisas acerca 
dos quatro construtos psicológicos – perigo, risco, percepção e 
preocupação – na interrelação pessoa-ambiente-sociedade con-
tribuíram efetivamente para o despertamento da consciência 
planetária acerca da finitude dos recursos naturais e das ame-
aças de extinção das espécies e da própria raça humana. Logo, 
constituíram-se em importantes variáveis na construção epis-
temológica da Ciência da Sustentabilidade, como se demons-
trará a seguir. 
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A CONSTRUÇÃO EPISTEMOLÓGICA DA 
CIÊNCIA DA SUSTENTABILIDADE 

O massacre de milhões de judeus durante a Segunda 
Grande Guerra certamente produziu afetos (e. g. tristeza, 
raiva e vergonha) nos seres humanos dos países direta ou 
indiretamente envolvidos no conflito, proporcionando-lhes 
experiências mentais privadas que permearam os processos 
de pensamento e exerceram papel fundamental no funcio-
namento cognitivo humano. E deste processo emergiram 
mais fortalecidos valores como sobrevivência, estabilidade, 
apoio social, afetividade, convivência, poder, tradição, religiosi-
dade, dentre outros. 

Ressaltando-se a força da preocupação ambiental como cons-
truto psicológico transformador do comportamento humano, 
impõe-se registrar que outras variáveis contribuíram para a 
construção epistemológica da Ciência da Sustentabilidade. E 
uma dessas variáveis foi a dimensão social, com relevante con-
tribuição do pernambucano Josué de Castro para a reconceitu-
alização (ou humanização) de desenvolvimento, em trabalho 
apresentado na Conferência Environment and Society in Transi-
tion, em 1970, em Nova York, intitulado Estratégia do Desenvol-
vimento88, de cujo teor se destaca: 

A superioridade da noção de desenvolvimento 
sobre a do crescimento da riqueza e sobre a 
mais vulgar, de progresso, é que desenvolvi-
mento implica o aumento da riqueza e a trans-
formação social, ambos a serviço do homem. O 

 
88 Publicado em Annals of the New York Academy of Sciences. 
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desenvolvimento é a ascensão humana, o de-
senvolvimento do homem [...] Só há um tipo de 
verdadeiro desenvolvimento: o desenvolvi-
mento do homem. O homem, fator de desenvol-
vimento, o homem beneficiário do desenvolvi-
mento. É o cérebro do homem a fábrica de de-
senvolvimento (CASTRO, 2003, p. 104-105). 

Josué de Castro89 foi um precursor da ideia multidimen-
sional do desenvolvimento, pois, no prefácio da sua obra mais 
festejada – Geografia da Fome –, publicada em 1946, Josué de 
Castro alertava o mundo para as nefastas consequências da 
fome para a harmonia social e a paz mundial, ao referir-se à 
constatação, em estudos científicos, de que “dois terços da hu-
manidade viviam num estado permanente de fome” (CAS-
TRO, 2004, p. 14). 

Na América Latina, o debate sobre desenvolvimento 
ganhou força no Século XX, no final da década de 1940, com 
a “teoria do subdesenvolvimento”, formulada por Raúl 
Prebisch. Nela, a produção industrial era concentrada em 
alguns países, que ele denominou de “centrais”, e inibida em 
outros, que denominou de “periféricos”. Essa teoria 
inaugurou “uma nova corrente de pensamento econômico, 

 
89 Nasceu em Recife, em 5 de novembro de 1908. Cientista, Escritor, 
Médico, Antropólogo, Geógrafo, Sociólogo, Professor e Político, foi 
Deputado Federal por Pernambuco em duas Legislaturas. Foi membro do 
Comitê Consultivo Permanente de Nutrição da FAO (1947) e eleito 
Presidente do Conselho da Organização para Alimentação e Agricultura 
das Nações Unidas - FAO em 1952 e 1956. Foi Embaixador do Brasil na 
ONU, em Genebra, de 1962 a 1964, quando foi cassado em 1º de abril e 
exilado em Paris, onde faleceu em 24 de setembro de 1973. Sua obra mais 
consagrada é Geografia da Fome, de 1946. 
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com marcante influência na América Latina”, segundo 
Goldensteis (1994, p. 25), que informa a realização de estudos 
e propostas da Comissão Econômica para a América Latina – 
CEPAL, criada pela Organização das Nações Unidas e 
instalada em Santiago do Chile, “onde as idéias de Prebisch 
foram desenvolvidas”. 

Desenvolvimento era definido por paradigma 
meramente econômico até o início da década de 1970, 
quando eclode a crise do petróleo e a concepção tradicional 
da inesgotabilidade dos recursos naturais é colocada em 
xeque. Diante dessas perspectivas de esgotamento dos 
recursos naturais a médio prazo, o Dr. Aurelio Peccei90 
reuniu um grupo de trinta pessoas, de dez países 
industrializados – cientistas, educadores, economistas, 
humanistas, industriais e funcionários públicos nacionais e 
internacionais – na Accademia dei Lincei em Roma, em abril 
de 1968, para discutir a situação presente e futura do homem. 
Daquela reunião resultou a publicação de um relatório 
acerca da situação da humanidade, sob o título de The Limits 
to Growth, que alertaram para os reais problemas da 
humanidade naquele momento, repercutindo alerte feito 
pelo Secretário-Geral da ONU: 

Os problemas que U Thant91 menciona - corrida 
armamentista, deterioração ambiental, 

 
90 Economista e industrial italiano. 
91 Maha Thray Sithu U Thant foi Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas de 1962 a 1971. Em pronunciamento em 1969, havia 
declarado que os Estados-Membros das Nações Unidas tinham talvez dez 
anos para substituir disputas por parceria global “para conter a corrida 
armamentista, para melhorar o ambiente humano, para neutralizar a 
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explosão populacional e estagnação econômica 
- são frequentemente citados como os proble-
mas centrais e de longo prazo do homem mo-
derno. Muitas pessoas acreditam que o curso 
futuro da sociedade humana, talvez até mesmo 
a sobrevivência da sociedade humana, depende 
da velocidade e da eficácia com que o mundo 
responda a essas questões. E ainda apenas uma 
pequena fração da população mundial está ati-
vamente preocupada em entender esses proble-
mas ou buscar soluções para eles (2013, p. 17). 

Esses eventos produziram “grande impacto nas 
consciências” e provocaram a realização da Conferência da 
Organização das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
Humano, em 1972, em Estocolmo, “abrindo um novo debate 
ideológico sobre estilos de desenvolvimento” 
(GOLDENSTEIN, 1994, p. 25). 

Pouco antes da realização da Conferência das Nações Uni-
das sobre o Ambiente Humano, Maurice Strong, Secretário-
Geral daquela Conferência, publicou artigo em que expressa-
mente sinalizava com um novo conceito de desenvolvimento 
que considerasse o respeito e a proteção do meio ambiente hu-
mano, o compromisso com as futuras gerações e o cumpri-
mento dos legítimos interesses de indivíduos e nações de 
acesso à produção de riquezas (STRONG, 1972). 

Maurice Strong concebeu um caminho de desenvolvi-
mento em que as pessoas, em ações cooperativas e ajuda 

 
explosão polulacional e empreender esforços para dar impulso necessário 
para o desenvolvimento”. [Introdução da obra The Limits to Growth, p. 17]. 
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mútua, definissem seus objetivos reais de crescimento sem, 
contudo, exaurir os recursos naturais, bem como a utilização 
dos próprios recursos naturais e das habilidades humanas dis-
poníveis para alcançar tais objetivos. E foi a partir desta nova 
concepção de desenvolvimento que se travou intenso debate 
acerca de conceitos e estruturas de desenvolvimento, resul-
tando no uso disseminado dos termos polissêmicos sustenta-
bilidade e desenvolvimento sustentável. 

Em entrevista publicada dez anos antes do relatório da 
Comissão Brundland, Maurice Strong (1976) declarou expres-
samente que a questão central do desenvolvimento é uma 
nova abordagem, com reorientação dos objetivos de cresci-
mento para atender as aspirações das pessoas e as reais neces-
sidades sociais, sem destruir, porém, os sistemas valorativos e 
culturais, nos quais o desenvolvimento econômico deve ser 
baseado. Estão aí identificados todos os componentes do con-
ceito de desenvolvimento sustentável ou, como afirma Sachs 
(2008), todas as dimensões da sustentabilidade: econômica, 
ecológica, social, política, cultural e ética. 

Pode-se afirmar que desenvolvimento é um processo 
pelo qual se dá a apropriação efetiva da totalidade de direi-
tos humanos. Esta visão da complexidade do desenvolvi-
mento foi compartilhada por Sachs (2008), na construção da 
tese do ecodesenvolvimento como alternativa viável para 
promoção do crescimento econômico com inclusão social e 
conservação dos recursos naturais, quando afirmou que a 
apropriação efetiva de todos os direitos humanos, seguindo 
escolhas dos diferentes grupos sociais, é uma das condições 
para realização do desenvolvimento em seus aspectos pluri-
dimensionais. 
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O certo é que, na apropriação do direito ao desenvolvi-
mento sustentável como espécie dos direitos humanos, elabo-
rou-se o princípio da sustentabilidade que, segundo Canotilho 
(2010), está consagrado como princípio estruturante de todas 
as Cartas Políticas da Europa Ocidental e das Américas, adver-
tindo, porém, que não se trata de algo pronto e acabado, não é 
uma fórmula fechada, mas um princípio aberto que, como to-
dos os demais princípios que orientam sistemas jurídicos, ne-
cessita de permanente evolução, que vai tomando conforma-
ções à medida que vai sendo aplicado na resolução de confli-
tos. 

O conceito de desenvolvimento sustentável, como catego-
ria de direitos humanos, evoluiu substancialmente, alcan-
çando o nível de disciplina científica, na avaliação de Betten-
court e Kaur (2011), tendo por base teórica os documentos pro-
duzidos no encontros preparatórios para a Convenção das Na-
ções Unidas em 1972, a Declaração da Convenção sobre Meio Am-
biente Humano (ONU, 1972) e, com especial destaque, três do-
cumentos internacionalmente legitimados por seu conteúdo 
político e sua ancoragem científica: (A) World Conservation 
Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Deve-
lopment, publicado pela International Union for the Conservation 
of Nature and Natural Resources, com a colaboração de outros 
organismos da ONU, em 1980 (IUCN, UNEP e WWF, 1980); 
(B) Our Common Future, publicado pelo World Commission on 
Environment and Development em 1987 (UCED, 1987), que ficou 
internacionalmente conhecido como “Relatório Brundtland” e 
consagrou o termo desenvolvimento sustentável; (C) Our Com-
mon Journey: A transition toward sustainability (NAC, 1999). 
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Ocupando lugar central na agenda e no discurso de go-
vernantes e representantes de grandes corporações, desenvol-
vimento sustentável - o direito humano foi rapidamente eleito 
como objeto de estudo de pesquisadores em distintas áreas do 
conhecimento, atraídos pela interdisciplinaridade do tema e, 
especialmente, pela atrativa possibilidade de integração de te-
oria, ciência e aplicação política (BETTENCOURT e KAUR, 
2011). 

Souza Filho (2014) verificou que a produção sobre o tema 
desenvolvimento sustentável cresceu exponencialmente entre o 
final da década de 1980 e os primeiros anos do século XXI, ex-
plicada pela formação de imensa rede de colaboradores e faci-
lidade e rapidez de compartilhamento de informações e de pu-
blicação, que logo passou a ser tratado como uma ciência nova, 
denominada de ciência da sustentabilidade. 

A ciência da sustentabilidade, além da autonomia científica 
apontada por Bettencourt e Kaur (2011), tem por objeto inves-
tigar, compreender e explicar as interações natureza-socie-
dade-economia, a nível global, regional e local, produzindo co-
nhecimento para responder às incertezas e resolver os proble-
mas, bem como oferecer alternativas para prevenção de pro-
cessos de degradação humana, ambiental, social e econômica. 

Robert Kates, William Clark, Robert Corell, Michael Hall, 
Carlo Jaeger, Ian Lowe, James McCarthy, Hans Schellnhuber, 
Bert Bolin, Nancy Dickson, Sylvie Faucheux, Gilberto 
Gallopin, Arnulf Grübler, Brian Huntley, Jill Jäger, Narpat 
Jodha, Roger Kasperson, Akin Mabogunje, Pamela Matson, 
Harold Mooney, Berrien Moore, Timothy O'Riordan e Uno 
Svedin (2001, p. 641-642), em artigo publicado sob o título de 
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Sustainability Science, afirmam que “Atender às necessidades 
humanas fundamentais e ao mesmo tempo preservar os siste-
mas de suporte de vida da Terra exigirá uma transição acele-
rada em direção à sustentabilidade”. E há vinte anos os autores 
já apontavam o objeto da ciência da sustentabilidade e os desafios 
que ela deveria enfrentar: 

Está surgindo um novo campo da ciência da 
sustentabilidade que busca compreender o ca-
ráter fundamental das interações entre a natu-
reza e a sociedade e estimular essas interações 
em trajetórias mais sustentáveis. Tal ciência in-
tegrada e baseada no local exigirá novas estra-
tégias de pesquisa e inovações institucionais 
para capacitá-las, especialmente em países em 
desenvolvimento ainda separados por divisões 
cada vez maiores da ciência convencional. A ci-
ência da sustentabilidade precisa ser ampla-
mente discutida na comunidade científica, reco-
nectada à agenda política para o desenvolvi-
mento sustentável e se tornar o principal foco 
de pesquisa (p. 641). 

Foi no âmbito da Ciência da Sustentabilidade que se cons-
truiu a vigente Política Nacional de Resíduos Sólidos, a partir 
da realização de pesquisas experimentais e aplicações pelo La-
boratório de Engenharia Sanitária e Ambiental - LESA, da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais. Após vinte e um anos de 
tramitação nas duas Casas do Congresso Nacional, foi adotada 
pela Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), de 02 de agosto de 2010, po-
rém com baixíssima efetividade na quase totalidade dos mu-
nicípios brasileiros. 
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Também foi no âmbito da Ciência da Sustentabilidade que o 
Ministério Público do Estado da Paraíba, em sede de planeja-
mento estratégico, adotou política institucional de apoio aos 
municípios paraibanos para implementação voluntária dos 
instrumentos e das ações da Política Nacional de Resíduos Só-
lidos, em 2010, cuja intervenção era apoiada, simultanea-
mente, na realização de duas pesquisas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu. O resultado, apresentado a seguir, é um roteiro 
prático que orienta gestores públicos e coletividade para im-
plementação das ações da Lei nº 12.305 (BRASIL,2010) com re-
dução de custos, eficiência ecológica, participação democrática 
e inclusão social. 

ROTEIRO PRÁTICO PARA IMPLEMEN-
TAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIO-
NAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Há muito o senso comum estabeleceu que lixo “é toda 
matéria sólida que não lhe é mais útil, funcional ou estética”, 
segundo Pereira Neto (2007, p. 13). Para o autor, entretanto, 
outro conceito é proposto pela engenharia sanitária e ambien-
tal na atualidade: 

Lixo é uma massa heterogênea de resíduos sóli-
dos resultantes das atividades humanas, que 
podem ser reciclados e parcialmente utilizados, 
gerando, entre outros benefícios, proteção à sa-
úde pública e economia de energia e de recur-
sos naturais. 

Com este conceito, a engenharia sanitária e ambiental es-
tabeleceu um novo paradigma para uma questão complexa, 
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mas de simples equacionamento, indicando que os resíduos 
sólidos urbanos92 podem deixar de ser problemas para as ad-
ministrações municipais e para a coletividade, deste que se 
desenvolva, na gestão pública do lixo doméstico, um conjunto 
de ações que considere as “dimensões política, econômica, 
ambiental, cultural e social, com controle social e sob a pre-
missa do desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2010). 

SITUAÇÃO ATUAL DA GERAÇÃO, COLETA 
E GESTÃO DE RESÍDUOS NO BRASIL 

Em 2018, os municípios brasileiros coletaram mais de 72,7 
milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, que repre-
sentaram 92% (noventa e dois por cento) dos resíduos urba-
nos gerados no País. Segundo dados coletados e divulgados 
pela Abrelpe (2019, p. 11), a maioria dos municípios brasilei-
ros [3001] dispôs 29,5 milhões de toneladas [40,5% dos resí-
duos coletados] em “locais adequados”, ou seja, a céu aberto, 
sem o tratamento ambientalmente adequado que foi estabele-
cido há mais de dez anos pela Lei nº 12.305. A Abrelpe (2019) 
também informa que 6,3 milhões de toneladas de resíduos só-
lidos urbanos deixaram de ser coletados pelos municípios e, 
consequentemente, foram dispostos inadequadamente em li-
xões. 

Convém ressaltar que nem todos os municípios brasilei-
ros realizam coleta universalizada de resíduos sólidos domés-
ticos, deixando cerca de 7,9 (sete vírgula nove por cento) da 
população sem esse serviço público essencial. Este percentual 

 
92 É a parcela de resíduos sólidos de baixo risco de contaminação, gerada 
nos domicílios, no comércio e nas atividades de varrição pública em ruas, 
praças, jardins, feiras, etc. 
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é maior no Nordeste, atingindo 13,9 (treze vírgula nove por 
cento) em 2018 (BRASIL, 2019, p. 72). 

A principal justificativa dos gestores públicos brasileiros 
para ineficácia da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 
seus municípios é “a falta de recursos financeiros”. Porém, as 
informações divulgadas pela Abrelpe (2019) – e que estão dis-
poníveis nos sistemas de informações dos Tribunais de Con-
tas estaduais – desconstroem tal narrativa, mostrando que, 
em 2018, o “mercado de limpeza urbana movimentou recur-
sos correspondentes a R$ 21,1 bilhões no país” (ABRELPE, 
2019, p. 11). Logo, não faltam recursos financeiros para ade-
quação ambiental do tratamento de resíduos sólidos urbanos, 
faltam vontade política, aquisição de competências, desenvol-
vimento de habilidades, educação ambiental e controle social. 

A quantidade e a composição dos resíduos sólidos gera-
dos diariamente no Brasil e no Mundo, bem como sua desti-
nação, desafiam o Poder Público e a coletividade a buscarem 
métodos e técnicas de tratamento que atendam às dimensões 
da sustentabilidade, evitando-se desperdício de recursos am-
bientais, poluição de ambientes naturais e aplicação de vulto-
sas quantias de recursos públicos. 

No exercício de uma lógica simplista, porém legítima, o 
Ministério Público do Estado da Paraíba e os órgãos ambien-
tais brasileiros alimentaram a esperança de encaminhar a re-
solução não adversarial dos graves problemas socioambientais 
causados pela gestão ambientalmente inadequada de resíduos 
sólidos urbanos, sensibilizando, conscientizando e compe-
lindo os agentes políticos municipais, mediante compromisso 
administrativo negociado ou obrigação de fazer imposta por 
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decisão judicial, a aplicar eficazmente os princípios e os instru-
mentos estabelecidos pela Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010). 

Os agentes políticos municipais devem reconhecer o valor 
econômico e social dos resíduos sólidos orgânicos e reciclá-
veis, que podem gerar trabalho e renda para centenas de mi-
lhares de famílias em todo o País. Em outras palavras, nem to-
dos os resíduos sólidos coletados diariamente nos municípios 
brasileiros são “LIXO”, já que cerca de 75% (setenta e cinco por 
cento) do volume coletado pode ter destinação final que não 
seja em aterros sanitários. 

Métodos e processos de tratamento de resíduos sólidos 
adotados pela Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010) foram desenvolvi-
dos pelo Laboratório de Engenharia Sanitária e Ambiental da 
Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais [LESA/UFV], 
durante dezenove anos, sob a Coordenação do Dr. João Ti-
nôco Pereira Neto. Mais que teoria, definições e sugestões, a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos oferece aos gestores pú-
blicos municipais um moderno, prático e simplificado mé-
todo de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, de baixo 
custo de implantação e operação, que potencializa a reintegra-
ção ambiental de mais de 80% [oitenta por cento] do lixo co-
letado (PEREIRA NETO, 2007, p. 42). 

Entende-se condicionante à efetiva e real implementação 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos em todos os municí-
pios brasileiros a realização de diagnóstico da composição 
gravimétrica e quantificação dos resíduos domésticos gerados 
e coletados, observando-se o mesmo procedimento metodo-
lógico. Este diagnóstico é básico para elaboração dos planos 
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municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, bem 
como para os planos estaduais e o plano nacional. 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, submetido a con-
sulta pública em julho p.p., apresenta quantificação e compo-
sição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos coletados no 
Brasil (BRASIL, 2020), ainda por estimativa [mesmo depois de 
dez anos da vigência da Lei nº 12.305], indicando que 51,4% 
(cinquenta e um vírgula quatro por cento) são orgânicos e 
31,9% (trinta e um vírgula quatro por cento) são recicláveis 
[aço, alumínio, papel, papelão, tetrapak, plástico e vidro]. 

Segundo esse Plano Nacional, apenas 16,7% (dezesseis 
vírgula sete por cento) dos resíduos sólidos urbanos coletados 
são rejeitos [“outros”]. Logo, nos termos da Lei nº 12.305 
(BRASIL, 2010), só seria ambientalmente adequada a disposi-
ção final desses rejeitos em aterros sanitários, salvo prévio li-
cenciamento para “a recuperação e o aproveitamento energé-
tico” dos resíduos orgânicos nesses aterros, conforme previ-
são legal, segundo estabelece o art. 3º, incs. VIII e VII. 

Importante instrumento da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos é a coleta seletiva, política pública de inclusão social e 
geração de trabalho e renda, que promove o reaproveita-
mento de recursos ambientais e a economia de recursos pú-
blicos na gestão dos resíduos. Porém, no Brasil, essa política 
pública se mantém ineficaz. 

Estima-se que 30% (trinta por cento) de toda massa de re-
síduos sólidos urbanos coletados no Brasil em 2018 são reci-
cláveis secos, mas apenas 5% (cinco por cento) foram recupe-
rados para reciclagem (BRASIL, 2019, p. 146). Portanto, pela 
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insipiente política pública de coleta seletiva, com a obrigatória 
inclusão dos catadores em qualquer sistema de coleta pública 
de resíduos adotada pelo município, conforme estabelece o 
art. 7º, inc. XII, da Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), desperdiça-se 
mais de 73 % (setenta e três por cento) dos materiais secos po-
tencialmente recicláveis (BRASIL, 2019, p. 143). A própria Se-
cretaria Nacional de Informações sobre Saneamento reco-
nhece e declara essa situação: 

Isto significa dizer que para cada 10 kg de resí-
duos disponibilizados para a coleta, apenas 411 
gramas são coletadas de forma seletiva, fato 
que conduz à conclusão de que a prática da co-
leta seletiva no país, embora apresente alguns 
avanços, ainda se encontra em um patamar 
muito baixo (BRASIL, 2019, p. 133). 

A coleta e o tratamento de resíduos sólidos domésticos, 
conhecidos como lixo comum, é obrigação dos municípios, por 
serem serviços públicos de interesse local, que deve obedecer 
aos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência (BRASIL, 1988). 

Para cumprir as disposições da Lei nº 12.305 (BRASIL, 
2010) – e obedecer aos princípios constitucionais acima indi-
cados –, especialmente quanto à proibição de disposição do 
lixo em terrenos a céu aberto, sem tratamento ambientalmente 
adequado, incorrendo, em tese, na prática do crime ambiental 
tipificado no art. 54, inc. V, da Lei nº 9.605 (BRASIL, 1998), 
cuja pena cominada é de reclusão, de 1 a 5 anos, passa-se a 
pontuar os conceitos básicos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos para, em seguida, oferecer-se um protocolo [ou 



 

576 

roteiro] para implementação das ações e instrumentos de ges-
tão integrada de resíduos. 

CONCEITOS BÁSICOS DA POLÍTICA NACIO-
NAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, implementada 
corretamente, é instrumento de desenvolvimento sustentável 
local, permitindo a redução de gastos públicos, a mitigação de 
danos ambientais, a geração de trabalho e renda, a reeducação 
ambiental da população geradora de resíduos, o fortaleci-
mento de comportamento ecologicamente adequado e o con-
trole social da política pública, dentre muitos outros benefí-
cios. Para tanto, é necessário que os agentes políticos munici-
pais tenham conhecimento dos principais conceitos fornecidos 
pelo art. 3º da Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010): 

resíduos sólidos: material, substância, objeto ou 
bem descartado resultante de atividades huma-
nas em sociedade, a cuja destinação final se pro-
cede, se propõe proceder ou se está obrigado a 
proceder, nos estados sólido ou semissólido, 
bem como gases contidos em recipientes e líqui-
dos cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgotos ou 
em corpos d’água, ou exijam para isso soluções 
técnica ou economicamente inviáveis em face 
da melhor tecnologia disponível (inc. XVI); 
geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas 
ou jurídicas, de direito público ou privado, que 
geram resíduos sólidos por meio de suas ativi-
dades, nelas incluído o consumo (inc. IX); 
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destinação final ambientalmente adequada: 
destinação de resíduos que inclui a reutilização, 
a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destina-
ções admitidas pelos órgãos competentes do 
Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a dis-
posição final, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à 
saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos (inc. VII); 
rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgota-
das todas as possibilidades de tratamento e re-
cuperação por processos tecnológicos disponí-
veis e economicamente viáveis, não apresentem 
outra possibilidade que não a disposição final 
ambientalmente adequada (inc. XV); 
disposição final ambientalmente adequada: dis-
tribuição ordenada de rejeitos em aterros, ob-
servando normas operacionais específicas de 
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e 
à segurança e a minimizar os impactos ambien-
tais adversos (inc. VIII); 
gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto 
de ações voltadas para a busca de soluções para 
os resíduos sólidos, de forma a considerar as di-
mensões política, econômica, ambiental, cultu-
ral e social, com controle social e sob a premissa 
do desenvolvimento sustentável (inc. XI); 
coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previ-
amente segregados conforme sua constituição 
ou composição (inc. V); 
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controle social: conjunto de mecanismos e pro-
cedimentos que garantam à sociedade informa-
ções e participação nos processos de formula-
ção, implementação e avaliação das políticas 
públicas relacionadas aos resíduos sólidos (inc. 
VI). 

A eficiência da administração municipal na implementa-
ção da Política Nacional de Resíduos Sólidos está condicio-
nada ao respeito e à obediência aos conceitos acima transcritos, 
por traduzirem os objetivos de tal política pública. A aquisição 
de competências e o desenvolvimento de habilidades para efi-
ciente gestão integrada de resíduos virão com a execução do 
protocolo a seguir oferecido. 

ROTEIRO PRÁTICO PARA IMPLEMEN-
TAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍ-
DUOS 

Apesar do volume de resíduos sólidos urbanos gerados e 
coletados diariamente pelas administrações municipais, bem 
como a complexidade do processo de gestão, pode-se afirmar 
que todo município brasileiro, independentemente da dimen-
são do território e da densidade demográfica, poderá imple-
mentar eficientemente a Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos, desde que desenvolva as seguintes ações, seguindo rigo-
rosamente a ordem a seguir estabelecida: 

1º) constituição de equipe multidisciplinar para gestão do 
processo de implementação da PNRS, liderada pelo próprio 
prefeito: 
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2º) elaboração ou adequação do plano municipal de ges-
tão integrada de resíduos sólidos urbanos, com diagnóstico 
real que contemple estudos de composição gravimétrica e 
quantificação, programação de metas atingíveis, incluindo de-
cisão técnica sobre a utilização do composto orgânico que será 
produzido; 

3º) identificação dos resíduos sólidos e dos geradores su-
jeitos a planos específicos, nos termos do art. 19, inc. IV, da Lei 
nº 12.305 (BRASIL, 2010), requisitando tais planos em prazo 
razoável para instrução adequado do plano municipal; 

4º) sensibilização, conscientização, educação e mobiliza-
ção da população para a separação de resíduos nos domicílios 
geradores, segundo sua composição física e destinação final 
[recicláveis, compostáveis e rejeitos]; 

5º) criação, capacitação e instalação de conselho municipal 
de gestão de resíduos, representativa da sociedade civil, para 
mediação de conflitos na gestão de resíduos, monitoramento 
do descarte e dos serviços públicos de varrição, coleta, trans-
porte, destinação final de resíduos e disposição final de rejei-
tos, educação ambiental e mobilização social e avaliação per-
manentes dos programas, bem como revisão periódica do 
plano de gestão; 

6º) submissão do plano de gestão a controle social, em au-
diência pública, e à aprovação pelo legislativo municipal; 

7º) organização formal de catadores em associação ou co-
operativa, oferecendo capacitação para recuperação de mate-
riais recicláveis; 



 

580 

8º) formação de equipe permanente de gerência de resí-
duos, com capacitação dos trabalhadores públicos em varri-
ção, limpeza urbana, coleta, transporte e, se houver, trans-
bordo da equipe permanente de gerência; 

9º) adequação de plantas de disposição provisória de resí-
duos e rejeitos e aquisição/adequação de equipamentos de co-
leta, transporte e tratamento de resíduos sólidos; 

10º) implantação de sistema público de coleta seletiva de 
resíduos sólidos domésticos eficiente e universalizado, com a 
inclusão dos catadores no sistema; 

11º) estruturação de sistema de logística reversa de mate-
riais [pilhas, baterias, lâmpadas, embalagens de agrotóxicos, 
sucatas de veículos, resíduos de equipamentos de informática 
e de eletrodomésticos, dentre outros], com a inclusão dos cata-
dores no sistema; 

12º) decisão política acerca do sistema público de gestão 
de resíduos sólidos urbanos a ser adotado pelo município, 
contemplando as dimensões econômicas, ambientais e sociais 
da sustentabilidade do sistema. A escolha deve recair sobre 
um dos seguintes modelos: 

aterro sanitário consorciado: sistema coletivo 
regionalizado que consiste na formação de con-
sórcio intermunicipal para edificação e opera-
ção de aterro sanitário, onde serão dispostos os 
resíduos sólidos urbanos, excluídos os reciclá-
veis. Caracteriza-se pelo elevado custo de edifi-
cação e de operacionalização, devido à 
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complexidade e ao volume de resíduos para 
disposição final93; 
aterro sanitário privado: sistema individual ou 
coletivo regionalizado, edificado com investi-
mentos privados que são recuperados a longo 
prazo, com internalização dos custos da edifica-
ção e dos equipamentos no preço final do ser-
viço público de tratamento dos resíduos sólidos 
urbanos prestado aos municípios contratan-
tes94. 
unidade de gerenciamento integrado de resí-
duos sólidos urbanos: sistema local de baixos 
custos e complexidade operacional para trata-
mento de resíduos sólidos domésticos. Este sis-
tema é indicado para municípios com até 30 
(trinta) mil habitantes, pela possibilidade de 
transformação de metade desse volume em 
composto orgânico, que pode ser utilizado em 
enriquecimento orgânico de solo para produção 

 
93 É o caso do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal da Região 
Metropolitana de João Pessoa – CONDIAM-PB, que gerou o aterro 
sanitário metropolitano de João Pessoa, operado inicialmente pela 
RUMUS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. Atualmente, sob a 
denominação de Centro de Tratamento de Resíduos, o aterro é operado 
pela FOXX RAZTEC – SOLUÇÕES AMBIENTAIS COMPLETAS e cobra 
R$ 38,27 (trinta e oito reais e vinte e sete centavos) por tonelada para 
disposição em célula do aterro sanitário. 
94 Há pouco mais de três (03) anos, a ECOSOLO – Gestão Ambiental de 
Resíduos Ltda., Sociedade Empresarial Limitada, opera um aterro 
sanitário construído na zona rural de Campina Grande, no Sítio 
Logradouro, às margens da PB0138, recebendo e fazendo a disposição 
final ambientalmente adequada de cerca de 500 toneladas de resíduos 
sólidos por dia, encaminhadas pela Administração Municipal de Campina 
Grande e de mais onze (11) municípios. 
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agrícola [frutos, verduras, tubérculos, raízes, 
flores, etc.] e florestal [produção de mudas de 
espécies endêmicas] e para recuperação de 
áreas degradadas [especialmente em processo 
de desertificação]. Pode ser operado a baixo 
custo por associação ou cooperativa de catado-
res; 
sistema híbrido: consiste na destinação dos re-
cicláveis para a associação/cooperativa de cata-
dores e no tratamento dos resíduos sólidos or-
gânicos em pátio de compostagem, transpor-
tando apenas os rejeitos para disposição final 
ambientalmente adequada em aterro sanitário. 

Convém assentar-se que, além do custo da coleta de resí-
duos na cidade, porta-a-porta, há o custo de transporte até o 
aterro sanitário. Em João Pessoa, o preço médio da coleta de 
resíduos domiciliares e transporte até o Centro de Tratamento 
de Resíduos é de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) por 
tonelada. 

EDIFICAÇÃO DE UNIDADE DE GERENCIA-
MENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS 

Este modelo exige investimentos do município com a 
aquisição de terreno, a elaboração do projeto executivo de en-
genharia, o licenciamento ambiental da obra e a edificação da 
unidade. 

Uma unidade de gerenciamento integrado de resíduos só-
lidos urbanos [UGIRSU] deve ter a seguinte composição bá-
sica: 
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galpão de recicláveis: galpão que recebe dos ca-
minhões de coleta a matéria orgânica (resíduo 
molhado) e a fração reciclável. Esta última, se-
parada e classificada por tipo, sendo armaze-
nada para posterior venda ou repasse. 
pátio de compostagem: área livre impermeabi-
lizada para transformação da matéria orgânica 
(lixo molhado) em composto orgânico, pelo 
processo de aeração; 
c) galpão de composto orgânico: galpão que re-
cebe a fração da matéria orgânica transformada 
no pátio de compostagem, armazenando-o para 
venda ou repasse; 
d) aterro de rejeitos: aterro sanitário composto 
por células, para disposição final dos rejeitos 
provenientes da coleta seletiva, dos rejeitos pro-
duzidos pela triagem dos recicláveis e dos rejei-
tos da matéria orgânica. 

Uma UGIRSU deve ser instalada fora do perímetro ur-
bano da cidade, em terreno cercado e isolado, contendo as se-
guintes edificações acessórias: 

a) guarita: edificação que controla a entrada e saída de ca-
minhões, funcionários da unidade e visitantes, além de pos-
suir área para pesagem de todo material que ingressa na uni-
dade; 

b) área de administração e convivência: edificação com-
posta por sala da administração, salão de refeição, banheiros, 
área de apoio e enfermaria. 
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Os custos de edificação de uma Unidade de Gerencia-
mento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos são baixos 
[menos de 15% do custo de um aterro sanitário] e seu geren-
ciamento também é de baixa complexidade, podendo ser feito 
por associação ou cooperativa de catadores, contratada com 
dispensa de licitação, com baixo custo para a Edilidade. 

METODOLOGIA PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DAS AÇÕES DA PNRS 

Desenvolvida pelo Ministério Público do Estado da Para-
íba, a Metodologia foi aplicada com eficiência em vários mu-
nicípios paraibanos e consiste, basicamente, em sensibilização 
estratégica dos agentes políticos para utilização da PNRS 
como instrumento de desenvolvimento local sustentável. 

Em apertada síntese, o método se desenvolve nas seguin-
tes etapas: 

1ª) realização de seminários para apresentação do modelo 
e sensibilização estratégica, buscando a conscientização de 
agentes políticos e secretários municipais – educação, saúde, 
meio ambiente, infraestrutura, desenvolvimento urbano e 
agricultura – para o dever-poder de implantar os instrumentos 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos com profissionaliza-
ção do sistema público municipal de gestão de resíduos, gera-
ção de postos de trabalho e renda, preservação ambiental, con-
servação de recursos naturais e mitigação de custos; 

2ª) reunião com prefeito e secretários municipais para ofi-
cina de estruturação do programa e formação do grupo gestor 
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do projeto de implantação do gerenciamento integrado de re-
síduos sólidos urbanos; 

3ª) audiência pública no município, com a presença de to-
dos os professores da rede pública de ensino e dos agentes de 
saúde – ambientais, de endemias e de saúde da família – para 
conscientização e mobilização, pois são eles os principais agen-
tes de educação ambiental e de mobilização social que visem 
promover mudança de comportamento para segregação de re-
síduos sólidos domésticos, ferramenta imprescindível para 
implantação do modelo de gerenciamento integrado; 

4ª) formação de um grupo de trabalho, denominado de 
“equipe técnica”, para elaboração ou atualização do plano mu-
nicipal de resíduos sólidos, realizando, dentre outras ativida-
des: o diagnóstico da produção de resíduos no município; a 
destinação desses resíduos e sua composição gravimétrica; o 
custo e a cobertura da coleta de resíduos; a identificação das 
áreas degradadas com a disposição inadequada de resíduos, 
seus impactos e as ações necessárias para recuperação; as ações 
necessárias para universalização, frequência e eficiência do sis-
tema público de coleta de resíduos sólidos urbanos, potencia-
lizando o reaproveitamento desses resíduos; 

5ª) formação de um terceiro grupo de trabalho, denomi-
nado de “equipe de educadores” e formado por professores e 
agentes de saúde, que planejarão e executarão as campanhas 
educativas nas escolas públicas e nos domicílios, bem como a 
divulgação das ações em panfletos e mídias sociais e veicula-
ção em rádios, para conscientização e mobilização social para 
a segregação de resíduos sólidos domésticos; 
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6ª) organização formal de associação ou cooperativa de 
trabalhadores em recuperação de materiais recicláveis, com a 
capacitação dos associados ou cooperados na administração 
de sua respectiva pessoa jurídica e, em especial, para o fortale-
cimento de valores de realização (poder e êxito), de existência 
(estabilidade pessoal), suprapessoais (conhecimento e maturi-
dade), interativos (afetividade, convivência e apoio social) e 
normativos (obediência e tradição), necessários convivência 
social em economia solidária; 

7ª) capacitação dos catadores associados ou cooperados 
para o manejo de resíduos sólidos, compostagem de orgânicos 
e triagem e comercialização de recicláveis. 

8ª) submissão do plano municipal de resíduos sólidos - 
PMRS ao controle social, em audiência pública, com prazo 
para apresentação de sugestões e críticas; 

9ª) submissão do plano municipal de resíduos sólidos à 
discussão e aprovação da Câmara de Vereadores, para adoção 
do por lei municipal. 

O cumprimento de todas estas etapas, na ordem que foi 
indicada, é condição determinante do êxito de qualquer gestão 
municipal que realmente tome a decisão política de cumprir 
integral e fielmente a lei que instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. A depender do número de habitantes na 
área urbana do município, as etapas de gestão poderão ser 
simplificadas, mas não suprimidas. 
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CONCLUSÃO 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida no 
Brasil há uma década, mantêm-se ineficaz pela omissão dos 
agentes políticos municipais e pela complacência dos órgãos 
de controle, como Tribunais de Contas e Ministério Público. 

Os agentes políticos municipais que não implementaram 
os instrumentos e as ações preconizados pela Lei nº 12.305 
(BRASIL, 2010) estão causando irreversíveis danos ao meio 
ambiente, à coletividade, às pessoas hipossuficientes [catado-
res] e ao Erário, por desperdiçarem oportunidades e meios de 
geração de trabalho e renda, de prevenção à poluição ambien-
tal, de redução de custos públicos com a gestão de resíduos e 
de reaproveitamento de recursos naturais, dentre outros inú-
meros benefícios ao desenvolvimento sustentável local. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos pode ser classifi-
cada como relevante ferramenta do Direito Ambiental Econô-
mico, perfeitamente adequada aos princípios e objetivos da Ci-
ência da Sustentabilidade, por oferecer um conjunto de princí-
pios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações que, 
corretamente implementado, gera riqueza, preservação ambi-
ental, inclusão social, mitigação da miséria e participação po-
lítica. 

Espera-se que este trabalho contribua para a conscientiza-
ção de agentes políticos municipais, capacitação técnica de 
gestores de resíduos sólidos e sensibilização da população ge-
ral quanto à necessidade e urgência de separação prévia dos 
resíduos sólidos domésticos, implantação de política pública 
de coleta seletiva com a participação dos catadores 
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formalmente organizados, compostagem de orgânicos e dis-
posição final ambientalmente adequada dos rejeitos em aterro 
sanitário. 
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O DIREITO INTERNACIONAL 
AMBIENTAL E SUA CONTEX-
TUALIZAÇÃO NO PLANO CONS-
TITUCIONAL BRASILEIRO 

Vital José Pessoa Madruga Filho 

INTRODUÇÃO 

A diversidade ambiental contempla os seres vivos (bióti-
cos), como também os seres inanimados (abióticos). Dessa 
forma, para conceituar e definir Meio Ambiente é imperioso 
destacar todas as relações físicas, químicas e biológicas, as 
quais constituem um complexo sistema natural, que através da 
ação antrópica, poderão ser categorizados no conceito de meio 
ambiente artificial. Dessa forma, resta patente que o meio am-
biente possui diversas facetas, que sofrem variações de um lo-
cal para o outro (SARLET; FENTERSEIFER, 2011, p. 40). 

A ação humana poderá implicar alterações no meio aonde 
o homem esteja inserido, no entanto, essa intervenção por al-
gumas vezes, pode se mostrar extremamente danosa, gerando 
impactos imensuráveis ao solo, rios, mares, florestas, animais 
e até mesmo a si próprio, haja vista que na ocorrência de qual-
quer desajuste natural, catástrofes como enchentes, extinção 
de espécies e outras ocorrências fenomenológicas, o homem 
sente de pronto os efeitos nefastos de tais desequilíbrios (CA-
NOTILHO, 2010, p. 80). 
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O direcionamento que o homem impõe à natureza, muitas 
vezes reveste-se de finalidades econômicas, financeiras, medi-
cinais, científicas dentre outras, variando conforme juízo de 
oportunidade e conveniência. Ressalte-se que os recursos na-
turais são finitos em sua essência, de sorte que o homem ainda 
sobrevive nesse universo, em virtude da existência desses re-
cursos (CANOTILHO, 2010, p. 80). 

Por tais motivos, diversos cientistas e pesquisadores são 
motivados a estudar cada vez mais o meio ambiente, como 
forma de auxiliá-lo na mitigação dos efeitos devastadores da 
ação antrópica na natureza, além de formas alternativas capa-
zes de conjugar a exploração dos recursos naturais com a ne-
cessidade de garantir a proteção do meio ambiente. Desse 
modo, a tutela ambiental no Brasil não é um direito/dever do 
brasileiro nato ou naturalizado, mas um instituto oponível em 
caráter erga omnes, ou seja, para todos (CANOTILHO, 2010, p. 
84). 

Diante da expressão constitucional que consagra a neces-
sidade da manutenção de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, tem-se a consagração de um direito de terceira ge-
ração, fulcrado nos ideais fraternos e solidários, enaltecendo e 
instituindo o princípio ao desenvolvimento sustentável, como 
forma de garantir um ambiente ávido e saudável para as pre-
sentes e futuras gerações (CANOTILHO, 2010, p. 109). 

IMPRESCINDIBILIDADE DO MEIO AM-
BIENTE 

A partir dos ideais carreados pelo princípio da dignidade 
da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), 
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depreende-se que os estudos ambientais favoreceram um efe-
tivo avanço no direito ambiental moderno. É que a partir do 
aprimoramento conceitual impelido à dignidade humana, in-
clusive com a máxima ampliação das definições atribuídas a 
este primoroso princípio fundamental pátrio, tem-se que res-
saltar o seu caráter multidimensional, que no caso concreto, 
alberga a dimensão ecológica (SARLET; FENTERSEIFER, 
2011, p. 40). 

Diante da forte tendência dos ideais de cunho ecológico, 
eis que surge uma dita ética incidental à sustentabilidade da 
vida. Esse novel pensamento, de acordo com Sarlet e Fenter-
seifer (2011, p. 62 e 64), possibilitou modificações nos conceitos 
antropocentristas extremamente exacerbado da época, além 
de favorecer o florescimento de indagações bastante pertinen-
tes à vida na Terra, considerando que até então, vigia a velha 
máxima de que animais por não serem dotados de racionali-
dade, poderiam ser utilizados de forma indistinta no que 
aprouver ao homem. 

Como bem aponta Sarlet e Fenterseifer (2011, p. 67 e 68, 
76), a Constituição da Alemanha de 1949, inspira-se nos con-
ceitos filosóficos de “bases naturais da vida”, ao invés de res-
tringi-la à “vida humana” tão somente. De certa forma, essa 
evolução do pensamento constituinte possibilitou maior inspi-
rações nas leis fundamentais subsequentes, as quais passaram 
a tutelar as mais variadas formas de vida na terra, sem restri-
ção ao pensamento antropocêntrico, com a finalidade de via-
bilizar um pretenso equilíbrio ecológico. 

O ponto nodal de toda essa discussão, atinge seu ápice 
quando se estabelece uma correlação entre os direitos 
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ambientais com os direitos humanos, justificado pelos valores 
próprios e inerentes do homem para com a natureza, visto que 
a intervenção humana não se resumo ao meio social em que o 
mesmo está inserido, mas também ao meio natural, de sorte 
que a proteção ambiental deve ocorrer não apenas com a fina-
lidade de resguardá-la ao homem, mas sobretudo, como forma 
de valorizar toda vida na Terra, conforme lição ensinada pelos 
autores mencionados (2011, p. 67 e 68, 76). 

Nesse condão, resta evidente que a finalidade do consti-
tuinte é de ampliar a incidência da dignidade para todos os 
entes com vida, trazendo de per si, os ideias de respeito e res-
ponsabilidade que os seres humanos deverão emoldurar em 
suas relações com todas as formas de vida existentes no pla-
neta. Nessa mesma linha, Sarlet e Fenterseifer (2011, p. 71), 
apregoa o sentido de sensibilização do qual os animais verte-
brados são dotados, de forma que suas dores e angústias não 
poderão ser minimizados em detrimento aos pesares do ho-
mem. 

Assim, Cavalcanti (2004, p. 16) estabelece a possível exis-
tência de conflito entre desenvolvimento econômico e a pre-
servação da natureza, de modo que um ponto de equilíbrio 
deve ser ajustado entre esse dualismo, uma vez que o ser hu-
mano não pode portar-se como único agente passível de em-
preender mudanças e impactos no ambiente em que está inse-
rido. Portanto, o autor pretende combater o ideal liberal de 
crescimento econômico ilimitado, a fim de que pela preserva-
ção da natureza e através do equilíbrio relacional entre esses 
dois vértices, os recursos naturais possam ser explorados e uti-
lizados de forma racional, como forma de assegurar sua efici-
ência e duração no tempo e no espaço. 
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Desse modo, a discussão acaba descambando para o 
campo da bioética, de modo que segundo Diniz e Guilhem 
(2002, p.69), a temática impõe reflexões de cunho moral, no 
que tange aos estudos relativos à saúde, utilizando-se de ani-
mais, cuja permissibilidade científica encontra muitos embates 
filosóficos. 

A razão de tudo isso reside no fato de que, o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, perpassa por sua 
classificação na condição de direito fundamental, de acordo 
com previsibilidade e deferência constitucional oportunizada 
ao tema. Desse modo, consoante os efeitos constitucionais e le-
gais atribuídos aos direitos fundamentais, tem-se que o direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é irrenunciável, 
inalienável e imprescritível, favorecendo maior cobertura pro-
tecionista a esses direitos. 

TUTELA LEGAL DEFERIDA AO MEIO AM-
BIENTE 

A existência de atos legais e normativos tendentes à pro-
teção do meio ambiente, necessita do empenho de outros fato-
res capazes de subsidiar e efetiva e plena eficácia da norma 
jurídica, como uma séria e comprometida fiscalização das dis-
posições normativas vigentes, como forma de implementar 
uma aplicação escorreita dos instrumentos legais disponíveis. 
É que a simples cominação textual é insuficiente para a garan-
tia da eficácia legal, de modo que é imprescindível a incidência 
de medidas socioeducativas voltados para o fortalecimento e 
a formação de uma conscientização acerca da necessidade da 
proteção do meio ambiente. 
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Diante da visão instrumental e utilitarista do meio ambi-
ente, Sarlet e Fenterseifer (2011, p. 74 e 75) contrapõem essa 
dinâmica através dos ditames do antropocentrismo ecológico, 
de sorte que o meio ambiente necessidade de uma tutela legis-
lativa, com o fito de resgatar os aspectos filosóficos deferidos 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, mesmo que a 
norma seja direcionada e destinada a seres bióticos e abióticos, 
considerando que esses entes fazem jus à parcela do princípio 
dignitário. 

Já Paulo Vinícius Sporleder de Souza (2004, p. 78 a 80), 
apregoa os ideais da teoria antropocêntrica-ecocêntrica, pelas 
quais os bens jurídicos ambientais devem sofrer a tutela legal 
de cunho penal, pois o meio ambiente deve ser visto como um 
a finalidade em si mesmo, haja vista que a responsabilidade 
do homem para com a natureza não fica adstrita apenas ao 
meio ambiente, mas também às futuras gerações. 

Considerando as duas correntes supra citadas, há de se in-
ferir uma sutil diferença filosófica entre ambas, uma vez que a 
teoria antropocêntrica sustenta que a finalidade e o interesse 
legal reservado ao meio ambiente, funda-se na necessidade de 
proteger os interesses do homem para com a natureza, de 
modo que os bens jurídicos ambientais devem ser calcados e 
pensados sob o critério antropocêntrico. Já a teoria ecocêntrica, 
coloca os interesses da natureza como uma finalidade em si 
mesma, independente dos anseios antrópicos pretendidos, de 
modo que os bens jurídicos ambientais detêm valores pró-
prios, carecedores de per si de proteção legal. 
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERA-
TIVA DO BRASIL 

Através da análise evolutiva dos textos constitucionais 
brasileiros, denota-se que suas finalidades básicas era estabe-
lecer as regras do mecanismo de funcionamento estatal e asse-
gurar os direitos dos cidadãos, a fim de evitar o seu pereci-
mento pela atuação do Estado. Assim, denota-se a prescidibi-
lidade do trato das questões ambientais tratados nas Consti-
tuições anteriores à Carta da República de 1988 (BENJAMIM, 
2010, p. 78). 

Para o autor (Benjamim, 2010, p. 80 e 81), com o galopante 
crescimento da crise ambiental, afetando o planeta em propor-
ções escandalosas, principalmente em decorrência dos efeitos 
nefastos da poluição do ar e das águas, iniciou-se um movi-
mento proposto por diversos organismos internacionais, com 
o propósito de inferir maiores proteções legais ao meio ambi-
ente, as quais deveriam ser absorvidas por diploma normativo 
de grande valia no ordenamento jurídico de cada país, como é 
o exemplo da Constituição. 

Dessa forma, Benjamim (2010, p. 87) sustenta que “o direito 
ambiental tem aversão ao discurso vazio; é uma disciplina jurídica de 
resultado, que só se justifica pelo que alcança, concretamente, no qua-
dro social das intervenções degradadoras”. Assim, resta claro que 
as questões afetas ao meio ambiente repudiam uma retórica 
sofista do tema, exigindo iniciativas que implementem e favo-
reçam a aplicação das normas ambientais. Portanto, a existên-
cia de uma lei constitucional que trate das questões ambientais 
é de grande valia não só para o ordenamento jurídico contem-
plado e brindado com tal faceta, mas para toda a sociedade 
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envolvida e submetida à égide legal, já que o meio ambiente 
contará com um amparo jurídico ditoso e colossal. 

No mais, é de se suscitar os inúmeros princípios difundi-
dos por todo o texto constitucional, de sorte que a matéria am-
biental está gizada na fora do art. 225 da Carta Magna, pelo 
qual “todos possuem o direito ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado garantindo a sadia qualidade de vida, cabendo ao Poder Pú-
blico e à coletividade o dever de preservá-lo e defende-lo”. 

Segundo Benjamim (2010, p.89), existem seis benefícios 
materiais e outros cinco de ordem formal decorrentes da posi-
tivação constitucional de normas de cunho ambiental. Assim, 
para o citado autor, o primeiro benefício material diz respeito 
a uma prestação negativa, qual seja, de não degradar o meio 
ambiente, a partir de uma “base do regime de explorabilidade li-
mitada e condicionada”. Nesse panorama, resta suscitar que o re-
gramento ambiental são autossuficientes, ou seja, independem 
de complementação ou suplementação normativa, além de 
possuir efeitos vinculantes junto ao ordenamento jurídico, 
sendo consideradas transindividual e atemporal. 

Ainda segundo o autor supracitado, outro benefício mate-
rial, diz respeito aos efeitos da função social da propriedade, 
além do caráter de ecologização, pelos quais, não obstante a 
existência e constância dos princípios constitucionais da livre 
iniciativa e da propriedade privada, é de se salientar a limita-
ção do gozo de tais direitos, através de uma fruição limitada e 
condicionada, tendente a evitar abusos e possibilitar um me-
lhoramento do controle ambiental, nos termos estatuídos pe-
los arts. 170, VI c/c 186, II, da Constituição da República. 
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No que diz respeito ao terceiro benefício material, Benja-
mim (2010, p. 93) ensina que se trata da “proteção ambiental 
como direito fundamental”, de modo que o texto constitucio-
nal toma o meio ambiente em seu expoente, quando o impele 
a categoria de direito fundamental, cuja sobrelevância se sus-
tenta na medida em que o meio ambiente é matéria de maior 
interesse para o Poder Público. 

Com relação ao quarto benefício, há uma sintonia com os 
ideais do estado interventor, inspirado no “Welfare State”, e 
traduz a função estatal reguladora e sua legitimação constitu-
cional, na medida em que o Estado assume a incumbência da 
proteção ambiental, além de absorver o poder punitivo oponí-
vel aqueles que desrespeitarem as normas vigentes, distanci-
ando assim, dos ideias inerentes ao Estado Liberal, que exerce 
pouca função do controle estatal (BENJAMIM, 2010, p. 94). 

Já o quinto benefício lecionado pelo autor suso citado 
(2010, p. 95), preconiza pela redução da discricionariedade es-
tatal, a fim de que o Poder Público possa contar com variadas 
opções de controle ambiental, com o fito de adotar a menos 
gravosa para o meio ambiente. 

Por último, Benjamim (2010, p. 96) assevera o sexto bene-
fício material, pelo qual favorece-se a ampliação da participa-
ção popular nos enfrentamentos de demandas de cunho ambi-
ental, além dos mecanismos de controle oficiais, detidos pelos 
poderes públicas (executivo, legislativo e judiciário), enalte-
cendo a responsabilidade social como mecanismo hábil e legí-
timo para ações de impacto ambiental, possibilitando um me-
lhoramento na malha do poder de polícia. 
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Feita essas breves colações acerca dos aspectos materiais, 
decorrentes da positivação de normas de cunho ambiental no 
texto constitucional, infere-se também a existência de normas 
de caráter formal, que favorecem a materialização do direito. 

Dessa forma, o primeiro benefício formal observado por 
Benjamim (2010, p. 97), revela a máxima precedência e impor-
tância dos direitos, deveres e princípios ambientais, haja vista 
que sob o aspecto hierárquico, a norma constitucional dispõe 
de privilegiada posição na estrutura das leis, de modo que o 
arcabouço legal de um Estado deve subordinação e adequação 
aos ditames do texto constitucional. 

Já no que é preconizado ao segundo benefício formal, tem-
se a segurança normativa, que para Benjamim (2010, p. 98) de-
corre da característica de super rigidez da Constituição da Re-
pública de 88, emoldurada através de suas cláusulas pétreas, 
consideradas imutáveis enquanto vigente o texto constitucio-
nal. Desse modo, as normas constitucionais impingidas sob 
esse manto protetor, não são suscetíveis de alteração norma-
tiva, além do que, mesmo as normas não detentoras do caráter 
de cláusula pétrea, devem sofrer um rígido processo legisla-
tivo de alteração do texto normativo. 

No que diz respeito ao quarto benefício formal, Benjamim 
(2010, p. 100), estabelece os mecanismos de controle de consti-
tucionalidade da lei, de modo que os diplomas legais e norma-
tivos infraconstitucionais devem observância e adequação aos 
ditames constitucionais. Ressalte-se que o cumprimento dos 
dispositivos constitucionais, não vinculam apenas os textos 
normativos infraconstitucionais, mas também a própria atua-
ção do Poder Público e o funcionamento das instituições 
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pátrias, de modo que leis infraconstitucionais e disposições 
normativas em dissonância com o texto constitucional pode-
rão ser declaradas inconstitucionais, através dos mecanismos 
do controle de constitucionalidade disponíveis. 

O último benefício de cunho formal, traz consigo o reforço 
hermenêutico e exegético em favor do meio ambiente relativo 
às normas infraconstitucionais, de sorte que a previsão norma-
tiva e constitucional de normas alusivas ao meio ambiente, 
possibilita uma revisão geral no arcabouço normativo pátrio, 
através de uma revisão das leis infraconstitucionais, de modo 
que a Constituição deve ser observada como verdadeiro para-
digma para os operadores do direito e os órgãos públicos que 
lidam com questões ambientais, além da sociedade em geral 
(BENJAMIM, 2010, pp. 100 e 101). 

Há de se ressaltar a premente importância da positivação 
de normas de cunho ambiental no texto constitucional, haja 
vista a disposição de mecanismos próprios de tutela ambiental 
disponibilizados pelo texto constitucional, como é caso da 
ação popular, da ação civil pública, com cominações de pena-
lidades civis, criminais e administrativas, como forma de san-
cionar e responsabilizar as pessoas que eventualmente degra-
darem o meio ambiente. 

Além do mais, a previsão constitucional da tutela ambien-
tal não permite que as causas e questões ambientais distem da 
morosidade e desídia do Poder Legislativo, que por outro 
lado, eventual alteração em sua sistemática é de difícil concre-
tização, tendo em vista o caráter rígido no processo de modifi-
cação das normas constitucionais. 
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Todavia, há correntes constitucionalistas que defendem a 
supressão de algumas matérias contidas no texto constitucio-
nal de 1988, a exemplo da proteção deferida ao meio ambiente, 
sob o argumento de que a Carta Magna serve apenas a exis-
tência de poucas normas e de caráter amplo e genérico, defen-
dendo por fim que, o conteúdo ambiental deve ser discipli-
nado por Leis Infraconstitucionais, que podem sofrer altera-
ções por processos legislativos menos complexo e dificultoso, 
conforme pontua Benjamim (2010, p. 101 e 102). 

Tal posição é demasiadamente temerária, na medida em 
que as questões ambientais, tão sensíveis à sociedade hodi-
erna, poderão ser objeto de pressões por parte de grupos 
econômicos fortíssimos, o que tornaria a demanda ambiental 
bastante fragilizada em meio a um Parlamento de posições e 
comportamentos questionáveis. 

Não obstante a imprescindibilidade da previsão de nor-
mas ambientais no texto constitucional é imperioso destacar o 
caráter abstrato da regência ambiental, incapaz de reger todos 
os casos concretos e questões suscitadas cotidianamente, o que 
força a produção superveniente de leis complementares, capa-
zes de prever metas e sanções às infrações ambientais, oriun-
das da produção legiferante das casas legislativas, além da ab-
sorção dos acordos ou tratados internacionais em que o Brasil 
é signatário. 

FONTES INTERNACIONAIS 

Além da legislação brasileira em vigor, é cediço que o or-
denamento jurídico pátrio, cede parcela de força normativa a 
documentos internacionais, tais como: tratados, acordos, 
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convenções e reuniões sob a órbita mundial, oriundos de dis-
cussões e debates sobre temas especializados, a exemplo do 
meio ambiente. Sob o enfoque ambiental, a existência de uma 
legislação internacional viabiliza e garante o progresso do de-
senvolvimento sustentável em escala internacional. 

Desse modo, uma das primeiras conferências internacio-
nais em que o tema “meio ambiente” foi abordado, ocorreu em 
Estocolmo, nos idos de 1972. Os efeitos dessa Conferência, a 
qual fora organizada pelas Nações Unidas, desencadeou o 
berço e os alicerces do desenvolvimento sustentável, elen-
cando a premente necessidade de cooperação dos países en-
volvidos, além de manifestar preocupação com os problemas 
e impactos ambientais presenciados pelo planeta (LE PRESTE, 
2005, p. 174 a 176). 

Nesse compasso, no que pertine aos animais, em 1978 
houve o advento da Declaração Universal dos Direitos dos 
Animais, providenciado pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que positi-
vou inúmeros direitos para os animais considerados irracio-
nais. O combate aos maus tratos desferidos contra animais, 
além da necessidade de proteção contra tratamentos degra-
dantes, sem falar do direito de permanência desses animais no 
seu ambiente nativo, formou o esteio desse importante docu-
mento normativo (LE PRESTE, 2005, p. 180 a 182). 

O Brasil sediou em 1992, importante Conferência Interna-
cional, que ficou conhecido como RIO-92, que trouxe à tona 
exaustivos debates acerca do desenvolvimento sustentável, 
com vistas a garantir um modelo econômico capaz de atender 
e privilegiar a proteção ambiental, reduzindo os alarmantes 
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índices de degradação da natureza, e possibilitando, por con-
seguinte, benefícios para as gerações vindouras (THOMÉ, 
2012, p. 35). 

A partir do aquecimento global, estudiosos se debruçaram 
ao estudos das causas que estavam evidenciado o famigerado 
“efeito estufa”, de sorte que estabeleceu-se a necessidade de 
proteção à camada de ozônio, composta de uma camada de 
gás que envolve a Terra, conforme estudo da World Wide Fund 
for Nature (WWF), e serve de proteção à incidência dos raios 
ultravioletas solares, que podem ocasionar diversas patologias 
à saúde humana e dos animais, a exemplo de queimaduras ou 
até mesmo câncer de pele, para tanto, a Convenção de Viena 
para a Proteção da Camada de Ozônio, em 1985, e o Protocolo 
de Montreal, de 1989, serviram de território para subsidiar e 
promover as discussões do tema. 

Para Thomé (2012, p. 35), o surgimento do Protocolo de 
Kyoto, em 1997, teve por escopo propiciar complementação 
aos ajustes obtidos na RIO-92, de modo que esse protocolo 
possibilitou ajustes entre os países emissores de gás carbônico 
na atmosfera, a fim de que os mesmo providenciassem sua re-
dução, para arrefecer os danos causadores do efeito estufa, 
prestigiando o princípio da cooperação entre os povos, já que 
o tema é de interesse comum da comunidade internacional. 

Santos (2004) preleciona que 178 países aderiram aos ter-
mos do protocolo de Kyoto, cuja meta seria reduzir as emis-
sões de dióxido de carbono em 5,2% até o ano de 2012. Toda-
via, importantes países emissores de gás carbônico se negaram 
a subscrever o documento, a exemplo dos Estados Unidos, sob 
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a alegação de que a ação subscritora traria prejuízos ao cresci-
mento econômico dos países. 

Diante dessa breve explanação, tem-se a figuração de al-
guns exemplos, a partir de tratados e convenções internacio-
nais, tendentes à tutela do meio ambiente. A partir dos inúme-
ros desastres naturais, além da escassez de recursos naturais, 
decorrentes da saturação do meio ambiente ante a interferên-
cia nociva do homem, a sociedade em geral começou a advo-
gar em favor do meio ambiente, o que já demonstra conside-
rável avanço nas questões afetas à natureza. 

ENTRAVES E DIFICULDADES À PROTEÇÃO 
AMBIENTAL 

Os Estados nacionais detém a ciência necessária e sufici-
ente acerca dos problemas oriundos dos nefastos e variados 
impactos ambientais, sendo eles conscientes da premente ne-
cessidade de assegurar a proteção do meio ambiente. Todavia, 
problemas de raiz econômica e política são protuberantes ao 
surgimento de empecilhos à escorreita aplicação das leis e tra-
tados tendentes à tutela da natureza. Noutra banda, a dificul-
dade na alocação de recursos públicos com o fito de viabilizar 
a proteção ambiental é um óbice constante, haja vista a fami-
gerada alegação de ausência de recursos públicos suficientes 
ao atendimento das demandas de natureza ambiental. 

Cavalcanti (2004, p. 20) salienta a falta de interesse por 
parte do Brasil, na medida em que há um descompasso tre-
mendo entre a conjugação dos pilares do crescimento econô-
mico e do equilíbrio socioambiental, não obstante que ambos 
indicadores favorecem o desenvolvimento do país. Todavia, 
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deve-se destacar que a utilização desenfreada dos recursos na-
turais poderá levar o Brasil a uma grande convulsão ambien-
tal, capaz de afetar drasticamente as futuras gerações. 

Para Sousa (2011), os países desenvolvidos semeiam a fa-
migerada cultura da reificação humana, que é a exploração do 
homem pelo homem, além da exploração indiscriminada da 
natureza, acarretando um desenvolvimento às avessas, na me-
dida em que os indicadores econômicos estarão em patamares 
satisfatórios, todavia, benefícios de cunho ambiental, social e 
cultural assentam-se em indicadores não tão bem posiciona-
dos como os índices econômicos. 

É preciso trazer a tona e programar o conceito de um de-
senvolvimento sustentável, calcado no crescimento econô-
mico, conjugando-o com os avanços sociais e culturais, além 
de mecanismos de conservação da natureza. 

Friedman (2008, p. 317) aborda outro problema, que diz 
respeito às aparências. Para o autor, países que assumem uma 
bandeira ambientalista apenas em proselitismos e discussões 
sofistas, mas omissos e escusos na criação de normas jurídicas 
ambientais e na implementação de ferramentas capazes de as-
segurar a fiscalização destas, oferecem um grande risco à ca-
deia ambiental internacional. 

No Brasil, recentemente, entrou em vigor o novo Código 
Florestal, por força da Lei 12.651/2012, bastante questionável 
em diversos tópicos. Dentre as alterações legislativas, desta-
que-se à fixação das Áreas de Preservação Permanente (APP), 
cujos embates foram travados entre ambientalistas e o setor ru-
ralista, este que através de pressões junto aos congressistas, 
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conseguiu a aprovação almejada que os beneficiaram. Se-
gundo Trindade (2010, p. 108), o maniqueísmo reservado às 
discussões, aliado à falta de conhecimentos técnicos domina-
ram todas as discussões atinentes às modificações do Código 
Florestal, de sorte que a vitória do setor ruralista pôs em ame-
aça o pretendido equilíbrio ambiental, além de inviabilizar a 
própria atividade agropecuária para o futuro, bem como com-
prometer as gerações vindouras. 

Apesar de tudo, o novel diploma florestal procurou iden-
tificar as necessidades e ferramentas tendentes à preservação 
ambiental e um melhoramento da qualidade de vida presente 
e futura, visando subsidiar meios referentes ao nível de quali-
dade da produção das terras, considerando as especificidades 
das regiões e localidades brasileiras (GARCIA, 2012, p. 61;68). 

Desse modo, tem-se que o Direito Ambiental reclama por 
uma efetiva e ostensiva proteção do meio ambiente, almejando 
a desagregação de eventual conceito figurativo perante o Es-
tado, que segundo Canotilho (2010, p. 152), trata-se de forma 
simbólica assumida pelo poder público, que acarreta diversos 
prejuízos à sociedade, na medida em que oferece uma fictícia 
realidade de proteção ecológica, por parte de um Estado 
omisso e sem as ferramentas de controle necessárias ao fo-
mento da tutela ambiental. 

Portanto, os problemas ora debruçados comprometem a 
efetiva proteção ambiental, que carece de maiores aprofunda-
mentos científicos em Pesquisa e Desenvolvimento, capaz de 
mitigar eventuais danos ambientais e descompassos com os 
princípios e ditames relativos ao Desenvolvimento Sustentá-
vel. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conciliação entre os interesses oriundos do crescimento 
econômico e da proteção ambiental se caracteriza como um 
elevado desafio assumido pela sociedade hodierna, de modo 
que a tutela de ambos os interesses é legítima, haja vista que a 
ausência de desenvolvimento acarreta a estagnação socioeco-
nômica da sociedade, bem como a falta de proteção ambiental 
ocasionaria diversos problemas à saúde dos homens e dos de-
mais seres vivos, além de impelir a escassez de recursos natu-
rais vitais, a exemplo da água. 

A positivação constitucional de norma ambiental é um fe-
nômeno jurídico que acarreta maior segurança jurídica à tutela 
ambiental, tendo em vista que a Constituição da República, no 
cerne da hierarquia das leis, assume privilegiada posição no 
ápice piramidal, de sorte que o meio ambiente recebe proteção 
por meio de ações judiciais e tantas outras intervenções legiti-
madas pelo Texto Maior. 

Os tratados e convenções internacionais assumem elevada 
importância na objetividade das questões ambientais, tendo 
em vista que apesar de não possuir periodicidade permanente, 
admitem a discussão de problemas em níveis globais, servindo 
de alerta para que diversos países possam se aliar para o com-
bate das inúmeras questões relativas ao meio ambiente, de 
sorte que, mesmo nas dissidências e contraposições assumidas 
por alguns países, as questões são debatidas e tolhidas pela co-
munidade internacional. 

Todavia, a aquisição de uma consciência ecológica é vital 
para o aprimoramento do desenvolvimento sustentável, 
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calcado na conjugação e conciliação dos interesses econômicos 
e da preservação ambiental. Desse modo, o avanço tecnológico 
acarretará novas soluções para velhos problemas, restando a 
necessidade de investir-se em pesquisa e desenvolvimento, 
principalmente no enfrentamento das questões energéticas. 

A educação ambiental deve ser alcançada dos mais lon-
gínquos bancos da educação infantil até a plena formação hu-
mana e profissional do indivíduo, para que o mesmo possa 
agregar os valores inerentes ao desenvolvimento sustentável, 
de modo que a aplicação das leis e a efetivação da punição da-
queles que a desatendem, é uma ferramenta pedagógica de au-
xílio à conscientização ecológica. 

Por fim, não obstante a diversidade de leis nacionais e in-
ternacionais que regem a matéria ambiental, depreende-se 
ainda, um flagrante desrespeito à sua estrutura normativa, o 
que atrai profundos dissabores e desequilíbrios para o meio 
ambiente, que associado à ideia de impunidade, poderá acar-
retar na perpetuação de condutas nocivas ao meio ambiente. 
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A FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL 
DA PROPRIEDADE ENQUANTO 
INSTRUMENTO DE MITIGAÇÃO 
DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
ANTROPOCÊNTRICAS 

Giovanna de Britto Lyra Moura 

INTRODUÇÃO 

É de corrente sabença que o mundo enfrenta, nos dias ho-
diernos, graves problemas decorrentes da ação negligente e ir-
responsável do homem, no que tange às mudanças climáticas. 
O problema mais sério advém da emissão irresponsável de ga-
ses poluentes na atmosfera terrestre, ao longo dos anos, o que 
gerou o chamado efeito estufa, responsável pelo aquecimento 
global e derretimento das calotas polares, fenômenos estes que 
causam mudanças no clima prejudiciais aos próprios seres hu-
manos e à natureza como um todo. 

Por causa disso, surgiu, em escala mundial, uma preocu-
pação com as ações humanas para com a natureza, levando em 
consideração a busca incessante pelo crescimento do mundo 
capitalista e globalizado, mas também considerando a necessi-
dade de um manejo ambiental aplicado às mesmas, no sentido 
de diminuir os danos climáticos causados ao planeta. 

O efeito estufa é o mais famoso vilão no que concerne ao 
assunto, visto que é o maior responsável pelo aquecimento 
global e, por conseguinte, pelas mudanças climáticas 



 

618 

recorrentes nas últimas décadas. No entanto, o problema ad-
vém desde a Revolução Industrial, quando as máquinas subs-
tituíram o homem nos processos produtivos. Estas funciona-
vam à base da queima de combustíveis fósseis, tais como car-
vão e petróleo, e o seu uso propiciou danos ambientais decor-
rentes de dois aspectos: primeiro, causados pelos poluentes 
lançados na atmosfera com a queima de tais combustíveis; se-
gundo, em consequência da extração desmedida de tais pro-
dutos da natureza. 

Nos últimos tempos, mormente a partir das três últimas 
décadas do Século XX, essa preocupação com os danos ambi-
entais tem crescido em âmbito internacional, em uma inicia-
tiva da Organização das Nações Unidas (ONU) para frear o 
aquecimento global e as alterações climáticas, a fim de preser-
var o planeta, para o bem desta e das futuras gerações. Na ten-
tativa de minimizar os danos já causados e os que ainda estão 
por vir, criaram-se os créditos de carbono, que são quotas de 
emissão dos Gases do Efeito Estufa (GEE) atribuídas a deter-
minados países, no sentido de limitar qual montante de emis-
são de carbono cada nação tem direito. Isto se deu com o obje-
tivo de diminuir a emissão dos gases poluentes na atmosfera, 
com a conseguinte preservação da camada de ozônio e dimi-
nuição do efeito estufa. Tal mecanismo ganhou ainda mais 
força a partir da assinatura do Protocolo de Quioto, um tratado 
internacional nascido da cooperação entre países para a dimi-
nuição das alterações climáticas já sentidas em todo o mundo. 

Em razão de todo o exposto, os países passaram a adotar, 
em seus ordenamentos jurídicos internos, dispositivos atinen-
tes à preservação ambiental. No Brasil, estes contemplam, tam-
bém, a necessidade de respeito à função socioambiental da 
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propriedade, assim concebida em razão de uma modificação, 
ao longo da história, no conceito de propriedade e nas prerro-
gativas dela decorrentes, pela primazia do interesse coletivo 
sobre o privado. 

Desta feita, o presente artigo tem o objetivo de correlacio-
nar o exercício da função socioambiental da propriedade com 
a diminuição das mudanças climáticas decorrentes da ação hu-
mana frente à natureza, funcionando, pois, como instrumento 
de mitigação do aquecimento global. 

Para tanto, o trabalho está estruturado em dois capítulos, 
sendo que o primeiro aborda a evolução histórica do conceito 
de propriedade, desde a sua gênese, enquanto direito natural 
e absoluto, até os dias hodiernos, em que é concebido como 
um instituto passível de limitações. 

O segundo capítulo, por sua vez, aborda a necessidade de 
mitigação dos efeitos do aquecimento global, para frear as mu-
danças climáticas antropocêntricas e suas consequências para 
as gerações atuais e futuras. 

Para tanto, utilizar-se-á de uma pesquisa qualitativa, par-
tindo-se da utilização do método dedutivo e da pesquisa bibli-
ográfico-documental, através da pesquisa em doutrina e legis-
lação nacional e internacional. 

BREVE HISTÓRICO DA FUNÇÃO SOCIOAM-
BIENTAL DA PROPRIEDADE 

Apesar de sua intrínseca ligação com o Direito Romano, 
o surgimento do direito de propriedade é creditado às 
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civilizações antigas, eis que, já nesta época, houve o despertar 
do ser humano para o senso inicial de propriedade coletiva. 
Consoante apregoam Vieira e Rezende (2016, p. 230), já no 
Código de Hamurabi havia a previsão sobre a propriedade, 
mais especificamente de sanções aplicáveis aos praticantes de 
roubo. 

Inicialmente, o direito à propriedade privada era tido 
como absoluto, não sujeito a interferências, privadas ou esta-
tais, em razão da primazia dos direitos de usar, gozar e dispor 
de seu bem, sem que houvesse substancial necessidade de 
respeito ao interesse público. 

Neste sentido, Rousseau (1998) refere-se à propriedade 
como o mais absoluto dos direitos dos cidadãos, sobrepondo-
se, inclusive, à liberdade: 

“Encontrar uma forma de associação que de-
fenda e proteja a pessoa e os bens de cada asso-
ciado com toda a força comum e pela qual cada 
um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si 
mesmo, permanecendo assim tão livre quanto 
antes. Esse, o problema fundamental cuja solu-
ção o contrato social oferece.” 

Esta perspectiva de absolutismo perdurou, inclusive, no 
pós-Revolução Francesa e Americana, mormente conside-
rando-se a primazia do jus utendi, fruendi e abutendi, direitos 
inerentes ao seu exercício. A Igreja Católica, por sua vez, en-
xergava a propriedade por meio de uma visão metafísica e 
divina, consubstanciada, principalmente, no direito natural. 
Neste sentido, o Papa Leão XIII promulgou, no século XIX, a 
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encíclica Rerum novarum, que, ao se pronunciar sobre o direito 
de propriedade privada, associou-a ao homem como uma 
prerrogativa pessoal, decorrente de sua própria natureza. 

No mesmo sentido, a Constituição do Império do Brasil 
(1824), inspirada na primeira dimensão dos direitos funda-
mentais, previu, em seu texto, um direito de propriedade 
pleno. A este, admitiu apenas intervenções pontuais, decor-
rentes da desapropriação, mediante indenização e regula-
mentação legal: 

“XXII. E'garantido o Direito de Propriedade em 
toda a sua plenitude. Se o bem publico legal-
mente verificado exigir o uso, e emprego da 
Propriedade do Cidadão, será elle préviamente 
indemnisado do valor della. A Lei marcará os 
casos, em que terá logar esta unica excepção, e 
dará as regras para se determinar a indemnisa-
ção.” 

A Constituição de 1891, em seu art. art. 72, §17, manteve 
a plenitude da propriedade, salvo os casos de desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública, cabendo ao proprietá-
rio ser indenizado por tal. 

Não se pode negar que a Revolução Mexicana (1917) e de 
Weimar (1918) tiveram influência significativa na relativiza-
ção, ainda que bastante tímida, do direito de propriedade. 
Esta última, influenciada pela segunda dimensão dos direitos 
fundamentais – direitos de igualdade -, foi o primeiro di-
ploma internacional que associou o exercício deste direito ao 
serviço do bem comum. 
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A metamorfose da concepção do direito de propriedade, 
sob influência das novas dimensões dos direitos fundamen-
tais, segue o apregoado por Figueiredo (2010, p. 82), segundo 
o qual “o conceito jurídico de propriedade ajusta-se às neces-
sidades econômicas de seu tempo”. 

Seguindo a mesma tendência inaugurada internacional-
mente pelos diplomas legais acima mencionados, a Constitui-
ção brasileira de 1934 adotou a concepção social da proprie-
dade, em oposição à ideia liberal anteriormente vigente. Em 
seu art. 113, previu o condicionamento de seu exercício à tu-
tela do interesse social e coletivo. 

No Brasil, o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) foi a pri-
meira oportunidade em que o termo função social da proprie-
dade foi utilizado, para, nas palavras do mesmo diploma le-
gal, garantir a todos os cidadãos o acesso à propriedade da 
terra. Infelizmente, ainda que a Constituição de 1967, que se-
guiu-se ao referido estatuto, trouxesse em seu conteúdo a 
previsão da função social, a ditadura militar foi marcada por 
inúmeras violações à necessidade de seu respeito, eis que, 
conforme pontua Pessoa (2010, p. 65), baseou-se em um mo-
delo de economia excludente, com taxas vertiginosas de cres-
cimento industrial dissociado da necessidade de preservação 
ambiental. Ademais, o mesmo autor salienta que a época foi 
marcada por um forte êxodo rural e, por conseguinte, altas 
taxas de sem-terra e sem-teto nas grandes cidades. 

A partir da redemocratização, com a promulgação da 
Constituição de 1988, a função social da propriedade passou 
a ser prevista constitucionalmente, mais especificamente na 
parte da norma mater que prevê os direitos fundamentais 
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(art. 5o, XXIII). O art. 60, §4 o, por sua vez, eleva a função social 
da propriedade, enquanto direito fundamental, à categoria 
de cláusula pétrea, o que significa que não poderá ser supri-
mido ou modificado por emenda constitucional posterior. 

Canotilho (1999, p. 1.087) ressalta a natureza normogené-
tica dos princípios, incluindo-se aí, pois, a função social da 
propriedade. Isto porque, diferentemente das regras em sen-
tido estrito, que também é espécie do gênero norma, os prin-
cípios possuem um elevado grau de abstração e consubstan-
ciam ideais de justiça. Servem, pois, como parâmetro de base 
para a criação de normas deles derivadas. 

Referido princípio está previsto, ainda, no título desti-
nado pelo legislador constituinte à Ordem Econômica, inau-
gurado pelo art. 170 da Carta Magna. Referido dispositivo 
funciona como limitação ao exercício do direito de proprie-
dade na ordem econômica nacional, com vistas à consecução 
dos valores e ideais apregoados pelo caput do mesmo artigo 
– valorização do trabalho humano, livre iniciativa, existência 
digna e justiça social -, consubstancia uma concepção solidá-
ria de propriedade, que passa a ser concebido como um di-
reito-função, que impõe ao proprietário um poder-dever 
(CARVALHO, 2018, p. 1662), pois, ao mesmo tempo em que 
constitui prerrogativa oponível erga omnes, funciona como 
instrumento de consecução do valor máximo da ordem eco-
nômica: assegurar a todos uma existência digna (DERANI, 
2008, p. 237). 

Diante do exposto, verifica-se um novo arranjo constitu-
cional, impresso ao direito de propriedade, no Brasil, por oca-
sião da entrada em vigor da Constituição Cidadã. Isto 
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porque, na perspectiva dos direitos fundamentais de se-
gunda geração – direitos de igualdade, houve uma funciona-
lização deste direito. A partir de então, a propriedade, cons-
titucionalmente considerada, passou a contar com duas di-
mensões distintas e complementares: a subjetiva, que garante 
ao sujeito o direito de usar e gozar de seu bem, e a comunitá-
ria-objetiva, segundo a qual o exercício do direito de propri-
edade somente se torna regular se houver um sopesamento 
entre o direito individual do proprietário e os interesses da 
coletividade. 

No mesmo sentido, Godinho et. al. (2014, p. 254): 

Ao proprietário, continua sendo reconhecido o 
direito ao uso e gozo do que lhe pertence, mas 
o exercício do direito de propriedade somente 
se considera regular se o seu titular for capaz de 
balancear seus interesses individuais com a 
noção de utilidade social, que não condiz com o 
uso dos bens para fins puramente especulativos 
ou egoístas. 

O direito subjetivo público de propriedade (CANOTI-
LHO, 1995, p. 91), limitado pelo exercício de sua função so-
cial, sob a influência dos ditames da Constituição Federal, 
está previsto no Código Civil de 2002, mais precisamente em 
seu art. 1228. O §1 do mesmo artigo está redigido nos seguin-
tes moldes: 

O direito de propriedade deve ser exercido em 
consonância com as suas finalidades econômi-
cas e sociais e de modo que sejam preservados, 
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de conformidade com o estabelecido em lei es-
pecial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o 
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e 
artístico, bem como evitada a poluição do ar e 
das águas. 

Da redação do dispositivo supracitado depreende-se 
que, novamente, houve uma mutação no conceito de propri-
edade, para que este seja limitado não só por sua função so-
cial, mas também por sua função ambiental. Isto porque, den-
tro dos interesses sociais com os quais o exercício do direito 
de propriedade deve se coadunar, está inserida a tutela am-
biental, mormente apregoada pelo art. 225 da Constituição 
Federal. 

Desta feita, entende-se que é interesse social a preserva-
ção ambiental, não somente para as gerações atuais, mas tam-
bém em benefício das futuras – o que se convencionou cha-
mar de responsabilidade intergeracional -, eis que o direito a 
um meio ambiente hígido e sadio é um direito transindivi-
dual. 

Há bastante tempo, a doutrina ambiental compreendeu 
que, em se tratando de matéria de meio ambiente, somente 
um esforço comum e internacional pode evitar danos irrever-
síveis, a serem sentidos ao redor do globo, por todos os cida-
dãos do mundo. Por esta razão, é de inegável importância 
que sejam adotadas medidas de precaução e prevenção à 
ocorrência de danos ambientais, sendo o regular exercício do 
direito de propriedade, em consonância com sua função so-
cial mas também com a ambiental, um instrumento eficaz de 
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combate à degradação antropocêntrica do planeta, e todas as 
consequências nefastas dela advindas. 

A preocupação com a preservação ambiental, muito em-
bora date dos primeiros anos do século XX, ganhou bastante 
força com a edição do Relatório Brundtland, em 1987. Foi a 
partir deste que a expressão desenvolvimento sustentável 
passou a ser utilizada com frequência, para significar a efeti-
vação da responsabilidade intergeracional – preservar o meio 
ambiente em benefício das gerações presentes e das do por-
vir. 

Em que pese haver similaridades entre a função social e 
a função ambiental da propriedade, vez que são complemen-
tares e simbióticas, não há que se confundi-las. Ambas são 
orientação funcional, e representam limitações ao exercício 
do uso e gozo inerentes ao direito de propriedade, mas, en-
quanto a função social se aplica somente à propriedade pri-
vada, a função ambiental deve ser observada também no 
exercício da propriedade em caráter público. 

Assim também entende Antunes (2011, p. 33): 

A função ambiental independe do regime do-
minial, pois uma floresta, pública ou privada, 
desempenha a função ambiental, ou não, sem 
que o status jurídico de seu proprietário seja re-
levante. Aliás, somente a desatenção a reali-
dade pode ver contradição entre regime de pro-
priedade e proteção ao meio ambiente. Assim, 
parece-me um despropósito tratar da proprie-
dade, em relação ao seu aspecto ambiental, 
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utilizando-se o já quase centenário conceito da 
função social da propriedade.” 

Foi com base na disciplina dos arts. 225 da Constituição 
Federal, e 1228 do Código Civil, que diversos diplomas legais 
relativos à proteção ambiental trouxeram limitações adminis-
trativas ao direito de propriedade, cujo objetivo é, justa-
mente, conciliar as prerrogativas inerentes ao exercício deste 
direito com a necessidade de que estas respeitem o interesse 
comum relativo à proteção ambiental. 

Exemplo disso é o Código Florestal (Lei n° 12.651/12), 
que, em seu texto, trouxe a disciplina das Áreas de Preserva-
ção Permanente (APP). Acaso um sujeito seja proprietário de 
uma área situada em APP, de acordo com os critérios fixados 
pela própria lei, deve manter sua vegetação nativa intacta, ve-
dada a sua exploração, salvo nos casos legalmente autoriza-
dos. Neste caso, é flagrante a correlação entre referido dispo-
sitivo e o exercício da função ambiental da propriedade, de 
forma que a necessidade de preservação ambiental limita o 
uso e gozo da área pelo seu legítimo detentor, face à necessi-
dade de primazia do interesse coletivo. 

Não se pode negar que a preservação da vegetação é um 
dos principais instrumentos de combate ao aquecimento glo-
bal, termo utilizado pela primeira vez em1975 pelo geoquí-
mico Wallace Broecker em um artigo para o periódico Science 
intitulado “Climatic Change: Are We on the Brink of a Pro-
nounced Global Warming?”. 

Desta feita, o exercício do direito de propriedade em con-
sonância com sua função ambiental é um efetivo instrumento 
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de proteção ao meio ambiente, principalmente no combate às 
mudanças climáticas antropocêntricas, conforme se verá a se-
guir. 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS ANTROPOCÊN-
TRICAS E SEUS EFEITOS PREJUDICIAIS ÀS 
GERAÇÕES PRESENTES E FUTURAS 

Apesar de as mudanças climáticas serem bem comuns na 
história do planeta, e não necessariamente refletirem a ação 
antropocêntrica, parece inegável que, ao longo dos últimos 
anos, principalmente depois da Revolução Industrial, houve 
um aumento considerável da ocorrência destas, causadas, 
principalmente, pelo aquecimento global. 

Necessário se faz compreender que se deve combater, e 
não eliminar o efeito estufa, vez que este é necessário à ma-
nutenção da vida humana na Terra, pois ajuda a regular a 
temperatura média do planeta em 15 graus Celsius. 

Sabe-se que, atualmente, o mundo enfrenta graves pro-
blemas decorrentes da ação negligente e irresponsável do ho-
mem frente à natureza e aos recursos naturais, cuja explora-
ção desenfreada gerou, entre outras alterações ambientais, as 
mudanças climáticas. O problema mais sério advém da emis-
são irresponsável de gases poluentes na atmosfera terrestre, 
ao longo dos anos, o que gerou o chamado efeito estufa, res-
ponsável pelo aquecimento global e derretimento das calotas 
polares, fenômenos estes que causam mudanças no clima 
prejudiciais aos próprios seres humanos e à natureza como 
um todo. 
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Por causa da crise ambiental decorrente da moderni-
dade, surgiu, em escala mundial, uma preocupação com as 
ações humanas frente à natureza, levando em conta a busca 
incessante pelo crescimento do mundo capitalista e globali-
zado, mas também considerando a necessidade de um ma-
nejo ambiental aplicado a estas, no sentido de diminuir os da-
nos climáticos causados ao planeta pela extrapolação da ex-
ploração do modo de produção e consumo capitalista e seus 
efeitos (CUNHA e RANGEL, 2016, p. 14). 

O efeito estufa é o fenômeno mais prejudicial no que con-
cerne ao assunto, visto que é o maior responsável pelo aque-
cimento global e, por conseguinte, pelas mudanças climáticas 
recorrentes nas últimas décadas. No entanto, a questão climá-
tica representa um problema desde a Revolução Industrial, 
quando as máquinas substituíram o homem nos processos 
produtivos, e houve a necessidade de fornecer energia aos 
equipamentos a partir da queima de combustíveis fósseis. 

Nos últimos tempos, mormente a partir das três últimas 
décadas do Século XX, essa preocupação com os danos ambi-
entais tem crescido em âmbito internacional, em uma inicia-
tiva da Organização das Nações Unidas (ONU) para frear o 
aquecimento global e as alterações climáticas, a fim de pre-
servar o planeta, para o bem desta e das futuras gerações. 
Neste sentido, diversos eventos internacionais foram realiza-
dos no sentido de discutir não somente a questão climática, 
mas, mais especificamente, formas de diminuição emissão de 
gases do efeito estufa (GEE’s) na atmosfera, com vistas a frear 
o aquecimento global e, por conseguinte, seus efeitos nefas-
tos. Dentre estes, destacam-se a Conferência das Nações Uni-
das sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo 72), a 
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Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e De-
senvolvimento (Rio 92) – evento este que gerou a Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(CQNUMC) e, mais recentemente, o documento resultante da 
21a Conferência das Partes da CQNUMC, denominado 
Acordo de Paris, em referência à cidade onde ocorreu o en-
contro, aprovado em 12 de dezembro de 2015. 

Os efeitos prejudiciais do aquecimento global, ou seja, da 
elevação das temperaturas causadas pelo excessivo efeito es-
tufa, são sentidas não só pelos seres humanos, mas por todas 
as espécies de seres vivos encontradas na Terra. Segundo o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (2015), são 
prováveis consequências do aquecimento global as seguintes, 
em ordem crescente de gravidade: 

a) Alteração ou completa inversão na periodicidade das 
chuvas, causando prejuízos à agricultura; 

b) A ocorrência de fenômenos meteorológicos intensos e 
alterados, como, por exemplo, secas prolongadas, inundações, 
vendavais, ondas de calor, tempestades severas; 

c) Elevação do nível do mar, com a conseguinte inundação 
de áreas litorâneas e o desaparecimento de cidades inteiras; 

d) Extinção de espécies animais e vegetais. 

O IPCC também estudou os possíveis efeitos decorrentes 
da elevação da temperatura média do planeta. Os modelos cli-
máticos de autoria do aludido órgão preveem o degelo do Ár-
tico, ocasionado pelo derretimento decorrente do calor. Por 
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conseguinte, haverá aumento no nível dos mares, oscilando 
entre na ordem de 0,09 (otimistas) a 2,00 metros (pessimistas) 
entre 1990 e 2100, e o fluxo das correntes marinhas seria alte-
rado, de forma a provocar, então, a configuração climática do 
planeta (MENDONÇA, 2006, p. 75). 

Insta pontuar que as diferentes regiões planetárias experi-
mentarão de maneiras distintas as consequências do aqueci-
mento global. Enquanto algumas regiões vislumbrarão incre-
mento em seus volumes de água, como resultado do degelo 
dos polos, outras penarão com as secas prolongadas. Nas pri-
meiras, a exemplo da Ásia, haverá a piora no quadro pelas 
tempestades e chuvas torrenciais, e os alagamentos e inunda-
ções disto advindas, enquanto, para as segundas, localizadas, 
principalmente, no continente africano, faltará alimento em ra-
zão da complicação no seu cultivo, e este panorama deman-
dará altos investimentos em irrigação artificial. 

Cabe ressaltar que alguns destes efeitos climáticos já são 
sentidos há tempos. No início de 2014, os Estados Unidos e o 
Brasil sofreram com o problema da mudança climática, sendo 
que em extremos opostos. Naquele país, as enchentes e nevas-
cas derrubaram as temperaturas para níveis bastante abaixo 
de zero, e na cidade de Detroit, capital do Estado de Michigan, 
a sensação térmica chegou a -56ºC no dia 06 de janeiro, ao 
passo que o Rio de Janeiro tem suas praias lotadas por banhis-
tas incomodados com a sensação térmica beirando os 50ºC. 

Acerca das consequências do aquecimento global já senti-
das pelas gerações presentes, Marengo (2006, p. 25): 
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“Exemplos podem ser observados anualmente: 
as enchentes e ondas de calor da Europa em 
2002 e 2003, os invernos intensos da Europa e 
Ásia nos últimos anos; o furacão Catarina no 
Brasil em 2004; os intensos e devastadores fura-
cões no Atlântico Tropical Norte em 2005 (Ka-
trina, Rita, Wilma, etc.); as secas no Sudeste do 
Brasil em 2001, no Sul em 2004, 2005 e 2006, e na 
Amazônia, em 2005. Estes fenômenos têm sido 
atribuídos à variabilidade natural do clima, mu-
danças no uso da terra (desmatamento e urba-
nização), aquecimento global, aumento da con-
centração de gases de efeito estufa e aerossóis 
na atmosfera.” 

Ressalte-se, ainda, que as consequências do aquecimento 
global extrapolam a seara ambiental. É que os efeitos do calor 
são tão diversos que geram um verdadeiro “efeito dominó” 
em outros departamentos da vida humana que transcendem 
as alterações climáticas. Trocando em miúdos, as alterações 
iniciadas pelo clima afetarão outras situações com as quais, 
aparentemente, não guardam qualquer relação, a exemplo da 
desigualdade social já existente, da mortalidade e fome endê-
micas, e do prejuízo à saúde populacional. Previsões do IPCC 
apontam a África, a Ásia e a América Latina como os continen-
tes mais vulneráveis a este tipo de alteração não-climática de-
corrente de alterações climáticas, em razão de serem locais já 
afetados por moléstias sociais graves. 

O Quarto Relatório do IPCC (2007) elenca os impactos fu-
turos implicados pelo aquecimento global, caso não seja to-
mada uma atitude drástica em relação ao esquentamento do 
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clima. Para facilitar a compreensão, o relatório divide os efei-
tos pelos continentes do globo. Para a África, considerada o 
continente mais vulnerável às alterações climáticas, em razão 
das múltiplas tensões lá ocorridas e da baixa capacidade de 
adaptação da população, experimentará escassez ainda maior 
de água que a já existente no continente. A falta de água impli-
cará em dificuldades para a irrigação das plantações, com o 
conseguinte impacto na produção já decadente de alimentos. 
Como resultado da falta de segurança alimentar, a fome endê-
mica piorará, e haverá diminuição na expectativa de vida na-
quele continente. 

No que tange à Ásia, as geleiras do Himalaia sofrerão der-
retimento considerável, aumentando, assim, as inundações e 
avalanches de pedra nas encostas. Este degelo afetará os recur-
sos hídricos do continente, de forma que a disponibilidade de 
água doce própria para consumo cairá. As áreas densamente 
povoadas poderão ser inundadas pela água do mar ou dos 
rios, e o desenvolvimento sustentável da maior parte dos paí-
ses em desenvolvimento naquela área será afetado, posto que 
o clima será mais uma das pressões que as nações ali localiza-
das terão de enfrentar, além das já existentes – recursos natu-
rais, rápida urbanização, industrialização e crescimento eco-
nômico. A segurança alimentar também sofrerá impacto, pela 
diminuição das safras no centro-sul do continente. O aumento 
da temperatura da água no litoral favorecerá a proliferação do 
vibrião colérico. 

Sobre a maior vulnerabilidade dos continentes africano e 
asiático aos fenômenos climáticos oriundos do aquecimento 
global, Marengo (2006, p. 19): 
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“Seja por causa da piora nas condições de sa-
úde, devido à disseminação destas enfermida-
des, ou por causa da diminuição do suprimento 
de água, os países da África subsaariana, da 
Ásia e da América do Sul são os mais vulnerá-
veis às consequências do aquecimento da Terra. 
Muitas das principais moléstias que atingem os 
países pobres, das já citadas, malária e diarreia, 
passando pela subnutrição, são extremamente 
sensíveis às condições climáticas.” 

Na Oceania, mais especificamente na Austrália e na Nova 
Zelândia, a segurança hídrica sofrerá impactos. Haverá perda 
na biodiversidade do lugar, conhecida por ser uma das maio-
res do mundo. O crescimento populacional das regiões litorâ-
neas potencializará os riscos das inundações, podendo haver 
necessidade de migração destes indivíduos para outras áreas 
daquele continente. A agricultura e a silvicultura sofrerão 
queda, mas as consequências disto serão mitigadas pelo alto 
nível de desenvolvimento econômico dos países ali situados. 
No entanto, os sistemas naturais sofrerão as consequências em 
sua forma mais nefasta, pois, diferentemente dos indivíduos, 
não possuem resiliência ou capacidade de adaptação tão for-
tes. 

Já para a Europa, haverá retração das geleiras, as épocas 
de cultivo serão mais longas, e uma onda de calor de magni-
tude jamais vista afetará a saúde dos cidadãos europeus. As 
desigualdades regionais já vislumbradas se agravarão. Há 
possibilidade de inundações e do aumento da erosão. A dis-
ponibilidade hídrica será diminuída, graças às secas 
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prolongadas no Sul daquele continente, ao passo que a porção 
Norte sofrerá com a instabilidade dos solos. 

A América Latina sofrerá com o aumento da temperatura, 
que promoverá a substituição da Floresta Amazônica por 
áreas de savana, possivelmente ainda neste século. O semiá-
rido terá sua vegetação substituída por uma típica das áreas 
mais áridas. Assim como na Austrália e na Nova Zelândia, ha-
verá perda de biodiversidade, mormente na região amazônica. 
Grandes porções de solos propícios ao cultivo agrícola sofre-
rão com o fenômeno da desertificação. Algumas culturas serão 
prejudicadas por perdas expressivas em suas principais ativi-
dades econômicas, tais quais a pecuária. Haverá risco de inun-
dações das áreas de baixa altitude, e o aumento na tempera-
tura média da água do mar poderá mudar a localização do es-
toque de peixes do sudeste do Pacífico, posto que os corais ali 
localizados não serão mais propícios para a reprodução destes 
animais. As desigualdades sociais típicas do continente impe-
dirão a superação devida destes fenômenos, pois há a carência 
de informação básica, falta de equipamentos adequados ao 
monitoramento dos mais diversos impactos, e os níveis de go-
vernança dos países são inadequados à adaptação ao novo pa-
radigma climático. 

Os efeitos na América do Norte, em decorrência da altera-
ção climática global, serão os mais diversos. Haverá o aqueci-
mento das montanhas geladas, com a conseguinte redução na 
camada de neve da região. No inverno, haverá mais inunda-
ções, seguidas por fluxos de calor no verão, época em que a 
disputa pelos recursos hídricos se acirrará. Incêndios e quei-
madas serão mais frequentes, com impactos diretos nas flores-
tas. As regiões que mais dependam dos recursos hídricos, por 
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causa de suas temperaturas beirando o máximo aceitável do 
calor, correrão maior risco. As comunidades costeiras experi-
mentarão um aumento nas tensões decorrentes dos impactos 
da mudança do clima. As cidades que, atualmente, sofrem 
com as ondas de calor, sofrerão ainda mais, com potenciais ris-
cos à saúde de seus habitantes, mormente os idosos. O poten-
cial de adaptabilidade da região é baixo e, por isso, o preparo 
para o enfrentamento das situações acima descritas é mínimo, 
potencializando, assim, os efeitos delas advindos. 

As reduções na espessura das e extensão camadas de gelo 
e mantos gelados, seguidas por mudanças significativas nos 
ecossistemas próprios do local são os principais efeitos do 
aquecimento global a serem enfrentados pelas Regiões Pola-
res. A cadeia alimentar será afetada pelos efeitos deletérios so-
fridos pelos predadores componentes de suas camadas mais 
altas, problemas estes que se estenderão aos pássaros migrató-
rios e aos mamíferos. Especificamente no Ártico, o solo e sub-
solo permanentemente congelados, denominados permafrost, 
perderão extensão, ocasionada pelo aumento no período do 
tradicional degelo sazonal sofrido por eles. 

Os seres humanos habitantes daquela região natural-
mente gelada serão negativamente impactados na medida em 
que suas condições de habitação e formas de vida sofrerão 
câmbios substanciais, sentidos, sobretudo, pelas comunidades 
indígenas que lá vivem. As espécies animais, por sua vez, pre-
cisarão enfrentar novos predadores aos quais não estão acos-
tumadas, dada a diminuição das barreiras climáticas impedi-
tivas da invasão de certas espécies. 



 

637 

Insta pontuar a adaptabilidade das comunidades huma-
nas do Ártico às alterações climáticas já sentidas. Entretanto, 
segundo o relatório do IPCC, há alguns fatores internos e ex-
ternos que podem causar prejuízos a esta excelente capacidade 
de adaptação, e somente investimentos substanciais visando a 
relocar as comunidades, mormente as indígenas, terão o con-
dão de conservar esta resiliência. 

As Pequenas Ilhas, especialmente as localizadas nos tró-
picos ou nas latitudes mais altas, tem características que as tor-
nam mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. O 
relatório aponta “a deterioração das condições costeiras, como 
a erosão das praias e o branqueamento dos corais” (IPCC, 
2007, p. 16) como problemas que afetarão os criatórios de pei-
xes daqueles locais, com impactos sentidos sobremaneira pelo 
turismo, usualmente tido como fonte primitiva de receita e 
sustento destes arquipélagos. 

A elevação no nível das águas marítimas reduzirá o po-
tencial hídrico de ilhotas, tais como as localizadas na região 
caribenha, de forma que, ao passar do tempo, estes serão insu-
ficientes para atender às demandas dos habitantes destes lu-
gares. 

Sabbag (2008, p. 21) aponta como efeitos do aquecimento 
global excessivo a “alteração nos padrões pluviométricos, der-
retimento das geleiras e aumento da temperatura e do nível 
dos mares, intensificação das tempestades tropicais e da ocor-
rência de furacões, desertificação”, entre outros fenômenos de 
ordem natural. Seiffert (2013, p. 22), no mesmo diapasão, prevê 
que locais como as Ilhas Maldivas poderão sumir do mapa, em 
decorrência do aquecimento global, em decorrência direta do 



 

638 

aumento nos níveis dos mares provocados pelo degelo desen-
freado. 

O ganhador do Prêmio Nobel da Paz do ano de 2007, e ex-
candidato à Presidência dos Estados Unidos, Al Gore, desem-
penha papel importante na defesa dos interesses ambientais 
não só naquele país, mas no mundo inteiro. Sua obra de maior 
renome, o documentário “Uma Verdade Inconveniente”, re-
trata os riscos aos quais o planeta está exposto pelo aqueci-
mento global, e quais os efeitos propiciados pela não diminui-
ção no ritmo da poluição antrópica. São fenômenos descritos 
na película como já sentidos pelas gerações presentes em de-
corrência do calor o aumento vertiginoso na ocorrência de fu-
racões de níveis 4 e 5, cuja taxa dobrou nos últimos 30 anos, e 
o degelo da Groenlândia. Para o futuro, suas previsões não são 
nada boas – para além da elevação nos níveis do mar, estima 
que 300 mil pessoas perderão suas vidas por ano e, até o ano 
de 2050, mais de um milhão de espécies de vegetais e animais 
serão completamente extintas (SABBAG, 2008, p. 21). 

No mesmo diapasão, Marengo (2006, p. 135): 

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) esti-
mou que as mudanças climáticas podem provo-
car até 150 mil mortes todos os anos e ao menos 
cinco milhões de casos de doenças. Além dos 
problemas de saúde, as temperaturas elevadas 
vão reduzir as geleiras e a precipita- ção de neve 
prejudicando o fornecimento de água em algu-
mas regiões do mundo. Mais água vai cair na 
forma de chuva e não na forma de neve, en-
chendo os reservatórios mais cedo que o 



 

639 

normal. A falta de água pode atingir áreas onde 
não há reservatórios ou represas suficientes 
para armazená-la.” 

Para Strauss, citado por Mendonça (2014), a menos que os 
países tratem de diminuir drasticamente os níveis de carbono 
lançados na atmosfera, desacelerando, assim, as mudanças cli-
máticas, cerca de 1400 cidades norteamericanas serão prejudi-
cadas, sendo que 316 destas ficarão completamente submer-
sas, entre elas Miami e Jacksonville. 

Segundo Mendonça (2006, p. 73), o IPCC acredita que, 
ainda que as emissões de gases poluentes sejam totalmente ze-
radas, o que, obviamente, não acontecerá, o resultado ambien-
tal positivo desta atitude, em termos práticos, poderia levar 
décadas para manifestar seus efeitos sobre o comportamento 
da atmosfera e do clima. Em outras palavras, o nível de polui-
ção atmosférica atingiu um patamar de quase-irreversibili-
dade, pois, mesmo com a diminuição efetiva na proporção de 
gases expelidos em direção à atmosfera, as consequências ne-
gativas deste processo serão sentidas para sempre. É possível 
somente que melhorem, mas jamais Epoderão ser totalmente 
afastadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do presente trabalho, buscou-se entender a cor-
relação entre o exercício da função socioambiental da propri-
edade com o aquecimento global. Diante de todo o exposto, 
verifica-se que, em razão da evolução do conceito de propri-
edade, inicialmente concebida como um direito natural e, por 
isso, absoluto, esta passou a ser melhor entendida como um 
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direito constitucionalmente garantido, mas que pode sofrer 
limitações, em razão da primazia do interesse social e cole-
tivo, em detrimento de intuitos egoísticos. 

Posteriormente, esta função social foi complementada 
pela função ambiental da propriedade, em razão da compre-
ensão, pelos seres humanos, de que somente uma iniciativa 
global e transfronteiriça poderia preservar o meio ambiente, 
não somente em benefício das gerações atuais, mas também 
das futuras. 

Assim surgiu a função socioambiental da propriedade, 
que está prevista no art. 225 da Constituição Federal, no art. 
1.228 do Código Civil, e em muitos outros diplomas infra-
constitucionais. Exemplo disto é o Código Florestal que, em 
seu texto, traz diversas limitações ao exercício do direito de 
propriedade, com vistas à preservação ambiental, principal-
mente da vegetação. 

A preservação ambiental é um dos instrumentos de com-
bate às mudanças climáticas antropocêntricas, causadas, 
principalmente, pelo aquecimento global e pelo efeito estufa. 

O surgimento, em escala mundial, de uma preocupação 
com as ações humanas para com a natureza, não é sem razão. 
Muito embora o efeito estufa seja vital e necessário à manuten-
ção da vida humana na Terra, parece indesmentível sua poten-
cialização a partir da Revolução Industrial, cuja consequência 
primordial foi a utilização, extração e queima de combustíveis 
fósseis enquanto matriz energética. Levando em consideração 
a busca incessante pelo crescimento do mundo capitalista e 
globalizado, mas também considerando a necessidade de um 
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manejo ambiental aplicado às mesmas, no sentido de diminuir 
os danos climáticos causados ao planeta, a ciência acordou 
para a temática ambiental, e passou a buscar uma solução que 
aliasse ambos os objetivos. 

Não se pode negar que o exercício da propriedade em con-
sonância com sua função socioambiental é um instrumento efi-
caz de combate às mudanças climáticas decorrentes da ação 
irresponsável e utilitarista do homem perante o meio ambi-
ente, e representa um benefício transindividual sentido ao re-
dor do globo, não só pelos seres humanos atualmente vivos, 
mas aqueles que ainda não nasceram. 
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