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APRESENTAÇÃO

Na segunda edição do ano de 2018, a RIDA apresenta aos seus leitores artigos 
nas mais variadas temáticas ambientais.

Abordando o problema do desenvolvimento sustentável, os artigos versam 
sobre o uso de agrotóxicos, sustentabilidade e interessante texto sobre a ideologia de 
Thanos no filme Vingadores: guerra infinita. 

O agronegócio e o Acordo de Paris estão presentes nesta edição, abordando 
a reconstrução da economia e o comprometimento com a agenda ambiental e as 
implicações geopolíticas e econômicas.

A edição contempla artigos sobre o Cadastro Ambiental Rural e o Programa 
de Regularização Ambiental que abordam, respectivamente, a gestão territorial e a 
recuperação do passivo ambiental.

O problema das migrações e refugiados ambientais foi abordado sob a ótica 
dos impactos sociais das mudanças climáticas.

Nesta edição, a doutrina internacional aborda os efeitos da mudança do clima 
e o conflito pela apropriação do solo.

Os demais artigos abordam o reconhecimento à água, a responsabilidade civil 
ambiental, a causalidade ambiental, o urbanismo e a tributação ambiental.

Todos são artigos realizados por autores reconhecidos em suas áreas e com 
atuação em diversos estados da federação e em países de língua espanhola, no caso 
da doutrina internacional.

Agradecemos a participação de todos.
Boa leitura!

Prof. Dr. Álvaro Sánchez Bravo
Prof. Dr. Sérgio Augustin

Coeditores
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O RECONHECIMENTO DO DIREITO HUMANO À ÁGUA: 
CONSIDERAÇÕES POLÍTICAS E JURÍDICAS1

THE RECOGNITION OF HUMAN RIGHT TO WATER: 
POLITICAL AND LEGAL CONSIDERATIONS

AUGUSTO ANTÔNIO FONTANIVE LEAL2

SUMÁRIO: Introdução - 1. Uma questão de propriedade: o direito à propriedade 
privada e a sua função social e ambiental - 2. Regime jurídico da água: 2.1. Consi-
derações sobre macrobem, microbem e bens de interesse público; 2.2. A água no 
ordenamento jurídico brasileiro - 3. O direito do homem à água: reconhecer para 
concretizar - Considerações finais - Referências.

RESUMO: Este artigo realiza um estudo sobre o reconhecimento do direito 
humano à água no ordenamento jurídico brasileiro, por meio da consideração das 
adversidades ambientais encontradas na contemporaneidade, principalmente da noção 
da finitude de recursos e bens ambientais em conjunto com uma calamidade ecológica. 
Seus objetivos consistem em (a) analisar historicamente o instituto da propriedade 
como um direito e sua flexibilização; (b) mapear o regramento concernente à água ao 
longo dos anos no Brasil; (c) considerar o direito humano à água e seu reconhecimento 
no ordenamento jurídico brasileiro. Questiona-se, como objetivo central do presente 
estudo, sobre a possibilidade de reconhecer o direito humano à água no direito brasi-
leiro. A metodologia aplicada será a hermenêutica em pesquisa qualitativa, com uso 
de pesquisa bibliográfica e análise documental, por meio de um perfil pautado na 
interdisciplinaridade entre filosofia, sociologia e Direito.

PALAVRAS-CHAVE: direito humano à água; meio ambiente; propriedade; função 
socioambiental.

1 Data de recebimento do artigo: 17.05.2017.
Datas de pareceres de aprovação: 22.07.2017 e 04.08.2017.
Data de aprovação pelo Conselho Editorial: 11.06.2018.

2 Doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS. E-mail: 
augustoafleal@gmail.com.
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ABSTRACT: This article realize a study on the recognition of the human right 
to water in the Brazilian legal order, through the evaluation of the adversities and 
resources found in contemporaneity, mainly the notion of finiteness of resources and 
environmental goods together with an ecological calamity. Its objectives consist in (a) 
historical analysis of the property institute as a right and its flexibility; (b) map the rule 
concerning water over the years in Brazil; (c) consider the human right to water and its 
recognition in the Brazilian legal system. It is questioned, as the central objective of the 
present study, about a possibility of human recognition of the human right to water in 
Brazilian law. The applied methodology will be hermeneutics in a qualitative research, 
using bibliographical research and documentary analysis, through a profile based on 
the interdisciplinarity between philosophy, sociology and Law.

KEYWORDS: human right to water; environment; property; socio-environmental 
function.

INTRODUÇÃO

A água, observada como um bem ambiental, conjuntamente com recursos 
ambientais, deixa de vista como proveniente de uma fonte inesgotável. A dificuldade 
de acesso a este bem, as suas condições insalubres em diversos países e, princi-
palmente, a escassez, levaram a uma reformulação da regularização de seu uso no 
ordenamento jurídico.

O direito de propriedade, por sua vez, outrora um direito absoluto, passa por 
flexibilizações que impossibilitam o seu exercício com prejuízos para a sociedade em 
geral. É o caso, por exemplo, de danos ambientais, como quando há poluição de águas. 
Além destas limitações, a água também passou a ser desvinculada da propriedade 
privada, não sendo admitido mais seu domínio privado.

Com a reformulação do direito à propriedade, as determinações concernentes 
à preservação e gestão pública da água de maneira racional tornam-se possíveis de 
uma maneira mais eficaz e, deste modo, conceber limites ao direito de propriedade e 
gestar um uso racional da água são questões que caminham conjuntamente.

Neste cenário é que surge a proposta de reconhecimento do acesso à água 
como um direito humano, que pode ser analisado a partir do ordenamento jurídico 
brasileiro, por meio de princípios limitadores do exercício da propriedade, como é o 
caso das funções social e socioambiental da propriedade, bem como por meio do orde-
namento constitucional de 1988, que destacadamente determina o direito fundamental 
ao meio ambiente. Sendo que, é por meio desta construção política e jurídica que se 
estabelecerá o rumo para as políticas a serem adotadas pela administração pública.

Com isso, busca-se no presente trabalho realizar um estudo da possibilidade de 
reconhecimento do direito humano à água, com suas consequências no ordenamento 
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jurídico brasileiro e na sua contemplação pela administração pública, por meio de três 
capítulos: no primeiro capítulo será realizada uma abordagem histórica e legal do di-
reito de propriedade até a sua função social e ambiental; no segundo capítulo, serão 
detalhadas as considerações sobre o avanço do regime jurídico da água no Brasil ao 
longo do tempo; e, por fim, se estudará o reconhecimento do direito humano à água.

1. UMA QUESTÃO DE PROPRIEDADE: O DIREITO À PROPRIEDADE PRIVADA 
E A SUA FUNÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL

Até onde vai o direito de propriedade? Este conceito absoluto que tornara Gil 
de Ham corajoso a ponto de espantar gigantes e atacar dragões para proteger a sua 
propriedade,3 passa a ser flexibilizado para regulamentar a vida social. Assim, analisar 
os aspectos jurídicos da política de recursos hídricos no Brasil implica na consideração 
de diversos tópicos políticos e sociais, inclusive no que diz respeito ao que determina a 
ordem constitucional do Estado. Por certo que, dentre esses vários aspectos, um dos 
mais importantes está na caracterização da propriedade e sua conceituação.

Não obstante, apesar de a figura jurídica da propriedade estar ambientada, 
atualmente, por sobre pilares do princípio da função social4 que delimita seu uso de 
forma a impedir abusos, como se vislumbra com ênfase no direito de vizinhança, parece 
que atualmente seu conteúdo se assenta em um cenário de crise ambiental.

Este cenário de crise está intrinsecamente atrelado ao manejo de recursos e 
bens das mais diversas espécies, em caráter abusivo e desmedido, representando 
problemas ambientais a serem identificados e solucionados por meio de ações públicas.

Sem dúvidas, a própria ideia da propriedade está assentada em uma consciência 
de liberdade e, por isso, acaba permeada pela perda da essência ontológica do ambiente 
que acaba reduzido a um simples reservatório de recursos.5 Desse imaginário, surge a 
desmedida apropriação que o homem, amparado pelas mais diversas técnicas, realiza 
por sobre o meio ambiente, extraindo os mais diversos recursos.

A propriedade, que passa a ter a liberdade como objetivo quando de sua preser-
vação, ambienta questões históricas, por vezes ocasionadoras de inúmeros desgastes 
sociais. Para Rousseau, a sociedade civil surgira quando da transposição de um estado 
de natureza para uma sociedade política, no momento em que “o primeiro a quem, tendo 

3 Na ficção de Tolkien, Mestre Gil estava muito mais preocupado com a sua propriedade do que com 
a própria vida. (TOLKIEN, J. R. R. Mestre Gil de Ham. Tradução Waldéa Barcellos. 2. ed. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2012. p. 17).

4 É o caso da delimitação do uso da propriedade previsto no artigo 1.228, § 1º, do Código Civil que, além 
de determinar a vinculação do direito de propriedade com a suas finalidades econômicas e sociais, 
possui um caráter de proteção ao meio ambiente. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui 
o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 
17 maio 2017).

5 OST, François. A natureza à margem da lei. Tradução Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. p. 10.
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cercado um terreno, ocorreu dizer: Isto é meu e encontrou gente simples o bastante 
para dar-lhe crédito”.6 Certamente, o respeito mútuo de propriedades necessitaria de 
regras para gerar um mínimo grau de segurança jurídica e com isso a afirmação de 
que a propriedade ensejara a sociedade civil, conforme entendera Rousseau.

Reflete a perspectiva da segurança, a proteção da propriedade prevista como um 
direito no artigo 5º da Constituição Federal brasileira,7 ainda que com uma flexibilização 
a partir de outros fatores, como é o caso da função social e ambiental da propriedade, 
como destacado alhures.

Rousseau, em parte, propõe uma ideia de sociedade que estivesse além da de-
fesa da propriedade, contrariando Locke, que referira ser a preservação da propriedade 
o maior e principal objetivo dos homens se reunirem em comunidade, aceitando um 
governo comum.8 Apesar da contundência de Locke, parece adequado o entendimento 
de que o resguardo da propriedade representa um bom exemplo da necessidade hu-
mana de obter segurança. E daí surge a ideia de abdicação dos privilégios encontrados 
no estado de natureza para encontrar uma associação humana,9 evitando-se a fictícia 
situação natural de uma comunidade sem regras, princípios e valores.

Consequentemente, é a intenção de preservar a si próprio, à sua liberdade e a 
propriedade que os homens vêm a constituir uma sociedade,10 expondo a importância 
da propriedade para o homem que, a fim de buscar a sua preservação, abdica de toda 
e qualquer regalia que teria fora de uma sociedade em um estado de natureza.

Por certo que a proposta de Locke está assentada em tópicos de uma neces-
sária segurança, objetivando inclusive a preservação da propriedade que assume um 
grau de importância na vida do homem que não quer ser tolhido de seu direito de ter 
algo com segurança. Porém, é importante destacar que a propriedade privada nem 
sempre foi uma necessidade dentre os povos, tendo existido alguns que jamais a es-
tabeleceram, sendo que outros povos o fizeram somente após longo tempo e não sem 
algumas dificuldades.11 Havendo, ainda, que se distinguir as formas de propriedades, 
como é o caso dos germanos que eram proprietários da colheita, mas não da terra e 
dos tártaros, no caso dos rebanhos e não da terra propriamente dita.12

6 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre as ciências e as artes: discurso sobre a origem e os 
fundamentos da desigualdade entre os homens. Tradução Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martin 
Claret, 2010. p. 119.

7 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 17 maio 2017.

8 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. Tradução Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 
2011. p. 84.

9 Ibidem, p. 85.
10 Ibidem, p. 86.
11 FUSTEL DE COULANGES, Numa Deris. A cidade antiga: estudo sobre o culto, o direito e as instituições 

da Grécia e de Roma. Tradução Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martin Claret, 2009. p. 72.
12 Idem.
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Com isso, apesar de a propriedade privada não ter sido sempre uma ideia comum 
entre povos, é possível identificar uma espécie de propriedade quanto a algo, como é 
o caso das colheitas e dos rebanhos, em que subsistia uma consequente necessidade 
de resguardar o direito a esta espécie de ter algo diferente da terra. Contudo, avaliando 
a origem da sociedade moderna em um aspecto idealista, percebe-se uma inequívoca 
importância concedida para a propriedade privada.

Para Locke, apesar de a terra e todos os frutos provenientes dela serem de 
propriedade comum a todos os homens, estes possuem como propriedade nata o 
trabalho e a obra de seus braços.13 Assim, enquanto bens potenciais são proprieda-
des comuns a todos, os bens por sobre os quais um homem dedicou o seu trabalho 
são propriedade dele.14 O trabalho passa a dar início ao direito de propriedade sobre 
o que há de comum na natureza, limitando o direito ao uso e à necessidade. Porém, 
o aumento da população e da riqueza, baseados na compra pelo capital, acabaram 
dando causa à escassez e valorização da terra, tornando necessários limites aos 
territórios por meio de regulamentação legal da propriedade.15 O uso de valores como 
meio de adquirir propriedades de terra para além da necessidade de uso, descarta o 
trabalho como o único meio de legitimar a propriedade privada, fazendo com que se 
necessitassem leis para regulamentar a propriedade, consolidando a propriedade que 
começou a ser firmada pelo trabalho.

Muito embora a propriedade tenha se originado pelo trabalho e, posteriormente, 
pela indústria, a aquisição da propriedade por outros meios, como é o caso do dinhei-
ro, foi o que determinou a necessidade de regulamentar esse direito. A propriedade 
privada instituída e reconhecida por meios legais passaria a ser de suma importância 
pelo fato de propriedade não estar mais sendo reconhecida e legitimada pelo próprio 
trabalho do homem.

De outra banda, não se pode olvidar que a propriedade reconhecida pelo trabalho 
não necessariamente descartava a regulamentação de seu uso. Todavia, teria sido 
justamente a ausência de comprovação a partir do trabalho por parte do homem que 
adquiria a propriedade mediante pagamento que gerou a necessidade de assegurar 
esse direito pela regulamentação legal.

Subsiste, na teoria de Locke, um conflito apontado por correntes teóricas no 
que diz respeito à interpretação da introdução do uso do dinheiro na aquisição da 
propriedade. Caso em que haveria um incentivo para o uso da riqueza como meio 
de acumulação ou então seria o dinheiro visto como ocasionador da degradação 
humana?16 Pelo modelo capitalista, o trabalho deixaria de ser o meio de aquisição da 

13 LOCKE, op. cit., p. 30.
14 Ibidem, p. 31.
15 Ibidem, p. 39.
16 ALVES, Marco Antônio Sousa. O direito de apropriação privada em Locke: um pensamento de transição. 

Controvérsia, São Leopoldo, v. 6, n. 3, p. 51-67, set./dez. 2010. p. 56.
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propriedade de acordo com o próprio sustento e necessidade do homem, passando a 
ser o dinheiro o gerador deste direito. Contudo, sublinha-se que para Locke a ideia do 
direito de propriedade serviria justamente como meio de regular as relações sociais 
provenientes desta aquisição a partir de quantias financeiras.17

Seguindo adiante, para Fustel Coulanges, a propriedade privada teria surgido 
da religião na Grécia e em Roma. Fundadas solidamente nessas sociedades a religião 
doméstica, a família e o direito de propriedade, era a propriedade privada o local onde 
cada família tinha a sua lareira e os seus antepassados. A lareira firmava a moradia 
fixa de uma família, impondo o sedentarismo.18 Há, com isso, uma ligação entre o local 
em que a família iria trabalhar na terra com a impossibilidade de se deslocar. Porém, o 
historiador esclarece que o direito de propriedade fundado sobre a religião era muito 
mais absoluto do que o direito de propriedade nas sociedades modernas, de modo 
que as terras não poderiam ser vendidas.19

A sacralização da propriedade atenderia a critérios religiosos, sendo no local 
dos antepassados que os homens iriam viver e, depreende-se, trabalhar na terra. Já 
na era moderna, a propriedade viria a ser adquirida pelo trabalho braçal humano e, 
então, posteriormente, pela aquisição por meio de capital.

Parece acertada a caracterização da propriedade privada por Bedin como sendo 
o mais polêmico dos direitos da primeira dimensão.20 Esclarece o autor que o sistema 
capitalista está estruturado por sobre a garantia do direito de propriedade privada21 
e, não obstante visões contrárias, trata-se de um direito reconhecido e garantido em 
várias declarações de direitos, tendo ainda sofrido uma mutação de caráter social nos 
últimos tempos.22

No entanto, o caráter social da propriedade descrito não encontra ligação 
com a função social da propriedade tal qual como entendera Duguit, uma vez que 
na função social disposta pelo jurista francês subsiste um desvio crítico do modelo 
estatal moderno. Para Duguit, a doutrina individualista como geradora de direitos deve 
ser afastada, pois seria considerar o fato de o ser humano nascer já integrando uma 
coletividade, só podendo viver assim, em sociedade.23 Sem dúvidas que Duguit se 
aproxima a composição da naturalidade humana ao homem como um animal político 
descrito em Aristóteles,24 filiando-se a um organicismo estatal.

17 LOCKE, op. cit., p. 39.
18 FUSTEL DE COULANGES, op. cit., p. 73.
19 Ibidem, p. 82.
20 BEDIN, Gilmar Antônio. Os direitos do homem e o neoliberalismo. 3. ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2002. p. 51.
21 Idem.
22 Ibidem, p. 52.
23 DUGUIT, Léon. Fundamentos do direito. Tradução Márcio Pugliesi. São Paulo: Martin Claret, 2009. p. 29.
24 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2013. p. 18.

RIDA_Miolo.indb   16 23/07/2018   08:59:09



17O RECONHECIMENTO DO DIREITO HUMANO À ÁGUA

Depreende Duguit que, estando o indivíduo disposto desde o seu nascimento 
em uma sociedade, deve estar comprometido aos vínculos de uma solidariedade 
social.25 Porém, pelo que se entende do pensamento de Duguit, a solidariedade não 
implicaria em relegar o direito de propriedade. Pelo contrário, segundo o entendimento 
de Maldaner e Azevedo, Duguit observaria um dever de uso da propriedade privada 
compreendendo a sua utilização para satisfazer as necessidades individuais, no 
desenvolvimento físico, intelectual e moral, satisfazendo, também, as necessidades 
coletivas, sendo que as necessidades individuais e comuns estariam satisfeitas pelo 
aumento da riqueza geral por meio da riqueza individual.26 Os autores apontam, ainda, 
uma contradição na compreensão de Duguit, entre um emprego individual que atenda 
a um interesse social e o estabelecimento de um sistema social baseado em desigual-
dades, justamente em razão da propriedade privada só atingir seu fim quando permitir 
uma abstração da coletividade, possibilitando uma visão do indivíduo como sendo 
uma máquina de necessidades próprias independentes de necessidades individuais 
e, por isso, atender-se-iam as necessidades de uma máquina social ao se relegar as 
indispensabilidades próprias inerentes a cada indivíduo.27

Em razão disso, Maldaner e Azevedo compreendem haver uma fortificação 
da propriedade privada na teoria de Duguit, tendo em vista a teoria do direito e as 
influências adotadas pelo jurista.28 Ainda, considerando que para Duguit os homens 
não são e jamais serão iguais, não há no combate aos direitos naturais e toda a sua 
compreensão jusnaturalística proposta pelo autor uma verdadeira crítica ao individua-
lismo proprietário.29

Consequentemente, as condições insertas no Código Civil sobre a função social 
da propriedade e sua extensão para uma nova definição, qual seja a função socio-
ambiental da propriedade, não encontram respaldo pleno na caracterização encetada 
por Duguit, que percebia o cumprimento da função social da propriedade quando do 
aumento da riqueza individual.

Por outro lado, sustenta Pérez Luño ser a propriedade uma peça chave para a 
organização das relações sociais, tendo os ordenamentos jurídicos que se sucederam 
através dos tempos tratado de dispor o seu estatuto normativo.30 Para interpretar a 

25 Ibidem, p. 30.
26 MALDANER, Alisson Thiago; AZEVEDO, Fátima Gabriela Soares de. León Duguit e a função social da 

propriedade no ordenamento jurídico brasileiro: uma abordagem crítica na perspectiva da história do 
direito. In: WOLKMER, Antônio Carlos; SIQUEIRA, Gustavo Silveira; PIERDONÁ, Zélia Luiza. História 
do direito. Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 409.

27 Ibidem, 410.
28 Ibidem, p. 426.
29 Ibidem, p. 426-427.
30 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 5. ed. Madrid: 

Tecnos, 1995. p. 405.
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propriedade, é importante religar o caráter multiforme da propriedade com as cir-
cunstâncias que contribuíram para seus significados, sendo que, dentre as diversas 
conceituações desse instituto, surge ainda a dificuldade de constituir em que consiste 
o seu objeto,31 isto é, haveria uma controvérsia sobre a propriedade ser um conceito 
único ou então estar repartido em diversos tipos de propriedade.

Pérez Luño passa a propor uma alternativa para o conceito da propriedade como 
meio de apropriação de trabalho alheio, objetivando uma transformação do direito à 
propriedade privada como um direito fundamental de não ser excluído do bem-estar 
econômico alcançado pela sociedade em conjunto.32 Essa proposta alternativa bus-
ca questionar o aproveitamento exclusivo de bens que, se assim permanecessem, 
apresentariam um obstáculo para a participação de todos os cidadãos no bem-estar.

Em que pese os antagonismos presentes nos posicionamentos jurídicos acerca 
da propriedade privada, busca-se encontrar formas de, ao menos, delimitar o seu 
uso. A função social da propriedade, prevista com ênfase no direito civilista brasileiro, 
bem como a função socioambiental da propriedade, princípio desenvolvido a partir da 
interpretação advinda da construção jurídica do conceito de um direito fundamental ao 
meio ambiente, contribuem sobremaneira para essa delimitação de um uso abusivo da 
propriedade, independentemente de possíveis usos de acumulação.

Todavia, além do fato da propriedade privada possuir características delimi-
tadoras, como a sua devida função social e ambiental (socioambiental), há ainda a 
questão referente aos bens comuns existentes e que estariam à disposição de todos 
os membros do corpo social de determinado Estado, sendo que referidos bens públicos 
não dispensam a função social de seu uso. Também, não se pode olvidar que o uso 
de propriedades privadas limítrofes aos bens públicos deve implicar em um extremo 
cuidado social e ambiental para com eles.

No que tange à questão da água, há que se falar em um recurso, bem ou um 
direito? Sabe-se ser a água imprescindível à vida, para tanto, destoa seu conceito 
do conceito clássico de propriedade privada. Assim, considerando sua importância, 
as especificidades jurídico-legais sobre água serão analisadas no próximo capítulo, 
momento no qual também será abordado o regime competente aos bens públicos.

2. REGIME JURÍDICO DA ÁGUA

2.1. Considerações sobre macrobem, microbem e bens de interesse público

A abrangência do significado do termo meio ambiente abrange a totalidade que 
compreende a vida, em um conjunto determinado pelo homem. Certamente que esta 

31 Ibidem, p. 407.
32 Ibidem, p. 411
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compreensão concede um caráter antropomórfico à sua definição. Porém, isso não 
impede que, com base no ordenamento jurídico vigente, se depreenda a proteção da 
vida. Ainda que se trate de uma proteção da vida intencionada pela ânsia de sobrevi-
vência presente no homem.

Ost chega a criticar a noção de meio ambiente, demonstrando o antropocentris-
mo presente no conceito.33 Todavia, em que pese o conceito demonstrar a colocação 
realizada pelo homem sobre si próprio presente no meio da vida e da natureza como 
um todo, este conceito serve como distinção necessária para dispor do bem ambiental 
e classificá-lo, permitindo uma definição que oportunize a interpretação de dispositivos 
legais concernentes ao tema. Segundo Stein, para compreender algo, é preciso ter 
um modo de compreensão que acompanha a proposição, a partir de um ponto de 
vista,34 sendo que a articulação do mundo é algo que resulta da existência do homem 
e algo que a determina, ao mesmo tempo.35 Nesse sentido, adota-se este modo para 
compreender as figuras relacionadas ao meio ambiente e possibilitar, de acordo com 
um a priori estabelecido, a interpretação do ordenamento jurídico competente.

Para tanto, parece importante a divisão de conceitos empregada por Morato Leite 
e Ayala sobre o macrobem e o microbem ambiental. Considerando a definição dada 
pelo artigo 3º, inciso I, da Lei 6.938/66, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, meio ambiente é o “conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 
formas”.36 A não referência da lei para os elementos corpóreos que dão forma ao meio 
ambiente depreende uma interpretação do meio ambiente como um bem incorpóreo 
e imaterial.37 Com isso, Morato Leite e Ayala referem que o meio ambiente como ma-
crobem é um bem incorpóreo, imaterial e um bem de uso comum do povo e, assim, o 
proprietário, tanto público como privado, não pode dispor da qualidade do meio am-
biente, ante um macrobem previsto constitucionalmente como sendo da coletividade.38

De outro lado, a concepção de microbem ambiental está embasada em elemen-
tos que compõem o meio ambiente, como é o caso de florestas, rios, propriedades de 

33 Para o autor, pensar em ambiente representa uma natureza-objeto, o homem no centro, rodeado por 
um reservatório natural. (OST, op. cit., p. 18).

34 STEIN, Ernildo. Diferença e metafísica: ensaios sobre a desconstrução. Ijuí: Ed. Unijuí, 2008. p. 277.
35 Ibidem, p, 236.
36 BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm>. Acesso em: 17 maio 2017.

37 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 85.

38 Idem.
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valor paisagístico, podendo ser bens de propriedade pública e privada, em relação à 
titularidade dominial.39

Feita esta diferenciação, surge a importância da classificação do bem ambiental 
como um bem de interesse público, qualificando-o como macrobem ambiental, na 
visão de Morato Leite e Ayala.40 Todavia, percebe-se que essa visão unitária do bem 
ambiental não destoa de sua característica descomposta que diz respeito a diversos 
elementos que compõem o meio ambiente e que podem ser de propriedade pública ou 
privada. Nestes casos, a titularidade dominial não poderia vir a elidir a característica 
de interesse público dos diversos elementos (microbem) que juntos dão forma ao 
bem ambiental como um todo (macrobem). Isso ocorre porque a caracterização do 
meio ambiente como um todo a partir do macrobem emprega um sentido de interesse 
público que se sobrepõe a titularidade que possa haver entre os diversos elementos 
ambientais possíveis.

Observado sob a ótica de um macrobem, a utilização do bem ambiental passa 
a ser de toda a coletividade, residindo em sua conceituação o critério do interesse 
público. Independentemente da característica do microbem ambiental, que pode se 
dar sobre bens públicos ou privados, em sua totalidade os bens ambientais acabam 
por ser destinados ao interesse público, necessários para a sadia qualidade de vida.

Considerando a divisão expressa pelo macrobem e pelo microbem ambiental, 
a água, observada como elemento do meio ambiente (microbem), é imprescindível 
para a manutenção da totalidade ambiental e para a sobrevivência dos seres vivos, 
evidenciando sua caracterização de bem público. Acima da conceituação de apenas 
um bem, conforme a classificação de macrobem ambiental, a água é indiscutivelmente 
um bem de interesse público.

Valendo-se desta base teórica é que se buscará compreender a questão atinente 
à água no ordenamento jurídico brasileiro em conjunto com os percalços que envolvem 
sua conceituação jurídica e política no crítico cenário ambiental da contemporaneidade.

2.2. A água no ordenamento jurídico brasileiro

A legislação e regulamentação acerca dos recursos hídricos tem por um dos 
maiores impactos a mudança quanto ao domínio das águas, conforme previsto na 
Constituição Federal a partir de 1988. Isso porque, anteriormente, conforme previa o 
Código de Águas de 1934,41 a água tanto poderia ser um bem público como um bem 
privado, havendo, ainda, previsão de águas comuns no artigo 7º do citado código.

39 Ibidem, p. 87
40 Idem.
41 BRASIL. Decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934. Decreta o Código de Águas. Disponível em: <http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm>. Acesso em: 17 maio 2017.
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Segundo Buriti e Barbosa, que empreendem uma análise da legislação hídrica 
brasileira no período compreendido entre 1930 e 1990, sob a perspectiva da História 
Ambiental, buscando problematizar as diretrizes da política de apropriação de águas 
no país,42 o Código de Águas tinha a finalidade de regrar juridicamente as águas, 
atendendo às demandas e interesses nacionais da época,43 considerando que na 
referida época a água era fundamental para dinamizar a indústria, principalmente 
para mover as hidrelétricas e garantir energia necessária para o desenvolvimento e 
modernização do país.44

A ideia de modernizar o país, priorizando o desenvolvimento econômico, não 
pressupunha uma política de preservação de recursos hídricos. Havia durante várias 
décadas, conforme Buriti e Barbosa, o entendimento de que a água para fins de ge-
ração de energia elétrica se sobrepunha a qualquer outro.45 Até mesmo no preâmbulo 
do Código de Água há a consideração de que a energia hidráulica exigia medidas que 
facilitassem e garantissem o seu aproveitamento racional.46

Essa destinação prioritariamente industrial da água, contando com a possibili-
dade de sua especificação como um bem público ou privado, acabou por auxiliar em 
uma equivocada interpretação da água como um mero bem, ao bel prazer de qualquer 
usuário para a finalidade que fosse.

Todavia, com o avanço de movimentos ambientalistas a partir da década de 
70, é na pioneira Política Nacional do Meio Ambiente, ingressa no ordenamento jurí-
dico brasileiro por meio da Lei 6.938,47 que se vislumbra um objetivo de preservação, 
melhoria e recuperação do meio ambiente, deixando-o com qualidade propícia à vida, 
conforme dispõe o artigo 2º da aludida lei.

Nessa lei está previsto o princípio de racionalização do uso da água (artigo 2º, II), 
bem como a classificação da água como um recurso ambiental (artigo 3º, V), de modo 
que se pode perceber uma mudança de direcionamento no que diz respeito ao meio 
ambiente, principalmente no que diz respeito ao uso de bens ambientais ou, como são 
denominados na lei, recursos ambientais. Torna-se evidente uma preocupação com a 

42 BURITI, Catarina de Oliveira; BARBOSA, Erivaldo Moreira. Políticas públicas de recursos hídricos no 
Brasil: olhares sob uma perspectiva jurídica e histórico-ambiental. Veredas do Direito, Belo Horizonte, 
v. 11, n. 22, p. 225-254, jul./dez. 2014. p. 228.

43 Ibidem, p. 234.
44 Ibidem, p. 237.
45 Ibidem, p. 238.
46 BRASIL. Decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934. Decreta o Código de Águas. Disponível em: <http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm>. Acesso em: 17 maio 2017.
47 BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm>. Acesso em: 17 maio 2017.
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escassez dos bens ambientais e esta preocupação acaba por, ao longo dos próximos 
anos, permear grande parte do ordenamento jurídico.

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, acaba por gerar uma grande mu-
dança na concepção voltada ao domínio das águas no Estado brasileiro. Contrariando 
a disposição prevista no Código de Águas de 1934 sobre a possibilidade de a água 
ser de propriedade pública, privada ou comum, a Constituição estabelece serem bens 
da União (artigo 20, III):

Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites 
com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou 
dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 
fluviais.48

Assim como, no âmbito dos Estados, a Constituição Federal determina serem 
bens de suas propriedades (artigo 26, I) “as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes 
de obras da União”.49

A nova definição de possibilidade de propriedade das águas no Brasil acaba 
por definir a importante tarefa gestora dos recursos hídricos que cabe ao Estado. Um 
ônus de valor social extremamente valioso, pois diz respeito a um bem importante 
para a vida do planeta, não se restringindo somente aos seres humanos. A Constitui-
ção Federal acaba por trazer uma nova perspectiva sobre a água no Estado e, como 
concluem Buriti e Barbosa:

Nota-se que a nova ordem constitucional brasileira alterou 
substancialmente o domínio das águas, extinguindo as águas 
particulares, promovendo a ampliação do domínio público em 
detrimento do privado. [...]. O novo ordenamento jurídico brasi-
leiro dividiu o domínio hídrico entre a União e os Estados, nada 
dispondo sobre as águas particulares.50

Com essa determinação prevista na Constituição Federal, há que se falar em 
uma necessidade de filtragem hermenêutica do Código de Águas do longínquo ano de 
1934, possibilitando um diferente entendimento sobre as políticas que dizem respeito 
aos recursos hídricos. É neste sentido que entende Ribas:

O Direito das Águas, pelas novas preocupações e por ter a so-
ciedade se tornado complexa, evoluiu de maneira que superou 
um ordenamento que tolerava a dominialidade privada da água 

48 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 17 maio 2017.

49 Idem.
50 BURITI; BARBOSA, op. cit., p. 240.
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e ressaltou a prevalência do interesse público no que se refere 
aos recursos hídricos [...].51

Conjuntamente à Constituição Federal de 1988, a edição da Política Nacional 
de Recursos Hídricos em 199752 contribuiu sobremaneira para uma regulamentação da 
utilização dos recursos hídricos presentes no Brasil para além de uma mera apropriação 
para fins industriais, em grande parte devido à consagração do meio ambiente ecologi-
camente equilibrado como um direito fundamental previsto no artigo 225 da Constituição 
Federal,53 bem como devido à exclusiva dominialidade da água para o poder público.

A noção da finitude dos recursos naturais do mundo e, essencialmente, da água, 
valendo-se de sua imprescindibilidade para a manutenção da vida, acarretou a reforma 
no ordenamento jurídico, tal como se possibilitou conceber a partir da promulgação 
da Constituição Federal em 1988 e a instituição da Política Nacional de Recursos Hí-
dricos. A água, que não mais teve sua propriedade privada admitida, reformula velhos 
institutos de propriedade anteriormente referidos. As delimitações da propriedade 
concebidas pelos princípios da função social e ambiental acabaram por legitimar a 
dominialidade e gestão da água pelo Estado, garantindo a segurança necessária para 
um bem ambiental escasso.

É neste cenário jurídico que se busca dar forma a uma solução para a problemá-
tica abordada nesta pesquisa: o reconhecimento da água como um direito fundamental. 
A perspectiva da consagração constitucional do direito fundamental ao meio ambiente e 
a edição da Política Nacional de Recursos Hídricos regulamentando o artigo 21, inciso 
XIX da Constituição Federal, revelaram um novo segmento de justiça a ser incorporado 
no pacto social. A partir dessa conjuntura, no próximo capítulo será disposta a perspec-
tiva de reconhecimento do direito humano à água com base no ordenamento jurídico 
brasileiro, sem desconsiderar, contudo, posições recentes no direito internacional.

3. O DIREITO DO HOMEM À ÁGUA: RECONHECER PARA CONCRETIZAR

Um dos principais pontos de debate que se aborda para que a água venha a ser 
reconhecida como um direito é a sua classificação como um recurso natural limitado 

51 RIBAS, Giovanna Paola Primor. O tratamento jurídico dos recursos hídricos no Brasil e nos Estados 
Unidos da América. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 13, n. 27, p. 179-207, set./dez. 2016. p. 195.

52 BRASIL. Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.
htm>. Acesso em: 17 maio 2017.

53 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 17 maio 2017.
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de valor econômico (artigo 1º, I, da Política Nacional de Recursos Hídricos).54 Porém, 
a atribuição de um valor econômico pode ser dotada de uma via de mão dupla. Se, por 
um lado, dotar a água de valor econômico não permite ao Estado, como detentor da 
dominialidade das águas, deixar que a água venha a ser reivindicada para qualquer 
uso, contribuindo ainda mais para a sua escassez, por outro lado, a consideração do 
seu valor econômico pode dificultar o acesso do homem e demais formas de vida que 
dela necessitam, principalmente em ambientes em que a desigualdade social é mais 
acentuada.

Para tanto, primeiro parece importante que a água deixe de ser vista como 
um mero recurso. Conforme afirmado outrora, a desconstrução deste conceito se faz 
necessária para que se evite uma desregrada extração e um uso em desconformida-
de com as necessidades humanas, possibilitando um agravamento da crise hídrica 
consectária da crise ambiental.55

A água, além de ser um bem ambiental, não deve permitir que sua caracterização 
como recurso natural de valor econômico dado pela Política Nacional de Recursos 
Hídricos impeça a sua concessão para todos aqueles que dela necessitam para sua 
sobrevivência. Parece ser por isso que na Política Nacional de Recursos Hídricos, em 
seu artigo 12, § 1º, incisos I, II e III, determina o uso independente de outorga de recursos 
hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais do 
meio rural, sendo que o mesmo se aplica para as derivações, captações, lançamentos 
e acumulações de volume de água considerados insignificantes.56

A essencialidade da água para vida acaba por revelar uma necessária atuação 
estatal que venha a regrar sua utilização, garantindo a sobrevivência, bem como exige 
políticas públicas para a distribuição da água como um critério de justiça social.

Por isso, entende Ribas pela proibição de tributação sobre o abastecimento de 
populações carentes, pois, do contrário, estaria sendo ofendido o princípio constitucional 

54 BRASIL. Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.
htm>. Acesso em: 17 maio 2017.

55 LEAL, Augusto Antônio Fontanive; MARIN, Jeferson Dytz. Crise hídrica na sociedade de risco e a 
desconstrução do conceito de água como mero recurso natural. In: CALGARO, Cleide; PEREIRA, 
Agostinho Oli Koppe; NOLL, Patrícia. Novos direitos, socioambientalismo e desenvolvimento na so-
ciedade moderna hiperconsumista. I MOSTRA CIENTÍFICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 
DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL. Anais... Caxias do Sul: Educs, 2016. p. 464.

56 BRASIL. Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.
htm>. Acesso em: 17 maio 2017.
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do direito à vida.57 Ainda, para a autora, a Política Nacional de Recursos Hídricos 
tem por escopo a garantia do acesso equitativo à água,58 porém, o Brasil carece de 
infraestrutura e execução na esfera político-administrativa.59 Consequentemente, a 
insatisfatória aplicação da Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil acaba por 
causar o sofrimento e a morte dos seres humanos pela falta de água, tratando-se de 
ineficiência do Poder Público.60

A imprescindibilidade da água para a vida impõe não somente uma proeminente 
atividade legiferante que represente os anseios da sociedade, é necessário, outrossim, 
que o Estado cumpra com a legislação por meio de políticas públicas necessárias para 
a equidade no âmbito de uma justiça social no que diz respeito ao acesso a água.

Para Viegas, as regulamentações concernentes à água eram desnecessárias 
quando esta era concebida como abundante, sendo preciso apenas um regramento 
básico. Porém, com a crise da água ocasionando morte, conflitos, limitação na pro-
dução de alimentos, opera-se em um nível de consequência que afeta diretamente a 
dignidade da pessoa humana.61

Entende Viegas que o direito à água empreende três gerações de direito funda-
mental: a) terceira geração: no tocante ao caráter difuso da água, inserta no direito ao 
meio ambiente qualificado (artigo 225 da Constituição Federal); b) segunda geração: 
sem água inexiste saúde, assistência social, educação e trabalho; c) primeira geração: 
sem água potável e em volume suficiente não existem direitos primordiais, como é o 
caso da vida e da liberdade.62

Em que pese essa definição que compreende três gerações ou dimensões de 
direitos fundamentais, a água como um direito humano, relacionada ao entendimento 
de um microbem ambiental e compreendendo a sua qualidade em um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, diz respeito a um direito de terceira dimensão. Já o direito 
de acesso à água, por sua vez, parece estar ligado diretamente a um critério de justiça 
social, pois se trata de uma igualdade de fruição de um bem necessário à vida. Desse 
modo, entende-se que o direito ao acesso à água está intimamente ligado à definição 
de um mínimo essencial para a vida.

A igualdade de acesso à água encontraria ligação com o segundo princípio de 
justiça entabulado por John Rawls, que, na busca por uma sociedade justa a partir da 

57 RIBAS, op. cit., p. 197.
58 Ibidem, p. 198.
59 Ibidem, p. 200.
60 Ibidem, p. 203.
61 VIEGAS, Eduardo Coral. Gestão da água e princípios ambientais. 2. ed. Caxias do Sul: Educs, 

2012. p. 88-89.
62 Ibidem, p. 89.

RIDA_Miolo.indb   25 23/07/2018   08:59:10



26 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. VII - nº 20 - maio-agosto de 2018

justiça como equidade, encontra-a na abstração do contrato social.63 Pelo segundo 
princípio descrito por Rawls, as desigualdades econômicas e sociais devem estar 
dispostas de modo que “(a) se possa razoavelmente esperar que se estabeleçam 
em benefício de todos como (b) estejam vinculadas a cargos e posições acessíveis a 
todos”.64 É nesse panorama de atuação positiva do Poder Público por meio de políticas 
públicas que estaria presente a sua função de assegurar a água em quantidade e 
qualidade para todos os indivíduos.

Por outro lado, Clark e Esteves demonstram uma clara ligação entre a ausência 
do acesso à água potável e o defeito na efetivação de diversos direitos constitucionais, 
citando a prevalência dos direitos humanos, o direito à vida, à liberdade, à igualdade 
e à segurança, à saúde, à existência digna e o direito de todos ao meio ambiente 
equilibrado.65 Depreende-se do argumento dos autores que a imprescindibilidade da 
água potável para a vida acaba por condicionar o exercício de todos os direitos no 
Estado Democrático.

Dentre esses posicionamentos, é certo que a consolidação de um direito humano 
à água alcançou o grau de imprescindibilidade para a manutenção da vida como um 
todo em um cenário caótico. Tal calamidade é exposta por Barlow a partir de três fatores: 
a) o processo de poluição, desvio e esgotamento da água doce; b) a desigualdade no 
acesso à água limpa que aumenta continuamente; c) o cartel corporativo da água que 
busca unicamente o lucro.66

Como alternativa para este cenário de conflito e guerra, Barlow propõe que se 
entabule um pacto global para a água. Este pacto deve conter três componentes: a) 
pacto entre pessoas e governos que reconheçam o direito da Terra e de outras espécies 
à água limpa, com o comprometimento de proteção e conservação dos suprimentos de 
água; b) pacto de justiça da água entre os hemisférios norte e sul para proporcionar 
solidariedade em favor da justiça da água para todos; c) pacto pela democracia da 
água, reconhecendo o direito humano fundamental à água para todos.67

Dentre as soluções apontadas por Barlow no âmbito de um pacto azul, parece 
que a consolidação do direito humano fundamental à água para todos é de suma 
importância na finalidade de resolver uma crise hídrica que assola principalmente a 
população carente que sofre os efeitos da desigualdade social.
63 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 3.
64 Ibidem, p. 73.
65 CLARK, Giovani; ESTEVES, Débora Nogueira. O direito humano do acesso à água em risco: um exem-

plo acerca da apropriação do recurso por empresa transnacional no Brasil. In: BENACCHIO, Marcelo 
(Coord.); VAILATTI, Diogo Basílio; DOMINIQUINI, Eliete Doretto (Org.). A sustentabilidade da relação 
entre empresas transnacionais e Direitos Humanos. Curtiba: CRV, 2016. p. 250.

66 BARLOW, Maude. Água, pacto azul: a crise global da água e a batalha pelo controle da água potável 
no mundo. São Paulo: M. Books do Brasil, 2009. p. 15.

67 Ibidem, p. 160-161.
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Segundo Barlow, uma convenção ou pacto de direitos humanos impõe três 
obrigações aos estados: respeito, proteção e cumprimento. Sendo deste modo que o 
Estado viria a reprimir qualquer política contrária ao direito humano, estando obrigado 
a impedir a interferência de terceiros e adotando ainda medidas adicionais para con-
cretizar o referido direito.68

Segue este caminho a Resolução 64/292 da ONU,69 proposta pelo Estado 
Plurinacional da Bolívia. O representante boliviano introduziu a proposta de resolução 
de que corpo humano é formado por aproximadamente dois terços de água e invocou 
diversos direitos, como é o caso do direito à vida, educação e trabalho, presente na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Contudo, aponta o representante 
do país proponente que, embora exista uma clara referência ao direito humano à água 
em diversos instrumentos internacionais, carece-se de um completo reconhecimento.70

Referido projeto de resolução acabou sendo aprovado, com voto favorável do 
Brasil, e, apesar de não ter sofrido votos contra, acabou com um número elevado de 
abstenções. Ao todo, foram 122 votos a favor e 41 abstenções.71 Dentre as absten-
ções estão países como Austrália, Canadá, Japão, Nova Zelândia e Estados Unidos 
da América. Com o reconhecimento da essencialidade da água para a vida na Terra 
e expondo como o acesso à água sustenta a realização de certos direitos humanos, 
expondo ainda haver direitos humanos relacionados ao acesso à água potável e ao 
saneamento, os Estados Unidos da América abstiveram-se de votar, sob a consideração 
de que o projeto debatido acaba podando um sério trabalho de formulação, articulação 
e sustentação de direitos humanos, alegando não ter sido projetado de modo transpa-
rente e inclusivo, de forma que as implicações legais da declaração do direito à água 
não foram cuidadosamente e totalmente consideradas.72

As abstenções presentes na votação do projeto de resolução certamente falam 
sobre questões políticas, inclusive quanto à existência de água em determinados países, 
bem como a questão da privatização da água que envolve empresas transnacionais. 
Porém, se por um lado a garantia do direito à água presente em um país pode moti-
var a negativa de auxílio a outro país mais necessitado, por outro, é justamente pelo 
reconhecimento internacional do direito humano à água que se imporia uma relação 
altruísta entre os estados. E, independentemente disso, o reconhecimento do direito 
humano à água sempre concederá maior segurança para a vida humana, principalmente 

68 Ibidem, p. 170.
69 ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. A/RES/64/292. Disponível em: <http://www.un.org/en/ga/

search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292>. Acesso em: 17 maio 2017.
70 ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. A/64/PV.108. Disponível em: <http://www.un.org/en/ga/

search/view_doc.asp?symbol=A/64/PV.108>. Acesso em: 17 maio 2017. p. 4.
71 Ibidem, p. 9.
72 Ibidem, p. 7-8.
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evitando que sofra ainda mais as injustiças sociais e, num discurso contemporâneo, 
as injustiças socioambientais.

Referente ao voto favorável brasileiro, destaca-se que o reconhecimento do 
direito humano à água pelo país se dá por meio de um conjunto normativo que opera 
no ordenamento jurídico e possibilita essa válida e constitucional compreensão sobre o 
acesso à água. Defende-se, pelo direito humano à água, a democracia, principalmente 
na igualdade que permite o estabelecimento de um mínimo essencial social, junto do 
qual se agrega o mínimo ambiental, ante se tratar de acesso igualitário sobre um bem 
público ambiental que, por sua natureza, leva a condição de bem de interesse público.

Enfim, o reconhecimento do direito humano à água sempre será uma conquis-
ta para a humanidade e, em que pese seus possíveis impactos nas complexidades 
econômicas e políticas mundiais, isso jamais representaria motivos que impusessem 
a negativação do referido direito. Se a água é vida, o direito é o meio que se tem para 
que institucionalmente se assegure a sobrevivência dos homens em um cenário de 
crise ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A propriedade deita profundas raízes nas origens históricas da sociedade. Sua 
preservação, como direito, está presente na Declaração Universal de Direitos do Homem 
e, até mesmo antes disso, motivou inúmeros regramentos que regulamentaram seu 
uso e trouxeram segurança aos proprietários. Ao longo do tempo, percebeu-se uma 
modificação do instituto da propriedade, sobretudo na sua condição absoluta, até o 
momento atual, em que normas estabelecem princípios da função social e até mesmo 
socioambiental da propriedade.

As modificações ocorridas na instituição da propriedade e consequentemente 
no direito de propriedade foram analisadas em dois aspectos: a) a propriedade deixa 
de ser um permissivo para toda e qualquer ação humana, estando o exercício do 
direito de propriedade limitado pelo ordenamento jurídico, como é o caso da função 
socioambiental da propriedade; b) passa a haver uma ressignificação da propriedade, 
impedindo a apropriação humana sobre determinados bens, como é o caso da água.

A exclusiva propriedade pública da água, seja pela União, seja por algum dos 
Estados, possibilita uma maior gestão e controle de um bem que, embora seja público, 
acaba delimitado pela condição de um bem de interesse público. Evita-se, assim, um 
irracional uso da água que somente acentuaria mais a sua escassez e geraria um 
agravamento crítico no cenário ambiental.

O direito fundamental ao meio ambiente consagrado na Constituição Federal 
de 1988 e toda a normatização proveniente que levou à Política Nacional de Recursos 
Hídricos acaba demonstrando uma preocupação crescente com a finitude da água, 
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principalmente sabendo de sua importância vital para todas as espécies de vida. E, 
neste cenário, é importante que o direito humano à água seja reconhecido pelo orde-
namento jurídico brasileiro, possibilitando um direcionamento adequado das políticas 
adotadas pela administração pública com a finalidade de trazer maior segurança na 
preservação da água.

Por fim, conclui-se que o reconhecimento e a concretização do direito humano 
à água são medidas plenamente possíveis no cenário político e jurídico analisado, 
sendo imprescindíveis para garantir, dentro das bases da justiça, a equidade no acesso 
à água potável.
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sajuste dos critérios de identificação e comprovação do nexo de causalidade nos 
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RESUMO: Diante das novas exigências do dano e do risco ambiental no atual 
quadro da sociedade de risco, pretende-se investigar os critérios concernentes ao nexo 
de causalidade na responsabilidade civil ambiental que possam ser incorporados pelo 
Direito ambiental brasileiro. Introdutoriamente, contextualizamos esta fase da moderni-
dade, marcada pelas peculiaridades dos riscos, analisando-se brevemente a evolução 
histórica da responsabilidade civil e ambiental. Em seguida, destacamos a discussão 
sobre o conceito de causalidade e sua natureza binária, verificando os obstáculos exis-
tentes para a identificação como os decorrentes da causalidade múltipla. Por meio de 
um confronto entre as propostas existentes no direito comparado, este trabalho sugere, 
com fulcro na conciliação entre liberdade e responsabilidade inerentes à existência da 
pessoa humana, a incorporação de um conjunto de elementos materiais e processuais 
para que os problemas apresentados sejam superados como a adoção da imputação 
objetiva pela assunção da esfera de risco, em prol de um desenvolvimento sustentável.
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PALAVRAS-CHAVE: responsabilidade civil ambiental; nexo de causalidade; 
imputação objetiva; esfera de risco; liberdade.

ABSTRACT: Faced with the new demands of environmental damage and risk in 
the current framework of the risk society, it aims to investigate the mechanisms related 
to causation on environmental civil liability that could be incorporated into Brazilian envi-
ronmental order. Introductorily, we contextualize this phase of modernity, marked by the 
peculiarities of risks, briefly analysing the historical evolution of civil and environmental 
liability. Then we highlight the discussion about the concept of causation and its binary 
nature, besides noting the existing obstacles to the identification such as the arising 
from multiple causality. Through a comparison between existing proposals in compara-
tive law, this paper suggests, with a focus on the reconciliation between freedom and 
responsibility inherent in the existence of the human person, the incorporation of a set 
of material and procedural elements so that the problems presented are overcome as 
the adoption of objective imputation by the assumption of the sphere of risk for the sake 
of sustainable development.

KEYWORDS: environmental civil liability; causation; objective imputation; risk 
sphere; freedom.

INTRODUÇÃO

A tutela do meio ambiente é um dos assuntos de maior relevância na atualidade 
e no cenário jurídico. Vivenciamos um quadro de exploração desenfreada dos recursos 
naturais, extinção de plantas e animais, e de grandes catástrofes e degradações ambien-
tais provocados pela ação humana.3 A falta de conscientização e mesmo a ausência 
de valores refletem na questão socioambiental, designadamente sob a forma de uma 
crise de ética. É preciso compreender que lutar pela defesa do ambiente é lutar pela 
vida, pela dignidade da pessoa humana e pela nossa própria existência.

De fato, os perigos industriais se tornaram de tal monta que os Estados come-
çaram a estabelecer novas estratégias regulatórias, como a responsabilidade objetiva. 
Com razão, a adoção da teoria objetiva constituiu um avanço, pois sua aplicação 
atinge certos danos que não seriam reparados pelo critério tradicional da culpa (DIAS, 
2006, p. 49-52). No entanto, o modelo clássico de responsabilidade civil4 não dispõe 
de técnicas necessárias para atuar com eficácia na proteção ambiental, pois não inibe 

3 Como o acidente industrial de Seveso, na Itália, em 1976; o acidente nuclear na central Three Mile 
Island, nos EUA, em 1979; o desastre químico de Bhopal, na Índia, em 1984; o acidente de Chernobyl, 
na Rússia, em 1986; o acidente do petroleiro Exxon Valdez, no Alaska, em 1989; o caso Samarco, no 
Brasil, em 2015.

4 O termo responsabilidade está relacionado ao dever de assumir as consequências de um comporta-
mento, o que pode ser extraído tanto juridicamente, posto que tem origem no descumprimento de uma 
obrigação legal ou contratual, como filosoficamente, a partir da premissa de que somos livres para agir 
conforme a nossa consciência e, portanto, devemos suportar os efeitos de nossas ações e omissões 
(MENESES; REIS, 2009).
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o degradador ambiental, seja porque o sistema é falho em face da ausência de uma 
teoria da causalidade e das dificuldades inerentes à prova do nexo causal e do dano, 
seja porque não é facilmente implementável por problemas de acesso à justiça.

Neste diapasão, surgiu a necessidade de se construir um regime de responsabili-
dade moldado ao bem jurídico ambiental e aos princípios da precaução e prevenção. Sen-
do de extrema relevância para o direito contemporâneo, o presente artigo tem por objeto 
o estudo do nexo de causalidade no instituto legal da responsabilidade civil ambiental, 
que se enquadra no âmbito extracontratual e cujas principais funções circundam a pre-
venção e a reparação do dano ambiental, efetuadas mediante a aplicação dos princípios 
da precaução, da prevenção, do poluidor-pagador e do desenvolvimento sustentável.

Especialmente na esfera do meio ambiente, o desajuste entre o modelo clássi-
co da responsabilidade civil e as novas exigências dos danos ambientais é cada vez 
mais evidente. A consagração da teoria objetiva para a responsabilização por danos 
ao meio ambiente simplifica o processo de imputação da responsabilidade, na medi-
da em que exime a vítima da demonstração da existência de culpa, reservando-lhe 
apenas o dever de comprovar o nexo causal entre a atividade do poluidor e o dano 
verificado (BAHIA, 2012, p. 97). Entretanto, verifica-se a inadequação da racionalidade 
das ciências naturais para a identificação e comprovação da causalidade (CAPECCHI, 
2012, p. 170-178, 208-215), pois, considerando a globalidade e a multifatoriedade das 
ameaças, torna-se impossível estabelecer o nexo causal entre produtores e danos.

Desta forma, evidente que o sistema de responsabilidade civil ambiental vigente 
desafia os operadores jurídicos a perpetuarem os estudos e reflexões sobre o lugar do 
direito na defesa do ambiente, o que obriga a delinearem novas soluções normativas 
que sustentem as atuais situações de elevada complexidade. A metodologia utilizada 
foi de abordagem indutiva, de procedimento monográfico, empregando-se as técnicas 
de pesquisa documental, com coleta de legislação, jurisprudência e doutrina.

1. O NEXO DE CAUSALIDADE NA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL

No Brasil, a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental foi introduzida 
pelo art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), que, 
conjugado com o art. 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002,5 determina que, 
independentemente de culpa, haverá obrigação de reparação do dano sempre que 
assim determinado em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo agente 
implique, ante a sua natureza, risco para os direitos de outrem.
5 No entanto, a redação do dispositivo não escapa à crítica da doutrina. Nesse sentido, Schreiber cen-

sura a sua indefinição quanto às atividades abrangidas pela responsabilidade objetiva, pois qualquer 
atividade envolve, em certa medida, risco para direitos de outrem. Segundo o autor, a tentativa de 
definir a cláusula geral também tem conduzido alguns autores a equívocos, como o de exigir, para a 
incidência do dispositivo, a existência de algum proveito econômico para o agente produtor do dano 
ou que a atividade se encontre organizada sob a forma de empresa (2015, p. 23-24).
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A percepção da necessidade de cuidado com o meio ambiente e das particulari-
dades e complexidades dos pressupostos de imputação neste campo fez com que a res-
ponsabilidade ambiental, aos poucos, apresentasse peculiaridades que a foram distin-
guindo da responsabilidade civil (BENJAMIM, 1998, p. 81). Para enfrentar essas proble-
máticas, o Brasil adotou duas teorias: a teoria do risco criado e a teoria do risco integral.

Pela teoria do risco integral, todo e qualquer risco conexo ao empreendimento 
deve ser integralmente absorvido pelo processo produtivo, pois não admite quaisquer 
excludentes como caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Com fulcro neste 
entendimento, o poluidor deve arcar com todos os riscos advindos de sua atividade, 
assumindo todo risco do empreendimento, visto que o simples fato de existir a atividade 
enseja o dever de reparar o dano ambiental, uma vez provada a relação causal entre 
a atividade e o dano dela decorrente.

A teoria do risco criado, por sua vez, tenta identificar dentre todos os fatores 
de risco apenas aquele capaz de gerar as situações lesivas, considerando que o caso 
fortuito, a força maior e o fato de terceiros rompem o curso causal da ação (CARVALHO, 
2013, p. 164). Milaré aponta, ainda, que enquanto no risco criado utiliza-se a causalidade 
adequada, no risco integral é aplicada a equivalência das condições (2015, p. 432).

A adoção da teoria do risco para a responsabilidade civil ambiental,6 de acordo 
com Krell, justifica-se pelo fato de a maioria dos danos ambientais ser causada por 
grandes corporações econômicas ou pelo próprio Estado, o que torna quase impossível 
a comprovação da culpa nessas hipóteses (1998, p. 25). Com isso, foi dispensada a 
comprovação do elemento subjetivo para a responsabilidade civil ambiental, exigindo 
como pressupostos: a prática de conduta (omissiva ou comissiva), a ocorrência de 
dano e a identificação de um nexo causal entre o comportamento e o resultado lesivo.

A maior parte da doutrina7 e da jurisprudência8 brasileiras defende a aplicabilidade 
6 Sobre a definição das atividades sobre as quais deve incidir a responsabilização ambiental, os ordena-

mentos jurídicos como o francês, o holandês e o italiano optaram por acolher a responsabilidade civil 
subjetiva como regra, adotando a teoria objetiva apenas para as substâncias e atividades perigosas. No 
entanto, é possível verificar certa tendência em direção à generalização da responsabilização objetiva 
(CATALÁ, 1998, p. 106). No Brasil, para haver a incidência da responsabilidade civil ambiental, exige-se 
apenas que o dano ambiental decorra de atividade que, direta ou indiretamente, afete o meio ambiente.

7 Defendem a aplicabilidade da teoria do risco integral, dentre outros, Sergio Cavalieri Filho (2014), 
Édis Milaré (2015), Antonio Herman Benjamin (1998), como destaca Milaré, 2015, p. 433. Importante 
ver a análise da relação entre responsabilidade objetiva e ilicitude em Ana Mafalda Miranda Barbosa 
(2014, p. 61-78), no qual a autora conclui que “a ilicitude não cabe na responsabilidade pelo risco, tal 
qual ela surge entendida, pelo menos em moldes clássicos. A simples utilização em proveito próprio 
de um animal não é, em si mesma, ilícita; a detenção da direção efetiva do veículo que se usa em seu 
benefício não pode ser maculada pela nota do desvalor” (p. 75).

8 O STJ brasileiro adotou a teoria do risco integral, bastando a prova do dano e do nexo causal para que 
esteja presente o dever de indenizar. A corte superou a teoria do risco-proveito, porquanto não aceita 
excludentes da responsabilidade civil. Ver STJ - AgInt no AREsp 277167/MG, 2ª T, j. 14.03.2017, Rel. 
Ministro Og Fernandes, DJe 20.03.2017: “No tocante à ausência de responsabilidade solidária pelos 
danos ambientais, é pacificada nesta Corte a orientação de que a responsabilidade ambiental é objetiva 
e solidária de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental não 
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da teoria do risco integral aos danos ambientais, embora muitas vezes recorra aos 
argumentos decorrentes da teoria do risco-proveito (KRELL, 1998, p. 25). Outros 
entendem que a opção do legislador foi pela teoria do risco criado, por considerarem 
permitir a incidência de fenômenos capazes de originar a ruptura do nexo causal entre 
a atividade e o dano (CARVALHO, 2013, p. 165). Adotando uma posição intermediária, 
Leite e Ayala (2015, p. 211) entendem que é possível exonerar a responsabilidade 
apenas quando o risco não for criado, o dano não existir ou não guardar relação de 
causalidade com aquele que criou o risco, pois, tratando-se de interesses difusos e 
meio ambiente, o tratamento é diverso da concepção clássica de direito intersubjetivo.

Inolvidável, portanto, que o nexo de causalidade é um elemento indispensável 
para a configuração da responsabilidade civil, seja sob o espectro subjetivo ou objetivo. 
No campo ambiental, os problemas para a sua identificação são ainda mais acirrados, 
dada a complexidade ambiental e as constantes incertezas científicas que cercam a 
demonstração da relação de causa e efeito entre conduta e dano, bem como em razão 
da gravidade e da globalidade destas lesões e ameaças.

Em razão disso, compreende-se nossa preocupação diante de algumas doutrinas 
como a “pollution share liability ”, ou das tendências dos tribunais em adotar presunções 
e desconsideração de causalidade ou em utilizar outros instrumentos civis como o direito 
de propriedade e vizinhança, de forma a suprir os desajustes da imputação. Assim, 
confrontados com a emergência dos princípios da solidariedade social e da dignidade 
da pessoa humana, o direito se vê impelido a promover, em consonância ao contexto 
social, algumas alterações na configuração e comprovação deste elemento.

Exemplificando, no âmbito do direito português, o Decreto-Lei 147/2008 prevê 
a desconsideração do nexo de causalidade para atribuição de responsabilidade no 
caso de gestão de resíduos. No Brasil, o STJ tem proferido acórdãos9 no sentido de 
desconsiderar o nexo causal entre aquele que desflorestou uma área e a obrigação de 
reflorestar, considerando esse dever como vinculado ao título de propriedade daquele 
que o detém, como no extrato do acórdão a seguir:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de 
que os deveres associados às APPs e à Reserva Legal têm 

com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral 
ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81), combinado 
com o art. 942 do Código Civil”. No mesmo sentido: REsp 1.373.788 SP, 3ª T, j. 06.05.2014, rel. min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.05.2014; AgRg no AREsp 232494/PR, 4ª T, j. 20.10.2015, rel. min. 
Marco Buzzi, DJe 26.10.2015.

9 O posicionamento do STJ é de que a obrigação de restaurar o ambiente ou reparar o dano ambiental 
transmite-se ao proprietário adquirente do imóvel, mesmo que ele não tenha causado o dano. Entende 
que a obrigação do adquirente do imóvel é de caráter propter rem e que esses precedentes estimula-
riam o cumprimento da função social da propriedade no seu elemento e na sua acepção ambiental, e 
o desenvolvimento ecologicamente sustentável, superando o individualismo civilista napoleônico e a 
lógica liberal burguesa.
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natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de 
domínio ou posse, independente do fato de ter sido ou não o 
proprietário o autor da degradação ambiental. Casos em que 
não há falar em culpa ou nexo causal como determinantes do 
dever de recuperar a área de preservação permanente. [...] 
(AgRg no REsp 1367968/SP, 2ª T, rel. Min. Humberto Martins, 
DJe em 12.03.2014) (grifo nosso).

Ou seja, tem relacionado o dano àquele que esteja na condição mais rápida de 
repará-lo. Surge assim um grande conflito, pois essa corrente desconsidera os preceitos 
da responsabilidade civil ambiental, particularmente o princípio do poluidor-pagador, atri-
buindo a responsabilidade a um terceiro (SOUZA, 2010, p. 99). Souza ainda acrescenta 
que ao STJ afirma genericamente que a obrigação de reparação dos danos ambientais 
é propter rem, cria extensões que desequilibram a responsabilidade civil ambiental, 
trabalhando com o conceito de nexo causal pela via da omissão (2010, p. 105).

Milaré alerta para o fato de não se indagar como ou porque ocorreu o dano, isto 
é, quem causa um dano não responde por ele como culpado de sua produção, mas 
simplesmente porque o causou, sendo “daí o caráter propter rem da obrigação repara-
tória dos danos ambientais, que sujeita o devedor ao seu cumprimento simplesmente 
por ser titular do direito sobre a coisa” (2015, p. 422). Destaca-se grande perigo ao 
relacionar o dano ambiental com uma obrigação inerente à propriedade, pois ultrapassa 
o limite da lei atinente à reserva legal e atinge situações diversas, como invasões de 
terceiros, incêndios criminosos ou furto de bens ambientais (SOUZA, 2010, p. 106).

1.1. O conceito de nexo de causalidade e sua natureza binária

O nexo de causalidade, elemento indispensável para a imputação da responsa-
bilidade civil, pode ser compreendido tradicionalmente, sob o ponto de vista jurídico,10 
como o elo estabelecido entre uma conduta antecedente e um resultado danoso 
(STOCO, 2011, p. 175). Em razão de não ser um evento empírico observável ou per-
ceptível, a doutrina vem a chamá-lo de elemento mais complexo da responsabilidade 
civil (OLIVEIRA, 2007, p. 14).

10 Filosoficamente, a causalidade também pode apresentar outras acepções, como o princípio causal, 
que, de acordo com Goldenberg (2000, p. 10), é o responsável pelo enunciado da lei da causalidade, 
segundo o qual a mesma causa produz sempre o mesmo efeito. Este princípio é a emanação do prin-
cípio lógico de razão suficiente e, ao lado dos princípios da não contradição e da finalidade, compõe 
um dos axiomas fundamentais do pensamento humano (COSTA JR., 2007, p. 76). Já a doutrina do 
causalismo afirma a validez universal do princípio causal, resumindo-se na proposição segundo a 
qual “tudo ocorre de acordo com a lei causal” (GOLDENBERG, 2000, p. 1). Ela consiste num método 
filosófico-científico, que pretende alcançar o conhecimento ou a verdade sobre as coisas, por meio 
da investigação de suas causas. Neste sentido, o causalismo pode ser considerado como uma ação 
própria da inteligência humana, que realiza síntese de dois estados de coisas, de duas representações: 
causa e efeito (COSTA JR., 2007, p. 76).
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Desenvolvendo a conceituação do nexo causal, Cavalieri Filho (2012, p. 49) 
entende que o conceito de nexo de causalidade não é exclusivamente jurídico, pois 
decorre primeiramente das leis naturais. A relação causal estabelece o vínculo entre um 
determinado comportamento e um evento, com base nas leis naturais e na avaliação 
jurídica entre o fato e um determinado resultado.

Atualmente, conforme defendido por Barbosa (2015, p. 109; 2017, p. 249-250), 
pela doutrina alemã e de forma conexa em outros ordenamentos jurídicos, o nexo possui 
uma natureza binária, formado pela causalidade fundamentadora da responsabilidade 
e pela causalidade preenchedora da responsabilidade. A primeira liga o comportamento 
do lesante à lesão do direito subjetivo absoluto ou interesse legalmente protegido; 
a segunda estabelece a concatenação entre esta lesão e os danos subsequentes. 
Observe-se que apenas a causalidade fundamentadora da responsabilidade constitui 
pressuposto delitual, pois a causalidade preenchedora da responsabilidade diz respeito 
ao problema da indenização (BARBOSA, 2017, p. 254).

O direito alemão, em razão de uma construção histórica pautada na teoria da 
diferença e na consciente adoção da causalidade como critério de delimitação da ex-
tensão da responsabilidade, estabeleceu uma distinção clara entre fundamentação e 
extensão da responsabilidade. Originalmente, esta oposição é de natureza mecânica 
e, não por mera coincidência, foi defendida pela primeira vez por Mommsen (apud 
Reinig). O jurista afirmou haver um duplo aspecto da causalidade e a doutrina alemã, 
seguindo sua tese, distingue, para a responsabilidade delitual, entre a causalidade que 
fundamenta e a que preenche a responsabilidade (2015, p. 7).

Como principal filtro da responsabilidade, vincula o dano diretamente ao fato 
e indiretamente ao elemento de imputação subjetiva ou objetiva da responsabilidade. 
Se o fato não é causalmente adequado à produção do dano, não haverá responsabi-
lidade do agente, por ato positivo ou negativo, em virtude de as perdas e danos não 
se estenderem ao que está além da causalidade. Logo, este elemento apresenta 
uma dupla função no campo da responsabilidade civil, pois, ao mesmo tempo em que 
permite, com rigor científico, a identificação do agente responsável pela produção do 
resultado, apresenta parâmetros objetivos para a aferição da dimensão do dano a ser 
ressarcido. Correspondendo à causalidade material ou natural e à causalidade jurídica, 
respectivamente (BORDON; ROSSI; TRAMONTANO, 2010, p. 33-36).

O nexo de causalidade, em matéria de direito dos danos, colhe a sua definição 
noutras ciências. De fato, ao longo da história foi desenvolvida uma série de teorias em 
torno do princípio da causalidade com o intuito de compreender os diversos fenômenos 
da vida, podendo ser encontradas contribuições de filósofos como Aristóteles, Galileu, 
Thomas Hobbes, Spinoza, David Hume, Descartes e Kant para a compreensão e a 
estruturação da investigação causal (GOLDENBERG, 2000). Inicialmente, baseadas 
na crença da existência de leis naturais imutáveis e deterministas, mas, após séculos 
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de vigência, este paradigma tem sido abalado por conta de novas descobertas cien-
tíficas e dos avanços tecnológicos que têm demonstrado que os sistemas vivos não 
funcionam de maneira linear.

1.2. Causalidade natural e causalidade jurídica

Como mencionado, as premissas do princípio causal são alicerçadas nos deba-
tes das Ciências Naturais e Filosóficas, que entendem a causalidade como a conexão 
de um acontecimento com outro por meio da regra de que todo efeito possui uma 
causa.11 No entanto, o Direito envolve a análise da conexão entre a conduta humana e 
o fenômeno social, e por isso a acepção naturalística da causalidade não é apropriada.

Sendo assim, a causalidade jurídica nem sempre coincide com a causalidade 
física. Essa dicotomia distingue a causalidade de fato da causalidade jurídica para 
indicar que o exame causal deve partir, em um primeiro estado, da verificação fática do 
nexo de causalidade - a chamada verificação natural -, fundamentada nos critérios da 
ciência e da física; num segundo estado, uma vez determinado o conjunto de causas 
fáticas, selecionando aquela ou aquelas que resultem juridicamente relevantes (cau-
salidade jurídica). Esta última etapa de seleção também é conhecida como imputação 
objetiva, na medida em que determina que um resultado danoso, além de ser originado 
factualmente num determinado evento ou ação, é também objetivamente atribuível a 
essa ação em termos legais (MARTIN-CASALS, 2012).

Especialmente no âmbito da responsabilidade objetiva, em que se encontra a 
priori afastada a questão da culpa, a causalidade passa a ser o principal parâmetro a 
justificar a imputação de um dano. Menciona Prevot (2010, p. 146):

La causalidad cumple en el Derecho de la Responsabilidad Civil 
dos funciones. Una relativa a la imputación del hecho dañoso 
a su autor o, si se prefiere, tendiente a la individualización del 
responsable, denominada por buena parte de la doctrina auto-
ral italiana como “causalidad material” y, otra, consistente en 
determinar el contenido de la obligación resarcitoria, conocida 
como “causalidad jurídica”.

E como a causalidade jurídica se diferencia da causalidade lógica ou natural, o 
procedimento utilizado para estabelecer a relação de causalidade para efeitos jurídicos 
é determinante na seleção dos danos ressarcíveis.12

11 Capecchi, ao criticar a falta de um critério objetivo para estabelecer a subsistência de uma relação 
causal, ressalta que a aplicação da condicionalidade e do processo de eliminação mental requer o 
conhecimento antecipado das derivações entre antecedente e consequência. Logo em alguns casos 
pode se dar a impossibilidade de proceder com certeza a esse processo (2012, p. 162-167).

12 A construção de uma abordagem flexibilizada do problema da causalidade como as presunções, res-
ponsabilidade objetiva agravada, relativização das excludentes, responsabilidade pelo resultado mais 
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A primeira teoria a respeito da causalidade foi estabelecida por Carl Hempel 
e Paul Oppenheim por meio do modelo nomológico-dedutivo da explicação causal 
(CARPES, 2016, p. 32). A compreensão da causalidade tem origem na sua explicação 
científica, notadamente nas ciências da natureza. O que constitui elemento da sintaxe 
fática da norma que determina a obrigação de indenizar, circunstância esta que serve 
para outorgar relevância jurídica e, portanto, natureza distinta daquela que possui 
enquanto fenômeno da vida (CAPECCHI, 2012, p. 206-207).

Para que os problemas relacionados à causalidade ambiental sejam adequada-
mente equacionados, é importante reconhecer a existência da diferença fundamental 
entre a causalidade naturalística, que se dá no plano dos fatos ao ligar o fato ao evento 
lesivo, e a causalidade jurídica, que se processa por meio de uma filtragem normativa 
ao ligar o evento à consequência danosa do fato. De fato, enquanto o fenômeno causal 
é apreendido na realidade material como um processo de investigação provindo de 
determinados efeitos e de suas inter-relações, na esfera jurídica adquire certas pecu-
liaridades que o afastam daquelas próprias das ciências naturais.

1.3. Os problemas da causalidade múltipla e o desajuste dos critérios de 
identificação e comprovação do nexo de causalidade nos danos ambientais

Nos fenômenos causais ambientais, a aplicação dos critérios de imputação 
de danos se torna crítica diante da problemática da multicausalidade (OLIVEIRA, 
2007, p. 101). Eventos de caráter disseminado e difuso como a chuva ácida, poluição 
atmosférica e fluvial, nos quais é impossível ou extremamente difícil relacionar os efeitos 
ambientais negativos com atos e omissões de determinados agentes individuais, são 
chamados eventos com causalidade múltipla. Uma única causa geradora do dano 
pode ser atribuível a diversos agentes e/ou um evento lesivo pode ser o resultado 
da soma de diversos fatos independentes, todos contribuindo para a sua produção. 
Essas duas variáveis, compostas pela pluralidade de agentes e pela multiplicidade de 
causas costumam tornar a identificação do nexo de causalidade bem mais complexa.

Recorrendo à terminologia adotada pela doutrina alemã, Oliveira (2007, p. 101-
112) distingue o concurso de causas em (I) causalidade cumulativa, (II) causalidade 
aditiva, sinergética ou potenciada e (III) a causalidade alternativa. A primeira ocorre 
quando a atuação de dois ou mais autores cooperarem para a formação de um único 
fato lesivo, que acarreta um dano que não poderia ser gerado pela ação isolada de 

grave e causalidade alternativa, vêm trazendo decisões questionáveis e uma expansão desmedida dos 
danos ressarcíveis. E como lembra Bodin de Moraes em prefácio à obra de Schreiber, o problema é 
generalizado. Na Itália, mesmo com um ordenamento considerado fechado quanto à reparação de danos 
não expressamente previstos, foram criadas válvulas de abertura. De forma a evitar uma banalização 
do princípio da dignidade humana e uma inundação das cortes judiciais (the floodgate argument), 
sublinha o autor a importância da discricionariedade judicial, por meio da indicação em concreto dos 
interesses tutelados (SCHREIBER, 2015).
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apenas um deles. Para este caso, Oliveira (2007, p. 105) defende a imputação a todos 
os agentes que contribuíram para o fato, mesmo quando só parcialmente.

Na segunda hipótese, cada uma das distintas causas teria, por si só, força para 
determinar a produção do dano, podendo ser simultâneas, quando atuam ao mesmo 
tempo, ou sucessivas, quando uma atua posteriormente à outra. Logo, se todos aumen-
tam o dano e o risco não permitido ou previsto em lei, todos são responsáveis, mas a 
repartição será realizada nos termos da esfera de risco permitido e de acordo com o 
particular contributo para o dano no contexto do processo poluente global (OLIVEIRA, 
2007, p. 103, 112).

Já o terceiro fenômeno, dito da causalidade alternativa, ocorre quando dois ou 
mais fatos absolutamente independentes apresentarem potencialidade para produzir 
um dano sem que se possa identificar qual deles foi a verdadeira causa da lesão. Uma 
proposta de origem holandesa prevê que, sendo impossível determinar o sujeito agres-
sor, todos estariam obrigados a indenizar solidariamente (KALIL, 2014, p. 134-135).

A orientação seguida pela doutrina brasileira e pela jurisprudência portuguesa13 
é a da responsabilidade solidária. Já ordenamentos jurídicos como o francês14 e o 
italiano15 apresentam como solução para os casos de causalidade alternativa a irres-
ponsabilidade. No entanto, revela-se injusta ao deixar a vítima desamparada diante 
de um dano provocado por, ao menos, um dos integrantes de um grupo. No direito 
alemão (BARBOSA, 2017, p. 277-283), a solução geral adotada para os casos de 
autoria anônima de um dano foi a imposição da responsabilidade solidária sobre todo 
o grupo envolvido na geração do dano, conforme §§ 830 e 840 BGB.

Confrontados com a problemática da multicausalidade e da teoria da causa-
lidade, uma pesquisa nos precedentes dos principais tribunais brasileiros revela a 
ausência de uniformidade na aplicação dos critérios interpretativos propostos (CARPES, 
2016, p. 36-37). E com frequência as próprias decisões revelam a confusão operada 
13 Conforme acórdão do STJ português: “[...] Numa agressão colectiva ou em grupo, com vários lesantes 

e lesados, basta reconhecer que foi a actuação em grupo a condição sine qua non do dano sofrido 
pelo lesado, o que permitirá responsabilizar solidariamente os membros desse grupo, possibilitando, 
porém, a cada um deles, provar que não causaram esse dano. IV - Cada participante em rixa, autor de 
um facto ilícito, terá o dever de indemnizar os danos a outrem causados pela actuação de todos e terá 
direito a ser indemnizado pelos danos por si próprio sofridos, sem prejuízo da eventual aplicação do art. 
570º do CC. [...]” (Processo nº 154/10.8TBCDR.S1, 6ª seção, relator Julio Gomes, data 19.05.2015). A 
doutrina portuguesa é unânime em considerar a responsabilidade solidária aos casos de causalidade 
cumulativa, conforme artigos 490º e 497º do CC português, mas, no caso da causalidade alternativa 
incerta, a posição é variante, havendo inclusive aqueles que defendam uma responsabilidade sem 
causalidade (BARBOSA, 2017, p. 277).

14 Philippe le Tourneau afirma que em situações assim a relação de causalidade é incerta, já que não é 
possível estabelecer quem é o autor da falta cometida (1982, p. 209), pois a exigência da prova positiva 
da causalidade pela vítima geralmente incorre em falência.

15 No ensinamento de Massimo Bianca, o concurso na produção do dano deve ser especificamente de-
monstrado pelo lesado. Para este fim, não basta a mera presença do sujeito em um grupo de pessoas 
se não é identificado o autor do dano (1994, p. 648).
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entre as teorias, referindo-se à teoria da causa adequada como sinônimo da causa 
direta ou imediata. Além disso, Barbosa (2015, p. 91) resume as falhas da doutrina 
da causalidade adequada, complementar da teoria da conditio sine qua non, por duas 
vias: dogmaticamente, pois deixa sem resposta inúmeros problemas, impedindo uma 
decisão justa; e ético-axiologicamente, pela consonância com o “sentido predicativo 
da juridicidade”.

Diante das características típicas do dano ambiental e do respectivo processo 
causal, confirma-se que a aferição do nexo de causalidade por meio das teorias de 
base naturalístico-causal é imprópria e inatingível (OLIVEIRA, 2007, p. 62), uma vez 
que existe um modo próprio de atuação dos poluentes e uma influência ou conjugação 
de fatores múltiplos, naturais e humanos. Além disso, é necessário que se tenha em 
mente que o processo poluente se prolonga no espaço e no tempo, dando origem aos 
chamados danos à distância e danos tardios, que evidenciam ainda mais as dificulda-
des de detecção do nexo de causalidade eminentemente natural em sede ambiental.

Por tudo quanto foi exposto, é evidente que os danos ambientais, na atual con-
juntura da sociedade de risco, demandam um regime especial para a responsabilidade 
civil diferente do convencional (BENJAMIN, 1998, p. 87). Neste ensejo, é indispensável 
uma reponderação dos mecanismos clássicos de imputação, de matriz prevalentemente 
naturalístico-causal, tendo em vista que é indispensável garantir a estabilidade das 
relações jurídicas e estabelecer os padrões de condutas socialmente desejáveis a partir 
da operatividade da responsabilidade civil na esfera ambiental.

2. DA NECESSIDADE DE REVISÃO TEÓRICA DO NEXO DE CAUSALIDADE NA 
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL

Em se tratando de reparação dos danos ambientais, encontramos uma lógica 
diferente daquela que existe na responsabilidade civil em geral, pois o objetivo é 
proteger e salvaguardar o que ainda existe e recuperar aquilo que foi degradado pela 
ação humana. Logo, justifica-se a substituição das fórmulas naturalísticas no domínio 
do meio ambiente, com a adoção de um critério-base distinto de imputação, dotado de 
operatividade. Ao mesmo tempo, um critério que atenda às finalidades garantísticas 
atribuídas em consonância à aplicação, no âmbito do Direito Ambiental, da mudança 
paradigmática operada por Friedrich Müller na Teoria da Norma. A norma em Müller 
(apud Martins)16 não é estática, mas dinâmica, e existe numa rede de relações, co-
nectada, ao mesmo tempo, com o texto normativo e com a realidade (2013, p. 80).

16 Essa reformulação paradigmática da teoria da norma é encontrada em Friedrich Müller, cujo conceito 
de norma parece ter sido feito sob medida para o Direito Ambiental, haja vista sua profunda conexão 
com a realidade. Müller, com fundamento na análise prática de centenas de processos judiciais se deu 
conta de que a norma não era apenas o texto normativo e que o processo lógico-formal de subsunção 
não se afigurava suficiente para a concretização da norma (MARTINS, 2013, p. 73-75, 77-86).
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A realidade do Direito Ambiental não se satisfaz com a visão kelseniana que 
permite a mera subsunção do caso ao texto da lei. Na verdade, em matéria ambiental, 
o texto da lei não passa de uma pálida descrição das infinitas possibilidades causais 
e consequenciais que a ela subjazem, dadas as suas peculiaridades e inter-relações. 
Por isso, o Direito Ambiental precisa de uma nova visão que contemple seu aspecto 
multidimensional (MARTINS, 2013, p. 80).

Sendo, assim, a efetividade da reparação dos prejuízos ambientais encontra-
-se estreitamente vinculada à perspectiva utilizada pelo realizador do Direito quando 
examina o feixe de relações em que o dano se dá. Sob essa perspectiva, parte-se do 
caso jurídico (prius metodológico) para a interpretação jurídica, tomando uma perspec-
tiva problemático-intencional que tudo condiciona e em função da qual tudo deverá ser 
interrogado e resolvido, consoante o pensamento metodológico-jurídico de Castanheira 
Neves (1993, p. 129 e 141).

O problema do nexo de causalidade é tema que deve ser tratado conjuntamente 
com o instrumento da responsabilidade civil, pois que a escolha de uma regra causal 
incide diretamente no modo e nível de desenvolvimento de uma atividade, podendo 
ampliar ou restringir a área de risco imputável ao respectivo operador. Apesar das faci-
lidades que a adoção da teoria do risco trouxe para a responsabilidade civil ambiental, 
verifica-se ainda a repetição de situações em que a inexigibilidade da comprovação 
da culpa mostra-se insuficiente para promover a efetiva reparação dos atentados ao 
meio ambiente. Além disso, perante a complexidade dos ecossistemas, associada à 
projeção das consequências das agressões ambientais no tempo e no espaço, à invi-
sibilidade de seus efeitos e à multiplicidade de causas e de agentes causadores destes 
eventos, o poluidor encontra uma série de oportunidades para escapar da imputação 
desta responsabilidade.

Sendo assim, questiona-se: o atual regime jurídico brasileiro da responsabilidade 
objetiva, com fulcro na teoria do risco integral, é o mais adequado para a tutela am-
biental? Canotilho e Leite (2007, p. 189) afirmam que “a teoria da responsabilidade por 
risco tem seu fundamento na socialização dos lucros, pois aquele que lucra com uma 
atividade deve responder pelo risco ou pela desvantagem dela resultante”, mas enten-
dem que, apesar de constituir um avanço por dispensar a análise da culpa do agente, 
ainda não contempla a solução para a complexidade da responsabilidade civil ambiental.

Como já mencionado, a teoria objetiva aponta para uma responsabilidade 
independentemente da existência de culpa (art. 927, parágrafo único, do CC/02), 
concedendo amplo destaque ao vínculo entre o risco da atividade e o dano injusto. 
Já a teoria do risco integral, ou responsabilidade objetiva absoluta, foi construída com 
o intuito de se enquadrar em casos excepcionalíssimos, uma vez que impõe uma 
obrigação objetiva de indenizar, inadmitindo existência de excludente do nexo causal: 
o fortuito externo, o fato exclusivo da vítima e o fato de terceiro.
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Como afirma Rosenvald (2015), a jurisprudência brasileira entende pela 
aplicação da teoria do risco integral à responsabilidade ambiental, desconsiderando 
aprioristicamente o nexo causal. Essa visão do tema é equivocada não apenas por 
afrontar o próprio texto expresso da norma, mas sobremaneira por respaldar uma inde-
vida hermenêutica constitucional acerca da proteção dos bens ambientais. Menciona 
o autor que imputar ao suposto agente a condição de segurador universal de danos 
significa ofender os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, 
sem base normativa específica.

Como pontos fracos, Krell aponta que, como essa teoria não permite nenhum 
tipo de excludente subjetivo da responsabilidade, não é possível levar em consideração 
a participação do próprio prejudicado na concretização do dano (1998, p. 27). Além 
disso, tem-se que a teoria do risco integral prescinde do nexo causal e o risco agravado 
o flexibiliza por meio de presunções de causalidade. Considerando o objetivo de maior 
proteção à vítima e redução do espaço deferido à marginalidade de certos eventos, a 
causalidade deve adquirir novo viés, não mais uma causalidade física ou natural, mas 
jurídica, fundada no princípio da solidariedade e numa regra de equidade que objetiva 
compensar a vítima que se coloca em posição assimétrica em relação ao autor da 
atividade potencialmente lesiva (ROSENVALD, 2015).

Embora com relevância jurídica, acreditamos que a responsabilidade civil am-
biental não se coaduna com o risco integral ou com o risco agravado. Consonante o 
regime estabelecido no § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81, de modo a manter a segurança 
jurídica e obter uma verdadeira justiça, para a configuração de uma responsabilização 
e atribuição do dever de reparação é necessária a existência da ação lesiva, do dano 
e do nexo causal.

3. ADOÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA ASSUNÇÃO DA ESFERA DE 
RISCO: IMPUTAÇÃO OBJETIVA

O desenvolvimento da teoria da imputação objetiva foi iniciado por Karl Larentz, 
em sua tese de doutorado “A teoria da imputação de Hegel e o conceito de imputação 
objetiva”, publicada em 1927. A imputação objetiva consiste precisamente em forne-
cer critérios que permitam guiar corretamente o processo de valoração normativa ou 
ponderação entre as distintas causas ou riscos concorrentes, a fim de poder atribuir 
objetivamente as consequências danosas do feito ao possível responsável.

Ao longo dos anos e baseado nas propostas trazidas pelo penalista alemão 
Günther Jakobs, os doutrinadores foram discutindo tópicos sobre a imputação, che-
gando a critérios como o critério da adequação, o princípio do aumento do risco,17 a 

17 Como críticas à aplicação da teoria do aumento do risco tem-se que o risco, o seu aumento ou a sua 
falta de minimização se atem ao plano da causalidade geral e não individual, ocorrendo casos em que 
uma condição possa ser causa de um evento, ainda que não exista qualquer efeito ou probabilidade 
que o evento se verifique. (BORDON; ROSSI; TRAMONTANO, 2010, p. 141-142).
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proibição de regresso ou posição de garante, o âmbito de proteção da norma, o prin-
cípio da confiança e o consentimento da vítima e a assunção do próprio risco (Prevot, 
2010, p. 166-167).

Neste diapasão, importante mencionar os projetos PETL18 e o DCFR,19 o primeiro, 
parte de uma distinção entre causalidade (causalidade de fato) e alcance da respon-
sabilidade (causalidade jurídica ou imputação objetiva), enquanto o segundo completa 
a regulação com mais algumas regras, como as relativas à predisposição em caso de 
lesão corporal ou morte, a colaboração na causação do dano e causalidade alternativa.

Atualmente, podemos afirmar que a ciência contemporânea é baseada em ver-
dades hipotéticas e não incontestáveis, pois não se pode dizer com absoluta certeza o 
que teria acontecido se o agente houvesse agido de outra forma. A causalidade, assim, 
não é necessariamente compatível com a prova matemática ou com uma teoria da 
causalidade estruturada num sistema de regularidade estatística. A compreensão do 
fenômeno causal reclama uma intencionalidade especifica jurídica.

Em um mundo marcado pela interação subjetiva e pela finalidade, pela ausência 
de linearidade entre as situações, o simples apelo à culpa ou às teorias naturalísticas 
revela-se insuficiente. Logo, a imputação objetiva “deve ser entendida à luz da pressu-
posição ético-axiológica da juridicidade e das exigências de sentido comunicadas pela 
intencionalidade problemática de cada caso concreto” (BARBOSA, 2017, p. 265-266).

Neste contexto, “a causalidade natural passa para uma causalidade jurídica, 
o que é verdadeiramente um problema de imputação”. Salienta-se que a imputação 
objetiva significa aqui atribuição jurídica ou normativa do dano ou resultado lesivo ao 
agente. Logo, é a expressão jurídica da causalidade (OLIVEIRA, 2007, p. 24).

Por isso, conclui-se que a causalidade há de ser compreendida em termos de 
imputação. Conforme Barbosa, “devendo-se ao pensamento filosófico a cisão entre o 
mundo da natureza e o mundo da interação subjetiva, ficando o segundo marcado pela 
nota da finalidade, e não esquecendo que o direito ajuíza condutas, compreende-se que 
não seja possível olhar para elas senão de acordo com o prisma imputacional anunciado” 
(2014, p. 23). Em razão disso, refere-se à imprescindibilidade de se dividir o juízo de 
verificação causal em duas fases: questio facti e questio iuris (PREVOT, 2010, p. 165).

18 O European Group on Tort Law publicou em 2005, em Viena e em inglês, o texto Principles of European 
Tort Law.

19 No ano de 2009, com o intuito de elaborar as bases de um Código Civil comunitário, um grupo de pes-
quisadores coordenado por Christian Von Bar publicou uma obra intitulada Principles, definitions and 
model rules of European private law: draft common frame of reference (DCFR), que contém previsões 
sobre a responsabilidade civil extracontratual, servindo como auxiliar acadêmico e fonte inspiradora para 
eventuais reformas legislativas nacionais. Interessante mencionar o espectro de proteção contra o dano 
dado pelo art. 2:101: “Meaning of legally relevant damage (1) Loss, whether economic or non-economic, 
or injury is legally relevant damage if: (a) one of the following rules of this Chapter so provides; (b) the 
loss or injury results from a violation of a right otherwise conferred by the law; or (c) the loss or injury 
results from a violation of an interest worthy of legal protection”, ao dar centralidade ao dano, apresenta 
um sistema mais aberto se comparado ao modelo português de responsabilidade civil (BARBOSA, 
2017, p. 102-104, 115).
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Para ser juridicamente válido e poder ser aceito, todo critério de imputação 
deve cumprir dois requisitos. Em primeiro lugar, deve ser valorativamente adequado ao 
cumprir a finalidade de seleção dos danos a serem atribuídos ao agente, respeitando 
a função de fundamento e fronteira da responsabilidade.20 Em segundo lugar, deve ser 
juridicamente operativo e funcionar como efetivo instrumento jurídico na identificação 
do nexo de causalidade no caso concreto (OLIVEIRA, 2007, p. 67-69).

É importante compreender o instituto da responsabilidade civil de forma ampla e 
com uma vocação marcadamente preventiva e precaucional. Em face da emergência da 
sociedade de risco e da proliferação de riscos de grande proporção, a responsabilidade 
civil deve intervir nas hipóteses de dano consumado, assim como intervir para impedir 
a sua concretização. Nesse caso, a existência de uma probabilidade relevante de 
concretização de um dano já deve ensejar a imposição de sanções civis àqueles que, 
por meio do exercício de atividades de risco, ampliam as chances de concretização 
de ameaças intoleráveis contra o meio ambiente.

Portugal trouxe a aceitação da teoria da probabilidade a partir do art. 5º do 
Decreto-Lei 147/2008, ao determinar que a apreciação da prova do nexo de causalidade 
assenta-se na probabilidade de o fato danoso ser apto a produzir a lesão, levando em 
consideração as circunstâncias do caso concreto. No mesmo sentido, a doutrina espa-
nhola fala acerca da Teoria das Probabilidades para a qual as incertezas científicas não 
devem conduzir à incerteza jurídica (CATALA, 1998). O judiciário brasileiro também a 
adota, em que pese haja preferência pela inversão do ônus da prova quando se trata 
de danos ambientais com causalidade complexa.21

Conforme refere Martín-Casals (2012, p. 250-260), aos problemas derivados 
da incerteza (causas concorrentes), a aplicação da conditio sine qua non levaria a um 
resultado absurdo, propondo como solução geral a causalidade proporcional, ou seja, 
uma distribuição do dano em proporção à probabilidade de causalidade. Entretanto, 
estabelecer a regra da responsabilidade proporcional não nos parece um critério 
equitativo na distribuição dos diversos tipos de risco entre possíveis causadores de 
dano e vítimas, pelos mesmos motivos em relação à teoria do pollution share.

20 A doutrina germânica e alguns autores portugueses fazem uma distinção entre a causalidade funda-
mentadora da responsabilidade e a causalidade delimitadora do âmbito dos danos causados. Oliveira 
acredita que esta distinção no domínio ambiental é inócua, uma vez que os problemas nesta esfera 
são de causalidade constitutiva ou fundamentadora, como a prova de uma efetiva conexão entre o 
comportamento lesivo do operador da instalação e a lesão ocorrida (2007, p. 68).

21 De acordo com Kalil, é possível encontrar casos na jurisprudência brasileira em que se utiliza o sistema 
da verossimilhança em prol da facilitação da carga probatória do nexo causal, o que indica a possível 
adoção do judiciário brasileiro pela teoria da probabilidade. No entanto, é nítida a preferência dos Tribu-
nais pela utilização da inversão do ônus da prova quando se trata de danos ambientais com causalidade 
complexa (2014, p. 135). Também Pozzo acredita que é oportuna a introdução na responsabilidade 
ambiental de uma norma sobre o nexo de causalidade que permita a inversão do ônus da prova ao 
menos em determinados casos e circunstâncias (1996, p. 360-361).
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A solução proposta no campo da imputação dos danos ambientais centra-se 
na ideia de risco, pois do mesmo modo que os princípios jus-ambientais influem ao 
nível do modo de imputação dos danos propriamente dito, a ideia de risco está em 
sua base (OLIVEIRA, 2007, p. 70). Neste ensejo, surge a teoria do risco,22 pela qual 
quem utiliza em seu proveito coisas perigosas, quem introduz na empresa elementos 
cujo aproveitamento tem os seus riscos, ou seja, quem cria ou mantém um risco em 
proveito próprio, deve suportar as consequências prejudiciais do seu emprego, já que 
deles colhe o principal benefício (VARELA, 2015, p. 633).

A imputação objetiva, no direito penal23 e principalmente por meio de Roxin 
(apud Oliveira, 2007, p. 73), recorre à ideia de conexão de risco para tornar possível a 
imputação quando ocorra a criação ou aumento do risco para o bem jurídico; ou, pelo 
contrário, exclui quando exista uma diminuição do risco ou se enquadre numa esfera 
de risco permitido. Nesta sequência, entendemos que o dano ambiental é imputável ao 
agente quando a conduta cria ou aumenta um risco não permitido (responsabilidade 
subjetiva) ou um risco previsto na fattispecie legal (responsabilidade objetiva), sendo o 
resultado a própria materialização do risco. Note que, no caso de omissão,24 o critério 
seria o da não diminuição de um risco.
22 Menezes Cordeiro chama a atenção a dizer que a imputação pelo risco promove uma definitiva emanci-

pação da imputação de danos perante a responsabilidade aquiliana, se revelando uma área importante 
de evolução jurídico-científica da responsabilidade civil (2012, p. 984).

23 Originariamente, a transposição da imputação objetiva do direito penal para o quadro da responsabili-
dade civil operou-se por via da recondução das figuras para o consentimento do lesado. Para além da 
falta de clareza da eficácia das figuras, questiona-se ainda a operacionalidade é em sede de culpa ou 
de ilicitude. Barbosa indica que o problema deve ser entendido sobre o âmbito da imputação. Assim, o 
nexo de imputação permite reconduzir o resultado lesivo ao comportamento do lesante, pois por meio 
da atuação de cada um dos sujeitos intervenientes livres, ou seja, pelo confronto entre as esferas de 
responsabilidade que são exercidas, descobre-se qual funciona como polo de atração do evento danoso. 
Para tanto, confronta-se a conduta aos deveres do tráfego que preenchem a esfera do lesante e os 
deveres que impendem ao lesado sobre sua própria esfera (2014, p. 174). Prevot critica que mover 
ao campo civil o modelo causal defendido pela doutrina penal tem obscurecido a questão ao invés de 
esclarecê-lo, fazendo as seguintes considerações. Em primeiro lugar, a lógica que rege o delito é muito 
diferente daquele que preside a responsabilidade civil. No âmbito estrutural, a concepção moderna da 
responsabilidade civil constrói seu esquema baseada no evento danoso, ao contrário do Direito Penal, 
que foca na conduta ilícita do infrator. A segunda razão, de ordem normativa-funcional, é que a noção 
civilista de causalidade procura o nexo dos danos quanto à existência dos danos e sua extensão, e 
não apenas quanto um debeatur, de frente para a implementação da pena, como acontece em direito 
penal. Portanto, o problema da causalidade é muito mais vasto em matéria de responsabilidade civil 
que na esfera criminal (2010, p. 153-154).

24 Para Ferrari, a explicação causal para reconhecer uma omissão passível de responsabilidade parte 
de uma análise logico-semântica, pela qual se considera que, se a ação de fato omissa fosse adotada, 
o evento ocorrido não teria lugar (2014, p. 550). A partir da ideia de condição contrafactual omissiva, 
vem a determinar as hipóteses pelas quais haveria uma redução da probabilidade (risco) de realização, 
questão importante em se tratando de relação de proteção e também para a questão aqui discutida, 
para a imputação objetiva pelo risco, visto que uma ação omissa também constitui uma esfera de 
responsabilidade. Este aspecto tem a única função de dar forma a um dos critérios para determinar 
o conteúdo de uma obrigação legal: a ação que uma pessoa, em uma determinada situação, deve 
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Destaca Oliveira (2007, p. 75) que, ao contrário da conditio sine qua non, não 
se exige aqui demonstração de uma causalidade naturalística, apenas a demonstração 
da criação/aumento do risco. A imputação objetiva deve ser entendida à luz da pres-
suposição ético-axiológica da juridicidade e das exigências de sentido comunicadas 
pela intencionalidade de cada caso concreto.25 Além de se ter em conta os casos 
concretos, considerados em sua singularidade, é necessária uma análise dentro do 
sistema, no qual constam princípios, a partir dos quais será feita a ponderação dos 
diversos interesses em conflito.

Essa ponderação do caso concreto não nos pode fazer tangenciar o casuísmo. 
Isto quer dizer que, “na compreensão da responsabilidade civil, deveremos remeter os 
diversos pressupostos de procedência de uma pretensão indenizatória para o sentido 
da pessoalidade livre e responsável, em que se alicerça, afinal, toda a juridicidade” 
(BARBOSA, 2014, p. 233). Sendo a responsabilidade indissociável da liberdade, sua 
concretização se dá pela possibilidade de autodeterminação. Em razão disso, a escolha 
livre deve ser vista como a decisão que, na autodeterminação pessoal, não olvida a 
essência predicativa do ser pessoa (BARBOSA, 2014, p. 24).

Como as situações ambientais envolvem um feixe de relações, este deve 
ser visto como uma totalidade. Dessa forma, para ensejar a imputação de medidas 
preventivas e precaucionais e para evitar a materialização de atentados contra o equi-
líbrio ecológico, basta que os legitimados para a defesa do meio ambiente em juízo 
demonstrem que os réus da ação são criadores de risco intolerável e potencialmente 
gerador de danos ambientais. Temos, pois, como núcleo duro da prova do nexo causal 
a incumbência ao lesado de provar a probabilidade de criação ou aumento de risco 
de causação de dano.

3.1. A pessoa humana e a esfera de risco: responsabilidade x liberdade

Considerando a própria estrutura da responsabilidade civil, a filosofia moral a ela 
subjacente e a consequência natural da liberdade reconhecida a cada indivíduo pelo 
simples fato de ser pessoa, supõe-se que o indivíduo se aproprie das suas ações e dos 
respectivos resultados. Neste sentido, reconhece-se a ideia de liberdade se entender-
mos que, como agentes, possuímos o livre arbítrio para escolher o que fazer ou não e, 
assim, somos responsáveis pelos seus resultados, ou seja, “the default position is that 
I have a right to freedom unless I am responsible for your loss” (STEEL, 2015, p. 125).

colocar em prática. O perfil da causalidade, na verdade reduzida a um julgamento hipotético sobre a 
propriedade de prevenção de uma ação que não tenha sido aprovado, desempenha um papel vital na 
determinação do conteúdo normativo das normas legais que regem o fenômeno em questão (p. 573-
574). Tal conteúdo consiste na propriedade de poder agir em prevenção de um evento, uma vez que 
as condições são conhecidas ou cognoscíveis pelo sujeito ao qual a obrigação de agir é imputada.

25 Para maiores desenvolvimentos, ver BARBOSA, 2013, cap. IV e V.
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Para esclarecer esse raciocínio, importa uma breve reflexão amparada pela 
análise de Castanheira Neves sobre o sentido do direito e sua razão de existir. O 
Direito surge a partir da dimensão específica da realidade humana, marcada pela 
necessidade das relações sociais de forma dialética e integrativa à comunidade. Isso 
porque o pressuposto principal da existência humana encontra-se na própria pessoa, 
como ser pessoal e social, à qual deve ser reconhecida a dignidade de sujeito ético e, 
concomitantemente, a responsabilidade para com os outros (NEVES, 2002, p. 68-72).

Para além disso, as preocupações ambientais envolvem uma premente reflexão 
prática da qual o homem como pessoa não pode se eximir, uma vez que a iminência e 
gravidade de perigos envolvem uma ameaça a toda humanidade, tornando - segundo 
Bronze (2002, p. 466-468) - urgente a antecipação regulativa de uma ética da respon-
sabilidade solidária.

Por meio da ética será possível a verdadeira integração comunitária, em que 
se reconhece a cada homem a dignidade do sujeito ético ou a dignidade de pessoa. 
Acrescenta-se que o reconhecimento da dignidade do sujeito ético deve ser recíproco, 
ou seja, só serei reconhecido como pessoa se eu os reconhecer como pessoas. Sendo 
assim, o que gera a integração comunitária é o princípio da responsabilidade, que 
implica o dever de assumir as exigências e as validades que dão sentido às condições 
de realização próprias da coexistência comunitária. Por conseguinte, a pessoa, pelo 
simples fato de o ser, responde não só por direitos, como também por deveres perante 
a comunidade, sendo estes tão originários quanto os direitos. Neste sentido, Meneses 
e Reis lecionam que “a noção de responsabilidade é apoiada na noção de livre escolha. 
Em princípio, se o ser humano é livre, então cabe a ele assumir as consequências dos 
seus actos [...] cabe a cada um responder, diante de si mesmo e diante dos outros, 
pelo que faz ou pelo que deveria fazer e não fez” (2009, p. 111).

Este equilíbrio entre a participação comunitária da pessoa e a sua responsa-
bilidade para com ela é o que pode ser considerado “Justiça”. O direito, mediante o 
estabelecimento de limites de atuação, indispensáveis para a convivência comunitária, 
proporciona a realização pessoal de cada um. Em decorrência do entendimento do 
homem como pessoa e sujeito ético, que convive com as demais pessoas numa relação 
de intersubjetividade, advém o reconhecimento do sentido do direito, como imperativo 
normativo. Havendo um esquema jurídico, evita-se a hipertrofia da responsabilidade, 
que colocaria em risco a liberdade e a autonomia dos sujeitos de direito.

Entretanto, nos dias de hoje nota-se uma massificação da conceituação e do 
instituto da responsabilidade em si, o que acaba por gerar uma desvalorização desta, 
em que o homem vive um momento de recusa ao assumir suas responsabilidades. 
Diante disso, necessário relembrar que o Direito e o instituto da responsabilidade 
constituem uma ciência, que além de técnica, é fundamentalmente ética. Para tanto, 
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a responsabilidade deve ser questionada em seu conteúdo de deveres, e não apenas 
sob a ótica dos direitos. Logo, a solução aqui proposta para o problema da responsa-
bilidade está relacionada à utilização do livre-arbítrio e poder da pessoa humana na 
determinação de seus próprios atos.

Com efeito, a responsabilidade é indissociável da liberdade, que se concretiza 
pela possibilidade de autodeterminação. A escolha/ação livre deve ser vista como 
a decisão ínsita na essência predicativa do ser pessoa (BARBOSA, 2017, p. 266). 
Parte-se dos seguintes pressupostos: a pessoa humana, na qual se manifestam, 
concomitantemente, o eu, componente da sua individualidade, e o tu, potenciador do 
desenvolvimento integral da sua personalidade, cotejada com a esfera de risco enca-
beçada pelo lesado, pelos terceiros e com a esfera de risco geral da vida (BARBOSA, 
2014, p. 251). Deste modo, “o ambiente é, sem dúvida, um bem jurídico essencial, mas 
o é em função do homem e na medida do homem, entendido como pessoa e, portanto, 
com deveres de solidariedade que o unem a seus semelhantes, já nascidos ou ainda 
por nascer” (BARBOSA, 2015, p. 83 e 92).

A pessoa humana é dotada da capacidade de agir ou não, porque é livre. Assim, 
ao decidir entre alternativas de ação, o ser pessoa (figura central da juridicidade) deve 
pressupor a pessoalidade do outro ou outros a quem se dirige ou atinge (BARBOSA, 
2014, p. 25). E ao decidir por algo, assume uma role responsibility, sendo o seu limite 
o dever de cuidado para com o seu semelhante, de modo a garantir as condições de 
vida da humanidade ou evitar a consumação de um dano na esfera alheia (BARBOSA, 
2017, p. 267). Desta feita, confrontam-se, simultaneamente, a esfera de risco do lesado, 
dos terceiros que compõem a situação e a esfera de risco geral da vida. E sendo o 
ponto de referência a cognoscibilidade pelo potencial lesante da esfera de risco que 
assume, que gera ou que incrementa, para que haja imputação objetiva é necessária 
a verificação da assunção de uma esfera de risco.

Neste diapasão, têm-se duas hipóteses. Quando a pessoa, investida em um 
papel-função ou integrada a comunidade de perigo concretamente definida, alicerça o 
juízo imputacional a priori ou quando não é possível definir o acerto desse juízo. Neste 
último caso, o aumento do risco pode ser comprovado pela preterição dos deveres de 
cuidado. Revela-se, então, que se trata de um nexo de ilicitude, pelo que em qualquer 
dos juízos entretecidos será a lesão do direito subjetivo absoluto o ponto de referência 
da sindicância (BARBOSA, 2014, p. 157). Logo, cumpre uma dupla função ao desvelar 
a culpa e ao alicerçar o juízo imputacional, definindo o círculo de responsabilidade ao 
qual o dano pertencerá (BARBOSA, 2017, p. 269).

Para a imputação são fixados o polo negativo da impossibilidade do dano ou 
falta de objeto e o polo positivo diante de situações de aumento de risco. Exclui-se a 
imputação apenas quando o risco não foi criado, quando haja diminuição e quando 
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ocorra caso fortuito ou força maior, ou seja, situações marcadas pela falta de contro-
labilidade. Isso porque, sendo a responsabilidade indissociável da liberdade, é neces-
sária a assunção de certos deveres de conduta tendentes a garantir as condições de 
vida da humanidade ou a evitar a consumação de um dano na esfera alheia, ou seja, 
a assunção de uma esfera de risco é orientada por uma responsabilidade pelo outro 
(BARBOSA, 2015, p. 25 e 32).

No caso de uma situação envolvendo um terceiro, a alocação imputacional 
envolve determinar se o comportamento é simples meio ou instrumento de atuação do 
primeiro lesante. Dessa forma, procura-se distinguir a autoria mediata de um concurso 
de esferas de risco e responsabilidade (BARBOSA, 2017, p. 274).

O julgador, por sua vez, só poderá recusar a imputação nos casos de prova 
da efetiva causa do dano ou quando haja prova de elevada probabilidade de que a 
lesão se teria realizado mesmo sem o desvio na conduta (BARBOSA, 2015, p. 95). 
Isso porque o grau de probabilidade deve ser bem próximo da certeza, uma vez que 
a assunção da esfera de risco está ligada ao risco processual. Dito de outro modo, 
procura-se, com a condicionalidade26 necessária ou suficiente, afastar todo e qualquer 
comportamento que não tenha sido relevante para a produção do dano. Como o juízo 
logicista da condicionalidade não auxilia na determinação “acerca do concreto papel 
que o comportamento do agente desempenhou no processo causal conducente ao 
dano”, o jurista deve se certificar da incidência do comportamento do lesante no 
surgimento do evento lesivo por meio do envolvimento do fato na história da lesão, 
enquanto pressuposto na análise de uma esfera de risco/responsabilidade que se 
revela no momento da comprovação da hipotética relevância problemática do caso 
(BARBOSA, 2017, p. 275-276).

A responsabilidade, então, traduz-se na assunção de certos deveres tendentes a 
garantir as condições de vida da humanidade e estabelece mecanismos de prevenção 
e proteção dos bens jurídicos. Sendo assim, a esfera de risco do lesante será definida 
em função da preterição de deveres de cuidado que o unem ao seu semelhante e 
permitem desvelar a culpa. Em função disso, tem-se um reconhecimento de um direito 
ao ambiente enquanto componente específico da personalidade humana (BARBOSA, 
2015, p. 110). Conforme a autora, “a modelagem concreta da questão probatória é 
tributária do entendimento derramado ao nível do nexo de causalidade, visto como 
nexo de imputação e animado por uma esfera de responsabilidade/risco que o agente 
assume na sua atuação” (p. 115).
26 A condicionalidade, tendencialmente correspondente ao conceito natural, é cogitável no contexto 

fisicista, ainda que coberta por uma parcela de juridicidade, enquanto a causalidade é eivada por uma 
dimensão normativa. Com esta última, se pode afirmar a responsabilidade de um agente por determi-
nado comportamento; com a condicionalidade, procura-se afastar elementos irrelevantes (BARBOSA, 
2015, p. 99). Tradicionalmente, o que se procurava com a condicionalidade era a garantia de que 
determinando comportamento tido como causa era uma das condições que na realidade contribuíram 
para a ocorrência do evento lesivo (BARBOSA, 2017, p. 275).
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Porém, Barbosa (2017, p. 268) lembra que o sistema deve ser congruente e, 
na interpretação que se faça dos requisitos do ressarcimento, “há que transcendê-los 
pela pressuposição da intencionalidade ético-axiológica daquele princípio da respon-
sabilidade assente na pessoalidade”. A esfera de risco assumida pelo agente deve 
ser contemplada em meio a um contexto antropológico-social em que está inserido. A 
análise recente das situações de responsabilidade civil pela jurisprudência portuguesa27 
já indica o acolhimento da imputação no plano de objetividade e por ser reconhecida 
como uma possível solução aos problemas atuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão dos mecanismos de responsabilidade civil e do sistema tradicional 
de imputação torna-se urgente diante dos problemas atuais. O histórico evolutivo da 
responsabilidade civil revela que o direito deve acompanhar o progresso científico e 
social, adequando seus instrumentos em conformidade às novas necessidades. Assim, 
vemos uma passagem pela adoção da responsabilidade objetiva, antes considerada 
exceção, para um sistema centrado na questão do risco.

A emergência da Sociedade de Risco tem marcado o surgimento dos chamados 
danos abstratos, que afetam o meio ambiente e apresentam uma dimensão espacial 
e temporal, antes desconhecida, caracterizando-se também pela sua invisibilidade e 
hipercomplexidade causal, o que dificulta a identificação e comprovação do nexo de 
causalidade nas demandas ambientais.

Acrescenta-se a isso as frequentes hipóteses de multicausalidade, nas quais 
podem concorrer causas naturais e humanas, o que acarreta incerteza científica nesta 
área. Impõe-se, então, repensar os problemas da causalidade no domínio ambiental por 
meio de uma análise comparada entre as soluções adotadas entre os ordenamentos 
estrangeiros e as tendências teóricas sobre o instituto da responsabilidade civil.

O direito brasileiro adota a teoria da responsabilidade civil objetiva, prevista tanto 
no art. 14, parágrafo 1º da Lei 6.938/81, quanto no artigo 225 da Constituição Federal. 
A legislação reconhece ainda o risco como fundamento da indenização, conforme 
artigo 927 do Código Civil, sendo majoritariamente aplicada a teoria do risco integral. 
O Common Law determina os responsáveis concretos pelo dano por meio da pollution 
share liability theory. A Umwelthaftungsgesetz consagra presunções de causalidade. 
A Diretiva 2004/35/CE não define normas específicas para o nexo de causalidade. 
E o Decreto-Lei português nº 147/2008 estabelece um critério de verossimilhança e 
probabilidade para sua determinação.

Os mecanismos clássicos de imputação possuem matriz prevalentemente na-
turalística, contrariando a natureza da norma ambiental que é dinâmica e conectada 

27 Conforme acórdão do STJ português: Processo nº 6669/11.3TBVNG.S1, 1ª seção, relator Gabriel 
Catarino, data do acórdão 07.03.2017.
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a uma realidade multidimensional. E a teoria do risco integral, ao prescindir do nexo 
causal, retira do ofensor a possibilidade de defesa, devendo ser aplicada apenas em 
casos excepcionalíssimos. Logo, é necessário perscrutar um modelo de responsabi-
lidade civil por danos ambientais que mantenha a segurança jurídica e possa incidir 
nas problemáticas atuais, como a causalidade alternativa.

De uma causalidade puramente naturalística passa-se a uma causalidade 
jurídica, configurando um problema de imputação. Por isso, impõe-se encontrar um 
critério valorativamente adequado e juridicamente operativo. Defende-se a possibilidade 
da adoção da imputação objetiva pela assunção da esfera de risco, pois, no momento 
em que o agente cria, aumenta ou não diminui um risco não permitido ou previsto em 
lei, estará transformando sua esfera de risco em esfera de responsabilidade. Logo, 
a compreensão do fenômeno causal implica na pressuposição da intencionalidade 
especifica jurídica de cada caso concreto.

A compreensão da responsabilidade civil perpassa pelo próprio sentido de 
pessoalidade livre e responsável, na qual se alicerça a juridicidade. Partindo do pres-
suposto de que a responsabilidade é indissociável da liberdade, a pessoa humana 
possui o livre arbítrio para escolher o que fazer ou não, mas ao mesmo tempo deve 
ter a consciência de que suas escolhas e resultados incorrem em responsabilidade. Os 
limites de atuação correspondem aos deveres de cuidado para com o seu semelhante, 
de modo a garantir as condições de vida da humanidade ou evitar a consumação de 
um dano na esfera alheia.
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RESUMO: Este artigo objetiva estudar o conceito de Estado e o entendimento 
de seu papel na atualidade, para fins jurídicos e políticos, em razão dos conceitos 
de globalização, transnacionalização e cosmopolitismo. Busca-se entender qual foi 

1 Data de recebimento do artigo: 15.05.2018.
Datas de pareceres de aprovação: 30.05.2018 e 12.06.2018.
Data de aprovação pelo Conselho Editorial: 26.06.2018.

2 Advogado. Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/RJ. Docente asso-
ciado à Universidade Estadual de Londrina - UEL/PR. Coordenador do Mestrado em Direito Negocial 
da Universidade Estadual de Londrina - UEL. E-mail: elve@uel.br.

3 Advogada. Mestranda no Programa de Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina - UEL/
PR. E-mail: rafaela.parra85@gmail.com. 

RIDA_Miolo.indb   55 23/07/2018   08:59:11



56 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. VII - nº 20 - maio-agosto de 2018

o estopim para a crise financeira internacional de 2008 e seus reflexos na economia 
brasileira, passando a averiguar o papel do agronegócio brasileiro para superação das 
dificuldades que se instalaram no país, entender como o agronegócio representa uma 
elevação na economia do Brasil e a importância do setor agropecuário na penetração 
no interno e externo. Por fim, apontar fatores para que o desafio atual do agronegócio 
brasileiro seja vencido, qual seja, aliar a produção à preservação dos recursos naturais 
do planeta.

PALAVRAS-CHAVE: agronegócio; economia; crise; crescimento.
ABSTRACT: This article aims to study the concept of State and the understanding 

of its current role, for juridical and political purposes, due to the concepts of globalization, 
transnationalization and cosmopolitanism. It seeks out understand what was the trigger 
for the 2008 international financial crisis and its repercussions on the Brazilian economy, 
starting to investigate the role of Brazilian agribusiness to overcome the difficulties that 
have settled in the country, to understand how agribusiness represents a rise in the 
Brazilian economy and the importance of the agricultural sector in the penetration in 
the internal and external. Finally, to point out factors so that the current challenge of 
Brazilian agribusiness is overcome, that is, to combine production with the preservation 
of the planet’s natural resources.

KEYWORDS: agribusiness; economy; crisis; growth.

INTRODUÇÃO

O presente estudo se inicia com a determinação do Estado moderno, por 
intermédio dos conceitos de globalização, transnacionalização e cosmopolitismo. Na 
sequência, desenha-se a tratativa sobre a inflexão da economia e os efeitos globais 
na atuação do Estado em relação às atividades do agronegócio brasileiro e as conse-
quências na democracia brasileira.

Faz-se, também, o devido delineamento da evolução da exploração do agro-
negócio, sua importância na política econômica do país, papel social e indicadores de 
seu papel decisivo para a superação da crise financeira que se alastrou no país por 
reflexo da crise mundial de 2008.

Por fim, a última análise é entender quais são os desafios do agronegócio 
brasileiro, considerando a globalização, para, finalmente, verificar a pauta da susten-
tabilidade como ponto de equilíbrio entre preservar e produzir.

1. A RELAÇÃO ENTRE ESTADO, ECONOMIA E A GLOBALIZAÇÃO

O primeiro ponto é definir qual o papel do Estado moderno no exercício de suas 
funções perante a nação e o mundo. Enquanto o modelo liberal prega interferência 
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mínima estatal nas relações econômicas, o modelo republicano ainda vê no Estado 
um ente regulador, com força e autoridade máxima.

O ideal é que haja equilíbrio na intervenção estatal, a partir de um modelo 
neoliberal que contempla a justiça inerente ao mercado e não fruto de deliberações 
políticas, garantindo a concorrência e evitando-se o monopólio.

Esta discussão sobre o novo papel do Estado é impulsionada pelos efeitos da 
globalização,4 da transnacionalização (econômica, de mercado e de capital)5 e, até 
mesmo, para a doutrina mais extrema, pelo processo de cosmopolitismo, que, para 
Ulrich Beck e Natan Sznaider, pode ser assim definido:

O processo de cosmopolitização significa globalização desde 
dentro das sociedades nacionais, com transformações im-
portantes nas identidades cotidianas, porque os problemas 
globais passam a ser parte de nosso dia a dia, e das estruturas 
de governança global. Essa é a diferença fundamental com o 
termo “globalização”, que delimita mais algo que está lá fora. A 
cosmopolitização tem lugar desde dentro.6

O Cosmopolitismo consiste, portanto, num olhar conjunto de empresas (aí 
inserido o CAI do Agronegócio),7 sociedade e o poder público. Em outras palavras, 
tecnologia e política aliadas a ameaças ambientais e as próprias ameaças tecnológicas 
são as molas propulsoras para criação de alterativas de superação em sede global, 
por exemplo, sobre questões que envolvem terrorismo, clima, pobreza.

Para Ulrich Beck, a modernidade está longe de ter esgotado suas possibilida-
des quanto a etapas futuras de desenvolvimento. O pensamento é, portanto, otimista 

4 A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, 
cultural e política, que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e co-
municação dos países no final do século XX e início do século XXI. Além disso, os desafios ambientais 
estão ligados à globalização.

5 A transnacionalização foi um fenômeno que começou a ser notado na década de 1960, com impactos 
diretos sobre a economia mundial. Neste período, as empresas multinacionais, com suas filiais espa-
lhadas por diversos países, passaram a superar o comércio mundial em termos de valor de produção. 
A transnacionalização atinge o capital, a estrutura geográfica, a economia e, consequentemente, a 
vida das pessoas. Esse fenômeno econômico foi intensificado pela multinacionalização. O processo 
foi marcado pela formação de grandes grupos de empresas privadas atuando com estratégias globais.

6 BECK, U.; SZNAIDER, N. Unpacking cosmopolitanism for the social sciences: a research agenda. The 
British Journal of Sociology, v. 57 (1), 2006.

7 [...] entendemos que o complexo agroindustrial abrange o conjunto de atividades relacionadas à produção 
agropecuária, [...]. Tais processos de produção envolvem um conjunto de atividades que se inter-re-
lacionam, representadas pela produção agrícola, pecuária, pesca e silvicultura, com a agroindústria, 
logística e distribuição de alimentos, comercialização interna e internacional, bolsas de mercadorias, 
políticas públicas, consumidores finais, fabricação de insumos e empresas de prestação de serviços 
técnicos e consultoria. In: BURANELLO, Renato. Manual do direito do agronegócio. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 30.

RIDA_Miolo.indb   57 23/07/2018   08:59:11



58 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. VII - nº 20 - maio-agosto de 2018

quanto ao futuro, pois crê que os problemas atuais levam a alternativas e possibilidades 
infinitas de readequação.8

Assim, fluíram novas frentes e estratégias de governança. E como o cosmopo-
litismo influencia na governança transnacional do meio ambiente? Resposta: Fazendo 
(ou pretendendo fazer) a união entre os povos. Cooperação é a palavra de ordem. Isso 
explica o protagonismo do agronegócio no Brasil e em todo o planeta.

Por isso, fala-se em adequação política (mundial) frente ao caos ambiental em 
que o sistema planetário se encontra. Aí também o Direito é albergado, pois assume 
um papel de perquirir a melhoria da relação homem-natureza. Destacando-se a ne-
cessidade de se premiar boas condutas.

Consciência proativa é palavra de ordem. Na concepção cosmopolitista, o 
modelo estatal mundial segue defasado, pois não fomenta a paz e a sustentabilidade 
entre os povos. Na acepção de Kant, em sua obra Paz perpétua, o direito cosmopolita, 
o Estado cosmopolita, deveria carregar traços de Estados livres, aliados por objetivos 
e compromissos comuns.9

Trata-se de um processo de implantação complexo e delicado, pois há de con-
templar a coletividade, o senso comum, e não apenas ser um projeto impositivo, que 
não leva em conta as variadas culturas espalhadas pelo território.

No período pós 1ª Guerra Mundial, o Estado abandonou o papel liberal que ocu-
pava, passivo, e passou a interferir, regular a ordem social, em atitude positivista. Vide 
a responsabilidade que lhe cabe em gerir e patrocinar a educação, saúde, segurança.

Um dos principais objetivos atuais do poder público é o de assegurar o controle 
ao uso de recursos naturais e criar planos transnacionais de comunicação, embasado 
em cultura e política, para maior integração entre os povos.

Tudo isso é muito abrangente e complexo, pois os fenômenos sociais guardam 
intensa repercussão com a esfera política e econômica. “Produção de riquezas também 
significa produzir riscos”. Cosmopolitismo não se confunde com globalização, pois vai 
muito além; é uma revolução dos Estados-Nação.

No entender de Paulo Marcio Cruz e Zenildo Bodnar, o futuro do Estado tende 
a flutuar entre três opções: (a) um Estado forte e autônomo: (controlador), sendo a 
hipótese menos realista a considerar-se; (b) um Estado coadjuvante: (em rede demo-
crática), podendo ser considerada a hipótese realista e possível, desde que encarada 
com cautela, principalmente pelas interpretações de grupos neoliberais; (c), um Estado 
negociador: integrador, encaixado numa rede de compartilhamento, que, além de ser 
a hipótese intermediária, é a mais adequada e realista para o cenário político global. 

8 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2017.
9 KANT, Immanuel. A paz perpétua: um projeto filosófico. Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2008. p. 7. 

(Coleção: Textos Clássicos de Filosofia).
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Seria a extinção paulatina da ideia de soberania e a crescente de uma “comunidade 
mundial”, com descentralização do poder.10

Na visão de José Eduardo Faria, o Estado moderno pode ser encarado em 
três dimensões:

(a) como uma entidade territorial organizada em torno do clássico 
princípio westfaliano da soberania e dos tradicionais mecanis-
mos jurídicos institucionais top down (a chamada “regulação pelo 
alto”); (b) como um sistema normativo institucional que garante 
direitos fundamentais e liberdades públicas e impõe as obriga-
ções e as responsabilidades correspondentes, expressando-se 
por meio do princípio da legalidade e dando origem, em matéria 
de regulação da economia, a um conjunto de normas, princípios 
e instituições que regem a organização e a direção das ativi-
dades produtivas e o funcionamento do mercado; e (c) por fim, 
como um aparato burocrático capaz de tomar decisões, formular, 
implementar e executar políticas públicas, assegurar a oferta 
de serviços essenciais e responder a conflitos, impor limites 
e condicionar os agentes econômicos ou alterar, em termos 
estruturais, o modo de funcionamento dos mercados.11

Para a professora Eli Diniz, o papel do Estado nas políticas públicas deve atender 
um tríplice caráter: (1) reforço de instrumentos de responsabilização da administração 
pública; (2) força à sociedade civil, sem, no entanto, enfraquecer o Estado; (3) aumentar 
a participação das instituições representativas:

Nesse sentido, podem ser ressaltadas as perspectivas que 
preconizam novos estilos de gestão pública, revertendo o 
isolamento e o confinamento burocrático. Esta nova perspec-
tiva implica estreitar os vínculos com a política, reforçar os 
instrumentos de responsabilização da administração pública 
por controle parlamentar, dar mais força à sociedade civil, sem 
enfraquecer o poder de coordenação do Estado, e diversificar 
os espaços de negociação e as táticas de alianças envolvendo 
diferentes atores, associando o aumento da participação com 
o reforço das instituições representativas.12

A atualidade pede a evolução do Estado para atingir um equilíbrio frente à cres-
cente e mutante demanda moderna da sociedade. A globalização impacta diretamente 
nos rumos econômicos, queira ou não queira.
10 BODNAR, Zenildo; CRUZ, Paulo Márcio. Cosmopolitismo e governança transnacional ambiental: 

uma agenda para o desenvolvimento sustentável. Revista Direito Ambiental e Sociedade, v. 6, n. 1, 
2016. p. 242-243.

11 FARIA, José Eduardo. O Estado e o direito depois da crise. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 127.
12 DINIZ, Eli. Globalização, reforma do Estado e teoria democrática contemporânea. São Paulo em 

Perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 4, out./dez. 2001. p. 21.
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Um bom exemplo é o “Plano Real”, desde sua criação, maturação e consolida-
ção como moeda nacional. O mercado externo teve - e ainda tem - enorme influência 
em sua flutuação, credibilidade e poder de compra a todo o Estado nacional, e, por 
consequência, a toda a sociedade civil.

Com o agronegócio não pode ser diferente, tal qual organismos inseridos em 
nosso sistema de Governo, que impactam na economia e, por conseguinte, a ordem 
social. Partindo da análise do PIB (Produto Interno Bruto) do país, todas as atividades 
componentes do complexo têm participação. E vê-se que o sucesso já não depende 
somente da perseguição de lucro, mas, sim, de desenvolvimento sustentável, que 
engloba conceitos, além dos econômicos, também sociais e ambientais.

A globalização ainda divide opiniões, mas seu crescimento é inexorável e, até 
mesmo, incontrolável, se considerarmos o consumo imposto pela sociedade. A glo-
balização é vista como uma oportunidade de crescimento nacional e não como uma 
ameaça de perda de soberania governamental. Por isso que com todo esse processo 
de globalização deve existir um estudo de impactos diretos e indiretos, pois, como já 
exposto, as atividades do agronegócio guardam conectividade com economia, ordem 
social e manutenção jurídica de todo o Estado.

Um exemplo desta crescente globalização pode ser visto até em cidades do 
interior do país, como é o caso de Londrina, Paraná. Uma cidade com população menor 
que 1.000.000 (um milhão) de habitantes que, no último semestre de 2017, viu duas 
das maiores empresas de insumos agrícolas da cidade, inseridas há mais de 20 (vinte) 
anos no mercado de commodities e que, até então, tinham controle familiar, ganharem 
investimentos de empresas e grupos internacionais e passarem por um processo de 
transnacionalização.13

Por isso, estudar o agronegócio e seus reflexos multidisciplinares nunca foi 
tão relevante.

2. A (MUNDIAL) CRISE ECONÔMICA DE 2008 E OS REFLEXOS NO BRASIL

Um mercado frágil e corrompido foi o estopim para a maior crise econômica 
mundial desde 1929. Embora seu efeito não tenha sido devastador a ponto de comparar-
-se aos efeitos negativos no mercado financeiro da “Grande Depressão”,14 a chamada 
13 GAZETA DO POVO. Chineses compram empresa bilionária do Paraná. Disponível em: <http://www.

gazetadopovo.com.br/agronegocio/agricultura/chineses-compram-empresa-bilionaria-do-parana-68jplw-
f93p8qkal7d6p1zkfql>. Acesso em: 14 maio 2018.

 AGROLINK. Aqua Capital adquire controle da Agro100. Disponível em: <https://www.agrolink.com.br/
noticias/aqua-capital-adquire-controle-da-agro100_394030.html>. Acesso em: 14 maio 2018.

14 Crise econômica, também chamada crash de 1929, que pôs termo ao longo período de desenvolvimento 
econômico que se iniciou em meados do século XIX e alçou os EUA à posição de protagonista industrial 
do mundo. Na ocasião, partindo de um contexto de ampla prosperidade, a economia americana sofreu 
o mais forte solavanco de sua história, um acontecimento de proporções épicas e efeitos duradouros.
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“crise de 2008” trouxe grande recessão a países desenvolvidos e em desenvolvimento, 
afetados pelo processo global de rede entre mercados.

“A crise financeira mundial deflagrada em 2007-2008 costuma ser descrita como 
a mais grave que o capitalismo global já sofreu desde 1929.”15

A semelhança nos desdobramentos de ambas as crises mundiais é assim 
sintetizada pelo professor Frederico Mazzucchelli:

Existe, de outra parte, uma clara semelhança em relação à 
origem dos distúrbios que resultaram na Grande Depressão 
e os que estão por detrás da presente convulsão. Em ambos 
os casos a débâcle foi precedida pela fragilidade da regulação 
e pelo relaxamento na percepção dos riscos, o que redundou 
em uma febre especulativa de consequências desastrosas. A 
inevitável proliferação de operações financeiras de lastro duvi-
doso, alavancadas pela expansão desmesurada do crédito, é 
um traço comum dos dois momentos históricos.16

Em 1929, no entanto, a crise tomou proporções mais devastadoras que em 2008. 
Isso se deve à ausência de assertividade nos planos de recuperação, que demoraram 
a engrenar, intensificando os efeitos negativos, que só seriam superados, mais tarde, 
com ajuste rigoroso no plano financeiro e maior intervenção estatal neste sentido.

Quase 80 (oitenta) anos se passaram e externalidades negativas novamente 
assolavam a economia. A grande injeção de crédito pelas instituições bancárias à po-
pulação de classe média dos EUA, visando à concretização do “sonho americano”,17 
porém, sem o devido respaldo, acabou ruindo.

Em primeiro momento, a demanda pela construção civil aqueceu o mercado 
imobiliário, gerou empregos, circulação de bens e serviços, mas, após o início promis-
sor, começaram as dificuldades para adimplemento de todos os milhões de dólares 
que foram emprestados para a execução deste sonho. A bolha imobiliária estourou 

“Diversos autores tentaram quantificar os efeitos da derrocada de Wall Street. Dois desses efeitos são 
claros: a baixa de valor do patrimônio e, portanto, do poder de compra para os especuladores arrui-
nados, o que se reflete num enfraquecimento da demanda; e o esgotamento direto de uma fonte de 
financiamento para a empresas.” GAZIER, Bernard. A crise de 1929. Tradução Julia da Rosa Simões. 
Porto Alegre: L&PM, 2013. p. 22.

15 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 460.
16 MAZZUCCHELLI, Frederico. A crise em perspectiva: 1929 e 2008. Novos Estudos, nov. 2008. p. 61.
17 O Sonho Americano (em inglês: American Dream) é um ethos nacional dos Estados Unidos, uma varie-

dade de ideais de liberdade que inclui a chance para o sucesso e prosperidade, maior mobilidade social 
para as famílias e crianças, alcançada por meio de trabalho duro em uma sociedade sem obstáculos. 
Na definição do que é o “Sonho Americano”, por James Truslow Adams, em 1931, “a vida deveria ser 
melhor e mais rica e mais completa para todos, com oportunidades para todos baseado em suas habi-
lidades ou conquistas”, independente de sua classe social ou circunstâncias do nascimento. O sonho 
americano é enraizado na Declaração da Independência dos Estados Unidos, que proclamou que “todos 
os homens são criados iguais” com direito a “vida, liberdade, propriedade e a busca pela felicidade”.
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e, sendo os EUA - ainda - a maior potência econômica do mundo, estourou consigo 
a economia global.

Nas palavras do professor José Eduardo Faria:

Dentre os fatores responsáveis pela crise de 2008, destacaram-
-se, particularmente, o crédito farto conjugado com o aumento 
do preço dos ativos residenciais, a subsequente elevação da 
riqueza dos proprietários e a participação de intermediários 
financeiros nesse processo, realocando riscos em investimento 
de crédito hipotecário, mediante securitização. Destacaram-se, 
igualmente, a desproporção entre os volumes de ativos nos 
mercados de derivativos, quando comparados os contratos 
negociados em bolsa e os contratos da economia real; a uti-
lização sem limites da securitização de operações de crédito 
ao setor privado ocorridos em ambientes de regulamentação 
débil, e a tendência de instituições pouco ou não reguladas de 
alavancar volumes de operações financeiras, muito acima de 
seu capital próprio.18

A crise de 2008, porém, teve início bem antes. A partir de 1980, com o choque 
do petróleo, o neoliberalismo enxuga o poder estatal e atribui ao mercado sua autorre-
gulação. E nesta dinâmica, pessoas sem capacidade financeira contraem empréstimos, 
por intermédio de estratégias dos alto executivos dos Bancos.

Neste sentido é a posição de Maximiliano Martin Vicente:

Essas crises do petróleo, somadas à insatisfação das empresas 
privadas com o modelo de Estado vigente, isto em razão das 
altas cargas de impostos cobradas pelo Estado de bem-estar 
social, levaram à consolidação das críticas das correntes de-
fensoras de outras concepções de Estado e de sociedade. A 
expansão do Estado de bem-estar social começou a ser amea-
çada em um momento crítico, em que a carga tributária atingiu 
níveis alarmantes para a lucratividade e o desempenho do setor 
privado, o que também cooperou para intensificar a crise no final 
da década de 1970 e início dos anos 1980.19

Para Dupas, “a década de 1990 iniciou-se sobre as ruínas do muro de Berlim, 
entronizando o mercado como instância suprema de coordenação das atividades 
econômicas e instigando os Estados a baterem em retirada [...]”.20

18 FARIA, José Eduardo. Poucas certezas e muitas dúvidas: o direito depois da crise financeira. Revista 
Direito GV, São Paulo, p. 297-324, jul./dez. 2009. p. 301.

19 VICENTE, M. M. História e comunicação na ordem internacional. São Paulo: Editora UNESP; São 
Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. p. 125.

20 DUPAS, G. A lógica econômica global e a revisão do Welfare State: a urgência de um novo pacto. In: 
BRESSER PEREIRA, L. C. et al. Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Editora UNESP; 
Brasília: Enap, 1999. p. 230.
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O modelo capitalista e a autorregulação de mercado se solidificam, dando 
pujança ao modelo neoliberal, que preza o mercado livre, em sede global.

O efeito colateral da excessividade de liberdade aos mercados foi sentido em 
2008. No momento de pagar as prestações dos empréstimos financiadores do “sonho 
americano”, não existia saúde financeira. Os bancos se preocuparam e contrataram 
seguradoras de crédito para garantir o pagamento das dívidas em caso de falta de 
pagamento dos devedores. Todavia, as seguradoras contratadas calcularam um per-
centual de inadimplência que foi - e muito - ultrapassado.

Eram empréstimos de baixa segurança, embora tenham sido maquiados pelas 
agências de classificação de forma a reluzir o contrário. Com a crescente insolvência 
dos devedores, os bancos acionaram em massa as seguradoras.

Para Rebelo, tratava-se, portanto, de um esquema pomposo, em que se verifica 
o recebimento de taxas de juros mais altas aos investidores - se em comparação com 
os bancos e os depósitos -, além de que os emitentes pagam taxas de juros mais 
baixas que os inerentes aos empréstimos bancários.21

As seguradoras quebraram, pois não tinham como pagar todos os seguros e 
os bancos quebraram também. Mas os bancos, na tentativa de diminuírem o prejuízo 
sofrido, tentam retomar os imóveis dados em hipoteca. Esta estratégia não funcionou, 
primeiro, porque o preço das hipotecas estava supervalorizado e, segundo, porque 
o mercado imobiliário estava inchado, já que a demanda por imóveis diminuiu e, por 
consequência, os valores desses imóveis despencou.

Não restou outra saída aos envolvidos senão um pedido de socorro ao Estado. 
E, ironicamente, aqueles que causaram o efeito dominó da maior crise financeira do 
Século XXI foram bonificados, enquanto na economia real tudo o que o resgate deveria 
evitar aconteceu de qualquer maneira.

“Enquanto o pânico se espalhava, o Tesouro despejou centenas de bilhões em 
Wall Street [...] Certamente, Wall Street não agiu como se essa transfusão de dinheiro 
do contribuinte fosse de todo incomum. Eles pegaram um bom pedaço do bolo.”22

Compulsando as consequências da crise de 2008, é possível enxergar novos 
paradigmas do direito e do papel do Estado, sobretudo no aspecto da globalização. 
Hoje, as relações sociais e mercadológicas, dada a globalização, estão espalhadas 
pelo mundo inteiro. Há, portanto, quebra da ideia clássica de soberania do Estado e 
do próprio sistema legal.

21 REBELO, Felipe Cesar José Matos. Crise financeira de 2008: a intervenção do Estado no domínio 
econômico. Rev. SJRJ, Rio de Janeiro, v. 17, n. 28, 2010. p. 71.

22 Texto original: “A medida que el pánico se expandía, el Tesoro vertió cientos de billones en Wall Street 
[...] Ciertamente, Wall Street no actuó como si esta transfusión de dinero del contribuyente fuera en 
absoluto inusual. Se agenciaron una buen trozo del pastel”. GOODWIN, Michael. Cómo funciona la 
economía (y como no) en palabras e imágenes. Traducción Antonio Lozano. 3. ed. Barcelona: Lunwerg, 
2015. p. 260-261.
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É inegável, sobretudo pela passagem da crise de 2008, que se instalou certa 
tensão entre o capitalismo e a democracia. Se o centro de comando não é mais o 
Estado, então qual é o papel da democracia e dos interesses regulados pelo povo? 
Fala-se, portanto, em uma crise social, à medida que, em decorrência da globalização, 
a economia detém todos os bônus, enquanto que o Estado - em tese - ainda suporta 
os ônus de todas as relações.

As crises sistêmicas são as que põem em xeque o funciona-
mento do sistema capitalista - e elas tendem a ocorrer quando 
mudanças estruturais e a lógica operacional desse sistema 
acarretam desequilíbrios que não conseguem ser equacionados 
pelos mecanismos corretores de mercados autorregulados. 
Visto a partir do montante dos prejuízos causados no âmbito do 
emprego, da produção, do comércio e dos valores dos ativos, 
foi justamente o que aconteceu em 2008.23

Após a crise mundial de 2008, o governo brasileiro adotou políticas de estímulo 
ao consumo interno, com a finalidade de se evitar que o Brasil embarcasse na recessão 
dos outros países.

Para Rebelo, essa busca por neutralizar os efeitos da crise global se deu no 
Brasil por meio de benefícios às construtoras, com injeção de crédito, diminuição do 
IPI, baixa de juros da taxa SELIC, além de facilidade à aquisição de veículos e acesso 
à “linha branca”.24

Outro fator preponderante para que o Brasil, além de não sucumbir aos efeitos 
da crise global, tivesse uma melhoria de seus indicativos econômicos, foi a ascensão 
do mercado de commodities agrícolas (muito embora o valor das commodities tenha, 
inicialmente, se retraído por conta da desaceleração de demanda na economia inter-
nacional).

Porém, após o ano de 2010, sobretudo por influência de uma crise política, o 
Brasil experimentou e, ainda sente a ressaca, de uma enorme recessão econômica.

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro caiu pelo segundo ano seguido em 
2016 e confirmou a pior recessão da história do país, segundo dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A retração foi de 3,6% em relação 
ao ano anterior.25

23 FARIA, José Eduardo. O Estado e o direito depois da crise. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 41.
24 REBELO, op. cit., p. 74.
25 IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Produto Interno Bruto (PIB) real. Disponível em: 

<http://www.ipeadata.gov.br/exibeserie.aspx?serid=38414>. Acesso em: 15 maio 2018.
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No primeiro trimestre de 2017, o economista-chefe do Banco Itaú fez projeções 
(em matéria divulgada pelo Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças) 
de como o país enfrentaria a crise econômica e qual o papel dos setores da economia 
nesta tarefa. “Não tem nenhum setor muito animado. Claro que existem setores sendo 
menos afetados, como o agronegócio, os que competem com importação e alguns de 
exportação. Esses estão melhores [...].”26

As projeções do economista se concretizaram. Com a crise suportada desde 
2008 e agravada nos últimos anos, o agronegócio foi protagonista para que os números 
do PIB não fossem negativos e propiciou, como será visto, um exponencial crescimento, 
em seus vários setores, por meio das atividades antes, dentro e depois da porteira, 
com grande influência no quesito exportação.

3. AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: REMÉDIO PARA A CRISE, CONTRIBUIÇÕES 
PARA SOCIEDADE E VETOR DE CRESCIMENTO ECONÔMICO

A produção agrícola é um dos meios mais antigos de desenvolvimento huma-
no. Inicialmente, a exploração da atividade era eminentemente de subsistência, sob 
a forma coletiva, apenas. Com a instalação mercantilista, passando a produção em 
um livre mercado, viu-se a consolidação da lei da oferta e da procura e, desde então, 
uma regulação sobre os preços dos produtos alimentícios e a consolidação do direito 
de propriedade.

A regulação entre mercados e sensível à oferta e procura, à importação e ex-
portação, e já era sentida no período pós-Revolução Francesa, com alta produção de 

26 GOLDFAJ, Ilann. Se não fizer nada, país pode cair para 3ª divisão. Disponível em: <http://iepecdg.com.
br/artigos/se-nao-fizer-nada-pais-pode-cair-para-3a-divisao/>. Acesso em: 13 dez. 2017.
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carvão, roupas, alimentos, no período de 1865 a 1914. A tecnologia foi inserida ao meio 
rural já em 1862, nos Estados Unidos, onde era possível a utilização de fertilizantes, 
máquinas e transporte. Todo esse aparato propiciou uma produção que superou até 
mesmo a demanda.

De lá pra cá, as inovações foram cada vez maiores e o Brasil fortificou sua 
produção agrícola, tanto interna quanto externa. A figura campesina do produtor rural 
deu espaço a um novo modelo de negócio, da empresa rural, tanto nas pequenas 
como nas grandes propriedades.

Para o professor Marcos Fava Neves, o processo de modernização tecnológica 
foi o principal acontecimento que propiciou a nova modelagem do agronegócio, como 
cunhada atualmente, em atividades segregadas em antes, dentro e após a porteira, 
profissionalizando o setor e ajudando a alçar novos patamares.

Com o processo de modernização, o desenvolvimento dos 
centros urbanos trazido pela migração populacional do campo 
para as cidades, a maior velocidade no fluxo das informações 
e, principalmente, com a tecnologia que cada vez se tornava 
mais específica, as atividades de produção de fertilizantes, 
defensivos, máquinas e implementos, rações e pesquisa saem 
da alçada das propriedades agrícolas e passam para terceiros, 
especializados nas empresas do chamado “antes da porteira”.27

Segundo o professor Renato Buranello, a definição de agronegócio é assim 
entendida:

Podemos definir o agronegócio como conjunto de atividades 
econômicas compreendidas entre o fornecimento de insumos, 
de formação e produção nas unidades agropecuárias, até o 
processamento, acondicionamento, armazenamento, distri-
buição e consumo de alimentos, fibras, bioenergia. Uma visão 
sistemática do negócio agrícola envolve também fundamental-
mente as formas de financiamento, as bolsas de mercadorias 
e as políticas públicas.28

No país, o protagonismo do agronegócio é indiscutível, em todas as áreas de 
atividades que englobam o termo, mas, principalmente, no tocante à produção. Estudo 
elaborado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)29 destaca que 
o agronegócio contribuiu para a queda da inflação e geração de empregos em 2017:

27 NEVES, Marcos Fava. Vai agronegócio! 25 anos cumprindo missão vitoriosa. 1. ed. Editora Canaoeste, 
2016. p. 12.

28 BURANELLO, Renato. Prefácio. In: PARRA, Rafaela Aiex (Org.). Direito aplicado ao agronegócio: uma 
abordagem multidisciplinar. 1. ed. Londrina: Thoth, 2018. p. 23.

29 CNA BRASIL. Agronegócio contribui para queda da inflação e geração de empregos em 2017. Disponível 
em: <http://www.cnabrasil.org.br/noticias/agronegocio-contribui-para-queda-da-inflacao-e-geracao-de-
-empregos-em-2017>. Acesso em: 13 dez. 2017.
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Empregos - O saldo líquido de empregos gerados no campo 
teve em 2017 a maior expansão dos últimos cinco anos. De 
janeiro a outubro, as contratações superaram as demissões em 
93,6 mil vagas, 84% a mais do que o mesmo período de 2016.
No acumulado de 12 meses, a agropecuária foi o único segmento 
a aumentar os postos de trabalho, com saldo de 19,2 mil vagas.
PIB - A previsão do Produto Interno Bruto da agropecuária 
(dentro da porteira) é de alta de 9% a 11% em 2017. Para o 
agronegócio, que engloba toda a cadeia produtiva (insumos, 
agropecuária, indústria e serviços), a estimativa é de participa-
ção de 23,5% no PIB deste ano e o crescimento projetado para 
2018 é de 0,5% a 1%.

No que toca ao papel do agronegócio em relação à inclusão social, é de assi-
nalar que “a agricultura é a principal fonte de prosperidade em amplas áreas do Brasil. 
Ela emprega mais de 32 milhões de trabalhadores, mais de 33% dos empregados no 
país [...]”.30

No quesito econômico, desataque para as exportações do agronegócio, que 
têm uma participação importante na balança comercial brasileira. Somente em 2017, 
elas representaram 44,1% do total. Os dados são do Governo Federal.31 A eficiência 
do campo, bem como do setor urbano que o fomenta, abastece, industrializa e distribui, 
também é enaltecida. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
sem o agro, o País teria deixado de faturar R$ 1,23 trilhão nos últimos 20 anos.

A mesma análise do Governo Federal, ainda demonstra que os produtos que mais 
contribuíram para o resultado do ano de 2017 foram: soja (US$ 6,3 bilhões a mais em 
exportações); produtos florestais (+US$ 1,3 bilhão); carnes (+US$ 1,26 bilhão); cereais 
e preparações (US$ 953,8 milhões); e complexo sucroalcooleiro (+US$ 889,3 milhões).

E a previsão para o fechamento da safra/2018 de soja, um dos grãos de destaque 
da produção e exportação brasileira, é de crescimento. A estimativa é que a produção 
de soja do Brasil em 2018 atinja um recorde de 117,4 milhões de toneladas, permitindo 
ao país registrar o maior volume da commodity em toda a história, segundo projeções 
da indústria Abiove. Este fato extraordinário deve-se à quebra de safra da Argentina 
e à disputa entre China e EUA, que favorecem a exportação do produto nacional.32

30 MIRANDA, E. E. de. Agricultura no Brasil do século XXI. São Paulo: Metalivros, 2013. p. 296.
31 GOVERNO DO BRASIL. Exportação de produtos agro dispara: entenda por que o Brasil está no topo 

do mundo quando se fala em produção de alimentos. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/editoria/
economia-e-financas/2018/02/exportacao-de-produtos-agro-dispara-entenda-por-que-o-brasil-esta-no-
-topo-do-mundo-quando-se-fala-em-producao-de-alimentos>. Acesso em: 15 maio 2018.

32 GOMES, José Roberto; SAMORA, Roberto. Brasil vê produção e exportação de soja recordes; divisas 
de US$ 36 bi. em 2018. Disponível em: <https://br.investing.com/news/not%C3%ADcias-de-commodi-
ties-e-futuros/brasil-ve-producao-e-exportacao-de-soja-recordes-divisas-de-us36-bi-em-2018-576837>. 
Acesso em: 15 maio 2018.
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Assim, sob o aspecto econômico, o agronegócio brasileiro desponta como vetor 
de superação do déficit resultante de efeitos (ainda que tardios) da crise internacional 
de 2008, e prepara-se para assumir melhores resultados em 2018.

O professor Rogério Castro enaltece os 23% que o agronegócio representa para 
o Produto Interno Bruto do País, segundo dados oficiais do Portal Brasil.33

Destaque que, em 2017, o PIB-volume do agronegócio registrou expressivo 
crescimento de 7,6%. Como destacado em análises anteriores, o impulso ao setor veio 
principalmente do segmento primário, com aumentos expressivos em volume, sobretudo 
para a agricultura, com 22,6%, e também para a pecuária, com 6,5%, segundo indica 
pesquisa do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da ESALQ/
USP, em parceria com a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).34

Acompanhando o aumento de produção de grãos, o superávit do PIB do 
agronegócio em 2018 já é tido como certo. Segundo o entender do professor Marcos 
Fava Neves:

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) estima 
que o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio (considerando 
as cadeias todas) deve aumentar cerca de 0,5% a 1% em 2018. 
Recortando apenas a agropecuária, o PIB deve aumentar 5% 
em 2018, contra os 11% deste ano. O Valor Bruto da Produção 
(VBP) deve aumentar 7,1%, chegando a R$ 559,6 bilhões, sendo 
6% de aumento no agrícola e 9% na pecuária.35

Ainda no mesmo estudo, no que se refere ao PIB-volume do país, o professor 
Fava Neves também é otimista: “na economia também o mundo deve crescer mais, 
abrindo mais mercados à produção de alimentos do Brasil e o nosso PIB deve crescer 
2,5% a 3%, trazendo maior consumo interno”.

Nesta vertente de ascensão, dados da FAO atestam que “o Brasil tornou-se o 
segundo maior exportador de produtos agrícolas e agroalimentares do mundo, atrás 
apenas dos Estados Unidos [...]”.36

A própria USDA (Departamento da Agricultura dos EUA) aponta estudo de que 
o Brasil será o terceiro maior produtor de grãos (87 milhões de toneladas) e o segundo 

33 CASTRO, Rogério Alessandre de Oliveira. Agronegócio e o direito comercial brasileiro: a contribuição 
do PLS 487/2013 para o surgimento de um novo sub-ramo desse direito. In: PARRA, op. cit., p. 39.

34 CEPEA - Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ/USP. PIB do Agronegócio Brasil. 
Dezembro de 2017. Disponível em: <https://www.cepea.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/Relatorio%20
PIBAGRO%20Brasil_DEZEMBRO_CNA.pdf>. Acesso em: 08 maio 2018.

35 NEVES, Marcos Fava. O que esperar do agro em 2018? Disponível em: <https://www.noticiasagricolas.
com.br/artigos/artigos-geral/204452-o-que-esperar-do-agro-em-2018-por-marcos-fava-neves.html#.
WvoMqcctigQ>. Acesso em: 14 maio 2018.

36 FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Perspectivas Agrícolas OCDE-
-FAO: Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos como o maior produtor de soja até 2026. p. 9. Disponível 
em: <http://www.fao.org/americas/noticias/ver/pt/c/992188/>. Acesso em: 14 maio 2018.
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principal exportador (30 milhões) em 2018/19. De acordo com as projeções da Conab, 
a colheita brasileira será de 89,2 milhões na safra 2017/18, já para o IBGE, a previsão 
de produção gira em torno de 86,6 milhões de toneladas, conforme informações do 
site Brasil Agro.37

No destaque de Rafaela Parra, “A USDA (Departamento da Agricultura dos Es-
tados Unidos) classificou o Brasil como superpotência mundial, graças aos números da 
produção e exportação agrícola. Dentre outros destaques, o Brasil é principal produtor 
e exportador de café, laranja, e açúcar. A produção está em Primeiro lugar também em 
carne bovina, aves e soja”.38

O desafio para todo o setor é conciliar tal crescimento e importante contribuição 
para sustentação da economia do país com as exigências globais de “ser sustentável”.

4. OS DESAFIOS DO AGRONEGÓCIO SOB A ÓTICA SUSTENTÁVEL DO 
SÉCULO XXI

A partir do final dos anos 70 e início dos anos 80 houve grande centralização 
mundial na economia agrária, inclusive no Brasil, que experimentava um bom período de 
ascensão econômica, proveniente dos 30 gloriosos,39 combinado com desenvolvimento 
social, que ocorria em virtude dos progressos dos governos de Getúlio Vargas e Juscelino 
Kubitschek, e resultado do desponte dos ciclos do café e da soja na economia do país.

A partir da Constituição de 1988 há uma tentativa de implantar os elementos 
do “Estado de Bem-Estar Social”40 e as ideias do Keynesianismo no país. Todavia, já 
no final dos anos 80, o Welfare State 41 entra em crise, dando espaço ao processo de 
globalização.

37 BRASIL AGRO. USDA traça cenário positivo para preços de grãos. Disponível em: <http://www.brasilagro.
com.br/conteudo/usda-traca-cenario-positivo-para-precos-de-graos.html>. Acesso em: 14 maio 2018.

38 PARRA, Rafaela Aiex. Os desafios do agronegócio brasileiro em alimentar o mundo: notas sobre 
liberalismo e republicanismo no âmbito da sustentabilidade. In: PARRA, op. cit., p. 199.

39 A expressão Trinta Gloriosos (em francês, Trente Glorieuses) ou Trinta Anos Gloriosos designa os 30 
anos (de 1945 a 1975) que se seguiram ao final da Segunda Guerra Mundial, um período de forte cres-
cimento econômico que se verificou na grande maioria dos países desenvolvidos - em sua maior parte 
membros da OCDE. O nome foi usado pela primeira vez pelo demógrafo francês Jean Fourastié, que 
cunhou o termo em 1979, com a publicação de seu livro Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible 
de 1946 a 1975 (Os trinta gloriosos ou a revolução invisível 1946-1975). A expressão é derivada dos 
Trois Glorieuses (Três Dias Gloriosos), os três dias da chamada Revolução de Julho (27 a 29 de julho 
1830), quando o povo de Paris e as sociedades secretas republicanas se insurgiram contra Carlos X, 
provocando a sua abdicação e o fim do período conhecido como Restauração Francesa.

40 Estado de bem-estar social é um tipo de organização política e econômica que coloca o Estado como 
agente da promoção social e organizador da economia. Nesta orientação, o Estado é o agente regu-
lamentador de toda a vida e saúde social, política e econômica do país, em parceria com sindicatos 
e empresas privadas, em níveis diferentes de acordo com o país em questão. Cabe ao Estado do 
bem-estar social garantir serviços públicos e proteção à população.

41 O Estado do bem-estar social também é conhecido por sua denominação em inglês, Welfare State.
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Com a globalização, além dos direitos de 1ª e 2ª geração já inseridos nos de-
bates de Estado, a pauta de ordem passa a ser o aquecimento global e a preservação 
de recursos naturais.

“No final dos anos 80, o planeta estava ficando mais quente. O calor soa bem, 
exceto pelas inundações, as mudanças nos padrões climáticos, o desperdício de 
culturas.”42

Neste período, até os dias atuais, o agronegócio brasileiro confirmou-se como 
potência mundial de exportações. Com importantes contribuições para a economia e 
inclusão social, o setor precisa a cada dia produzir mais e com olhar atento aos novos 
padrões sustentáveis e de preservação do meio ambiente.

Antes, a ementa “ambiental” era tratada dentro dos conceitos econômicos e 
legais meramente, depois passou a ter espaço específico na aferição de sustenta-
bilidade. Surgiu, então, o conceito primitivo de desenvolvimento sustentável. É bem 
verdade que o nascimento da terminologia desenvolvimento sustentável se deu por 
uma onda global, mas já é aceito restritivamente, regionalmente e individualmente, 
sem questionamentos.

A cooperação global continua sendo de suma importância, mas não se pode 
esperar uma ação de sucesso transnacional de braços cruzados, as pessoas não podem 
assumir um papel passivo, e aí o setor do agronegócio e toda a pluralidade de agentes 
que o compõem também estão incluídos, espera-se atitude proativa.

“Para os países tropicais, esta oportunidade é particularmente desafiadora. O 
clima tropical, por muito tempo como uma deficiência, desaponta agora como uma 
duradoura vantagem comparativa natural, por permitir produtividades maiores que as 
apresentadas nas zonas temperadas.”43

E o setor “dentro da porteira”, representado pela atividade agropecuária - que 
deverá assumir a façanha de alimentar a crescente população mundial44 - tem se 
destacado no Brasil quando o assunto é sustentabilidade. A demanda por alimentos 
projetada até 2050 não é fruto somente do aumento populacional, mas, também, fruto 
da ascensão da economia, que gera distribuição de renda e traz maior acesso do 
cidadão aos bens de consumo (alimentos ou não).

No Brasil, a população está consumindo mais alimentos com alto valor agre-
gado, como carnes e derivados do leite, além de bebidas, como cerveja e vinho. Mas 
42 Texto original: “A finales de los años 80, el planeta se estaba calentando. Caliente suena bien, excepto 

por las inundaciones, los cambios en los patrones climatológicos, el desperdicio de cosechas.” In: 
GOODWIN, op. cit., p. 232.

43 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. p. 34.
44 “Para satisfazer uma população de 9 bilhões em 2050, a FAO projeta que a produção de alimentos 

deve aumentar em pelo menos 60%.” MUTEIA, Helder. O crescimento populacional e a questão ali-
mentar. Jornal O País, 2014. Disponível em: <http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/lisbon/
docs/O_Pa%C3%ADs_25_7_2014.pdf>. Acesso em: 15 maio 2018.
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os alimentos básicos, como frutas, hortaliças, legumes, também continuam a fazer 
parte do orçamento.

A conclusão é que a ascensão do agronegócio na economia brasileira, por 
intermédio das exportações e mesmo pelo abastecimento interno vindo da agricultura 
familiar, gera uma elevação de PIB, que reflete no poder de compra da população e faz 
aumentar o consumo. Este ciclo provavelmente será mantido no Brasil e nos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento.

Assim, a discussão sobre o ponto de equilíbrio entre preservar e produzir se 
mantém atual, e cada vez mais relevante para a manutenção (com qualidade) da vida 
no Planeta Terra. E, não só no aspecto econômico, mas também no quesito ambiental, 
o agronegócio brasileiro mantém-se em evidência positiva.

O estudo comparado feito pela INPUT BRASIL, sobre a legislação florestal do 
Brasil e mais sete países, mostra como o Brasil, por meio do Código Florestal, possui 
desempenho satisfatório em desenvolvimento de economia sem deixar de proteger os 
recursos naturais. “A legislação florestal e ambiental brasileira se destaca no contexto in-
ternacional, principalmente se levarmos em consideração a relevância que o país possui 
nos esforços globais para garantir a segurança alimentar e a mitigação das mudanças 
climáticas.”45 O quadro comparativo denota a prevalência do Brasil no quesito preservação.

45 CHIAVARI, Joana; LOPES, Cristina Leme. Legislação Florestal e de uso da terra: uma comparação 
internacional. p. 19. Climate Polity Initiative, out. 2017. Disponível em: <https://climatepolicyinitiative.
org/publication/legislacao-florestal-e-de-uso-da-terra-uma-comparacao-internacional/>. Acesso em: 
10 dez. 2017.
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A área destinada à preservação da vegetação nos imóveis rurais brasileiros, 
cadastrados no CAR até dezembro de 2017, é muito superior ao total das áreas de 
vegetação protegida existentes nas Unidades de Conservação de Proteção Integral 
(UCs), basta analisar os dados oficiais. As áreas destinadas à preservação da vegetação 
nos imóveis rurais correspondem a 20,5% do território nacional, enquanto as áreas de 
vegetação protegida nas Unidades de Conservação, sob a responsabilidade do Instituto 
Chico Mendes do Ministério do Meio Ambiente, totalizam 13% do território nacional.

Portanto, o agronegócio brasileiro mostra-se preocupado em atingir as metas 
globais de preservação ambiental no momento da exploração de suas atividades e o tem 
feito com excelência quando comparado a países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Portanto, os países tropicais, de modo geral, e o Brasil, em 
particular, têm hoje uma chance de pular etapas para chegar a 
uma moderna civilização de biomassa, alcançando uma endó-
gena “vitória tripla”, ao atender simultaneamente os critérios de 
relevância social, prudência ecológica e viabilidade econômica, 
os três pilares do desenvolvimento sustentável.46

Rafaela Parra destaca que “o Brasil tem todas as condições de seguir na lide-
rança como maior fornecedor de alimentos do mundo se melhorar suas produtividades 
e se equiparar com os países desenvolvidos. O Brasil possui as condições necessárias, 
tais quais, econômicas, produtivas e ambientais para fazer esta façanha”.47

O estudo de sistemas de produção integrada, adaptados às condições locais, 
deve prosseguir em diferentes escalas de produção, desde a agricultura familiar aos 
grandes sistemas comerciais. Ambos têm lugar em uma estratégia de desenvolvimento 
sustentável.

CONCLUSÃO

Pelo presente estudo, é possível concluir que o Brasil não foi atingido de imediato 
pelos efeitos da crise mundial de 2008. Porém, como parte integrante do mercado de 
importação e exportação com os estados Unidos e demais países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, paulatinamente, foi acometido pelos efeitos da devastadora crise ao 
mercado financeiro.

Corroborando com este fato, a crise política intensificada no país após o ano 
de 2010 devastou a economia e fez todos os brasileiros sentirem a ressaca e retração 
na circulação de bens e riquezas no mercado, o que levou à crise. Tal crise, de efeitos 
longínquos, ainda deixa resquícios no Brasil. Neste período de déficit na economia, 
o agronegócio e, principalmente, seu personagem mais importante, a agropecuária, 
46 SACHS, op. cit., p. 35.
47 PARRA, Rafaela Aiex. Os desafios do agronegócio brasileiro em alimentar o mundo: notas sobre 

liberalismo e republicanismo no âmbito da sustentabilidade. In: PARRA, op. cit., p. 199.
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exerceu papel fundamental na estabilização da economia do país. Seus níveis de 
crescimento - ainda que tímidos - trouxeram o Brasil ao patamar de respeito no cenário 
internacional.

Com as projeções favoráveis para o ano vindouro em relação à produção agrí-
cola, o Brasil se solidifica como a maior potência do mundo para enfrentar o desafio 
de alimentar o mundo. Isso se deve à grande extensão territorial do país, aliado à boa 
produção econômica que faz pelo uso desta terra, sendo país com grande importância 
e engajamento nas políticas sustentáveis.

O agronegócio brasileiro foi peça-chave para que o país enfrentasse a turbu-
lência da crise política desencadeada pelos efeitos da crise internacional de 2008 e, 
futuramente, será, também, elo significante para que os desafios do mundo com a 
demanda de consumidores e a preservação do planeta sejam alcançados.
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financeiras, públicas e privadas, têm buscado implantar diretrizes de Política de 
Responsabilidade Socioambiental voltadas à preservação e ao controle de riscos 
sociais e ambientais. Não obstante a existência de normas acerca da incorporação 
de Política de Responsabilidade Socioambiental por parte das instituições financeiras, 
diversos danos ambientais continuam a ocorrer a partir de obras e empreendimentos 
financiados. Diante de tal panorama, a presente pesquisa tem por objetivo verificar a 
possibilidade de responsabilização civil, contratual e extracontratual, das instituições 
financeiras, pelos danos ambientais causados pelas atividades econômicas por elas 
financiadas. Para a obtenção dos resultados almejados pela pesquisa, o método 
de abordagem a ser seguido será o empírico-dialético, utilizando-se das pesquisas 
bibliográfica, legislativa e jurisprudencial, tendo como pano de fundo um sistema de 
referência pautado na combinação entre a Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann, 
e o giro linguístico, representado por meio do Constructivismo Lógico-Semântico de 
Paulo de Barros Carvalho. Em conclusão, aponta-se que as instituições financeiras 
respondem objetiva, solidária e integralmente, juntamente com os agentes financiados, 
pelos danos ambientais decorrentes das atividades financiadas, seja em decorrência 
de responsabilidade contratual ou extracontratual.

PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento sustentável; proteção ambiental; sistema 
jurídico.

ABSTRACT: The worsening of the global environmental crisis has resulted 
in strong international pressures on sustainable development. In this context, public 
and private financial institutions have sought to implement Social and Environmental 
Responsibility Policy guidelines aimed at preserving and controlling social and envi-
ronmental risks. Notwithstanding the existence of rules on the incorporation of Social 
and Environmental Responsibility Policy by financial institutions, several environmental 
damages continue to occur from financed works and projects. Given this scenario, the 
present research aims to verify the possibility of contractual and extra contractual civil 
liability of financial institutions for the environmental damages caused by the economic 
activities financed by them. In order to obtain the results sought by the research, the 
method of approach to be followed will be the empiric-dialectic, using bibliographical, 
legislative and jurisprudential research, having as background a reference system 
based on the combination of Niklas Luhmann’s Systems Theory, and the linguistic turn, 
represented by the Paulo de Barros Carvalho’s Logical-Semantic Constructivism. In 
conclusion, it is pointed out that financial institutions respond objectively, jointly and 
severally, together with the agents financed, for environmental damages arising from 
the activities financed, whether as a result of contractual or extra contractual liability.

KEYWORDS: sustainable development; environmental protection; legal system.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento das atividades econômicas guarda relação de proporciona-
lidade com os riscos e danos ambientais. Ocorre que grande parte dessas atividades 
econômicas é financiada pelas instituições financeiras públicas e privadas.

É certo que algumas instituições financeiras já incorporaram diretrizes de Política 
de Responsabilidade Socioambiental voltadas à preservação e ao controle de riscos 
sociais e ambientais. No entanto, as medidas de responsabilidade ambiental desen-
volvidas pelas instituições financeiras podem se revelar ineficientes e ineficazes para 
a adequada prevenção, detecção e/ou reparação dos riscos e danos ambientais, fato 
que pode expô-las a um excessivo risco de responsabilização civil ambiental.

Neste contexto, surgem os seguintes questionamentos: ao fornecerem finan-
ciamentos a obras e empreendimentos a partir da mera análise formal de leis, licenças 
e autorizações ambientais, sem uma adequada avaliação multidisciplinar, transversal 
e estratégica acerca dos riscos ambientais envolvidos, as instituições financeiras 
concorrem para ocorrência dos danos ambientais que eventualmente possam surgir 
a partir do desenvolvimento das obras e empreendimentos financiados? Ao concor-
rerem para a ocorrência dos danos ambientais, as instituições financeiras podem ser 
responsabilizadas civilmente pelos danos ambientais causados por atividades por ela 
financiadas, seja em decorrência de responsabilidade contratual, seja em decorrência 
de responsabilidade extracontratual?

O presente trabalho tem como objetivo geral pesquisar se as instituições finan-
ceiras podem responder civil, objetiva, integral e solidariamente pelos danos ambientais 
causados pelas atividades econômicas por elas financiadas, seja em decorrência de 
responsabilidade contratual ou extracontratual.

Nesse intuito, inicialmente buscar-se-á pesquisar as regras atinentes às res-
ponsabilidades contratual e extracontratual no Direito civil brasileiro. Em seguida, será 
realizada uma análise acerca da existência e da abrangência das normas de Direito 
Ambiental, tendo por base que este se trata de um sistema contido no interior do 
sistema jurídico. Adiante, será realizado um estudo acerca da responsabilidade civil 
ambiental, visando identificar suas características e peculiaridades. Também será rea-
lizada pesquisa acerca das estratégias adotadas pelas instituições financeiras no que 
tange à gestão dos riscos ambientais, visando verificar se elas podem se revelar como 
suficientes para afastar a responsabilidade civil ambiental das instituições financeiras 
pelos danos ambientais causados pelas atividades econômicas por elas financiadas.

Em que pese todos os danos ambientais ocorridos a partir do desenvolvimento 
de ações antrópicas, decorrentes das mais variadas atividades econômicas financiadas 
por instituições financeiras, a responsabilidade civil objetiva ambiental das instituições 
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financeiras pelos danos causados pelas atividades financiadas é tema que ainda causa 
inquietude na doutrina, com posicionamentos antagônicos acerca do referido tema, 
fato que justifica a realização da presente pesquisa científica, visando pesquisar os 
mais variados posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, para, ao final, seguindo 
o rigor científico, verificar se as hipóteses do presente projeto confirmam-se ou não.

Para a obtenção dos resultados almejados pela pesquisa, o método de aborda-
gem a ser seguido será o empírico-dialético,5 utilizando-se das pesquisas bibliográfica, 
legislativa e jurisprudencial, tendo como pano de fundo um sistema de referência 
pautado na combinação entre a Teoria dos Sistemas,6 de Niklas Luhmann, e o giro 
linguístico, representado por meio do Constructivismo Lógico-Semântico7 de Paulo de 
Barros Carvalho. Em conclusão, aponta-se que as instituições financeiras respondem 
objetiva, solidária e integralmente, juntamente com os agentes financiados, pelos 
danos ambientais decorrentes das atividades financiadas, seja em decorrência de 
responsabilidade contratual ou extracontratual.

1. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL

A responsabilidade civil contratual liga-se à ideia da reparação dos danos 
causados em virtude do descumprimento de uma obrigação contratual preexistente. 
Dessa forma, o descumprimento de uma norma jurídica contratual, previamente fixada 
pelas partes em um contrato, pode redundar em responsabilização civil contratual por 

5 Para Lourival Vilanova, “os objetos culturais, entre os quais se aloja o direito, são todos aqueles que es-
tão na experiência, tendo existência real, contudo sempre valiosos, positiva ou negativamente. O ato 
gnosiológico próprio é a ‘compreensão’ e o método da correspondente ciência é o ‘empírico-dialético’ ” 
(VILANOVA, 2008, p. 82).

6 Segundo a Teoria dos Sistemas, a sociedade é composta por vários sistemas sociais comunicativos, 
sistemas que geram condições para si próprios e para os outros ao seu redor. Existem vários outros 
sistemas menores dentro do sistema social, como o político, o econômico, o religioso, o jurídico etc. 
Todos fazem parte de um sistema macro, o social. Segundo Luhmann “[...] a sociedade é aquele sistema 
social cuja estrutura regula as últimas reduções básicas, às quais os outros sistemas sociais podem 
referir-se. Ela transforma o indeterminado em determinado, ou pelo menos em uma complexidade 
determinável para outros sistemas. A sociedade garante aos outros sistemas um ambiente por assim 
dizer domesticado, de menor complexidade, um ambiente no qual já está excluída a aleatoriedade 
das possibilidades, fazendo assim com que ele apresente menos exigências à estrutura do sistema” 
(LUHMANN, 1983, p. 168).

7 Segundo Paulo de Barros Carvalho o Constructivismo Lógico-Semântico é, antes de tudo, um instru-
mento de trabalho, modelo para ajustar a precisão da forma à pureza e à nitidez do pensamento; meio e 
processo para a construção rigorosa do discurso, no que atende, em certa medida, a um dos requisitos 
do saber científico tradicional. Acolhe, com entusiasmo, a recomendação de Norberto Bobbio, segundo 
a qual não haverá ciência ali onde a linguagem for solta e descomprometida. O modelo constructivista 
se propõe a amarrar os termos da linguagem, segundo esquemas lógicos que deem firmeza à mensa-
gem, pelo cuidado especial com o arranjo sintático da frase, sem deixar de preocupar-se com o plano 
do conteúdo, escolhendo as significações mais adequadas à fidelidade da enunciação (CARVALHO, 
2014, p. 2).
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eventuais danos ocorridos, ocasião em que a parte que descumpriu a obrigação contra-
tual poderá ver-se compelida a reparar os danos causados a outra ou as outras partes 
que compõem a relação contratual (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 62).

A caracterização da responsabilidade civil contratual necessita da aproximação 
pretérita entre a vítima e o autor do dano, qualificada pelo vínculo para a o cumpri-
mento de uma ou mais prestações, “[...] sendo a culpa contratual a violação de um 
dever de adimplir, que constitui justamente o objeto do negócio jurídico” (GAGLIANO; 
PAMPLONA FILHO, 2012, p. 64).

Assim, diante da existência de uma convenção contratual prévia e da falta de 
seu adimplemento, surge a obrigação de reparar os danos eventualmente causados. 
Para que haja a responsabilização civil daquela parte que deixou de cumprir a norma 
contratual e causou danos às outras partes contratantes, basta a comprovação de que 
a obrigação não foi comprida, pois, neste caso, a culpa é presumida, sendo incumbida 
ao devedor a prova de eventual cumprimento da obrigação ou a ocorrência de uma das 
excludentes legais de responsabilização previstas no art. 393, do Código Civil brasileiro, 
“incumbe-lhe, pois, o onus probandi ” (GONÇALVES, 2012, p. 44).

Caso fortuito é um fato advindo da natureza que não se pode prever e não se 
pode evitar, já a força maior advém de uma conduta humana, que pode até ser prevista, 
todavia, não pode ser evitada. Há culpa exclusiva da vítima quando o prejuízo se dá por 
conta de uma conduta da própria vítima. A vítima deu causa ao evento, logo, o autor do 
dano é a própria vítima, não se falando em indenização, excluída a responsabilidade.

Portanto, na responsabilidade civil contratual exige-se um vínculo anterior entre o 
autor e a vítima e o descumprimento de uma obrigação de norma jurídica preexistente, 
e que para reparação do dano basta ser provado seu descumprimento, diferentemente 
da responsabilidade civil extracontratual.

Ao contrário da responsabilidade civil contratual, a responsabilidade civil extra-
contratual não advém de uma relação jurídica preexistente; ela decorre de um ato ilícito, 
de um descumprimento de um dever legal ou violação direta de uma norma legal sem 
que exista uma relação anterior entre a vítima e o ofensor. Maria Helena Diniz afirma que:

A responsabilidade extracontratual, delitual ou aquiliana decorre 
de violação legal, ou seja, de lesão a um direito subjetivo ou da 
prática de um ato ilícito, sem que haja nenhum vínculo contratual 
entre lesado e lesante. Resulta, portanto, da inobservância da 
norma jurídica ou de infração ao dever jurídico geral de abs-
tenção atinente aos direitos reais ou personalidade, ou melhor, 
de violação à obrigação negativa de não prejudicar ninguém 
(DINIZ, 2014, p. 577).

RIDA_Miolo.indb   81 23/07/2018   08:59:12



82 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. VII - nº 20 - maio-agosto de 2018

No que tange à responsabilidade civil extracontratual, a regra do atual Código 
Civil brasileiro é a responsabilidade subjetiva. Isto significa dizer que, em regra, a 
prova da culpa incumbe à vítima, cabendo, assim, a ela provar que o ofensor agiu 
com negligência, imprudência ou imperícia. No entanto, tal regra encontra exceções 
na Constituição Federal brasileira de 1988 e na legislação infraconstitucional, como é 
o caso da responsabilidade civil ambiental.

2. DIREITO AMBIENTAL: UM SISTEMA NO INTERIOR DO SISTEMA JURÍDICO

Até o surgimento da ideia de desenvolvimento sustentável, o Direito e a Econo-
mia não interagiam, pois andavam em linhas paralelas, as quais nunca se encontravam, 
vez que o Direito preocupava-se com a aplicação das leis para solucionar conflitos 
que ameaçavam a paz social sem se preocupar com a geração, a circulação ou a 
distribuição de riquezas, preocupações essas da Economia, a qual, por sua vez, não 
se preocupava com a aplicação das leis (SOUZA, 2010, p. 368).

No entanto, a partir da constatação de que seria necessária uma abordagem 
transdisciplinar para conseguir enfrentar a complexidade existente diante da crise 
ambiental instalada, ou seja, a partir do surgimento da ideia de desenvolvimento sus-
tentável, o Direito e a Economia passaram a interagir, pois:

Para enfrentar a questão ambiental o Direito e a Economia 
tiveram que superar suas diferenças e se unir para buscar a 
conciliação entre desenvolvimento e preservação da qualidade 
ambiental como base do direito constitucional à vida com 
qualidade.
Assim nasceram o Direito Ambiental e a denominada Economia 
Ecológica, ramos do saber preocupados com a construção da 
chamada sociedade sustentável (SOUZA, 2010, p. 368).

Em razão de uma revolta da natureza, o Direito passou a tutelar o meio ambiente 
(ANTUNES, 1999, p. 95), visando à preservação do equilíbrio ambiental como condição 
de continuidade da existência de vida no planeta Terra. Diante das agressões sofridas 
por um longo período de tempo, a natureza revoltou-se e passou a exigir do ser humano 
um novo modo de agir, do ponto de vista econômico, tecnológico e jurídico, para tornar 
viável a continuidade de existência de vida digna8 no planeta, principalmente para o 
futuro. Esta revolta exigiu o surgimento de um novo ramo do Direito, o Direito Ambiental 
(SOUZA, 2010, p. 379-380).

8 Vida digna é aquela vivida com dignidade, sendo a dignidade entendida como um fim material, um 
objetivo, “[...] que se concretiza no acesso igualitário e generalizado aos bens” (saúde, segurança, meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, educação, entre outros) “[...] que fazem com que a vida seja 
‘digna’ de ser vivida” (FLORES, 2009, p. 3-7).
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O Direito Ambiental constitui-se em um conjunto de princípios e normas jurídicas 
voltadas à proteção jurídica do meio ambiente, visando garantir seu equilíbrio, por meio 
do desenvolvimento econômico, social e ambiental, com a finalidade de garantir a 
existência de vida digna para as presentes e futuras gerações. Trata-se de um sistema 
próprio, contido no âmbito do sistema jurídico, o qual, por sua vez, encontra-se contido 
no sistema social. Acerca dos sistemas sociais, Luhmann afirma que:

A sociedade, composta de comunicações, diferencia-se inter-
namente, segundo seu grau de evolução e desenvolvimento, 
em diferentes subsistemas sociais. Cada um destes subsiste-
mas sociais é, como foi indicado, um sistema autorreferente e 
autopoiético e tem os demais subsistemas como seu entorno, 
mantendo seu fechamento e sua própria independência.9 (tra-
dução nossa).

Os sistemas sociais são autorreferenciais porque são “[...] capazes de operar 
com base em suas próprias operações constituintes” (RODRIGUES, 2012, p. 78). 
São autopoiéticos porque se autorreproduzem ou produzem a si mesmos enquanto 
unidade sistêmica.

A diferença entre sistema e entorno, por sua vez, realça que tudo aquilo que 
não diz respeito ao sistema observado é tido como entorno, até mesmo “[...] os dife-
rentes tipos de sistemas que coexistem em uma mesma dimensão espaço-temporal” 
(RODRIGUES, 2012, p. 34). Com isso, o sistema social se distingue de tudo o mais, 
inclusive dos seres humanos.

Para alcançar sua finalidade, o Direito Ambiental interage com diversas áreas 
do saber. Assim, diante de irritações surgidas entre o sistema de Direito Ambiental e os 
demais sistemas do entorno, ocorre o chamado acoplamento estrutural entre sistemas, 
que permite o surgimento de uma abertura cognitiva, por meio da qual o sistema de 
Direito Ambiental absorve para o seu interior as causas das irritações, visando mitigá-
-las mediante a aplicação de seus princípios e normas específicas. Dentre as áreas 
com que o Direito Ambiental interage está a Economia, que se constitui no conjunto 
de atividades desenvolvidas pelos seres humanos, visando à produção, à distribuição 
e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida.

Diferentemente do modelo tradicional, no qual o Direito Ambiental e a Econo-
mia não interagiam, no modelo de desenvolvimento sustentável eles interagem para 
regular as atividades econômicas, permitindo a produção, a circulação e a distribuição 
de riquezas de forma equilibrada com a proteção dos recursos ambientais e com o 

9 La sociedad, compuesta de comunicaciones, se diferencia internamente, según su grado de evolución 
y desarrollo, en diferentes subsistemas sociales. Cada uno de estos subsistemas sociales es, como se 
ha indicado, un sistema autorreferente y autopoiético y tiene los demás subsistemas como su entorno, 
manteniendo su cierre y su propia independencia (LUHMANN, 1990, p. 28).
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desenvolvimento social, tendo sempre por finalidade propiciar a existência de vida 
digna para as atuais e futuras gerações.

Portanto, em tal modelo, o Direito Ambiental e a Economia interagem para 
garantir a internalização dos lucros e das externalidades negativas oriundas dos pro-
cessos produtivos econômicos, tendo, por finalidade, o funcionamento sustentável dos 
empreendimentos econômicos, de forma a evitar a socialização dos riscos ambientais, 
que passam a integrar os custos financeiros dos empreendimentos.

Dessa forma, haverá eficiência diante da comprovação da existência de um 
arranjo institucional que contemple uma eficiente e eficaz gestão dos riscos e dos 
danos ambientais decorrentes dos processos produtivos. Portanto, a eficiência de um 
empreendimento econômico, público ou privado, deixa de ser entendida como sim-
plesmente a capacidade de aumentar a lucratividade, e passa a ser entendida como a 
capacidade de aumentar a lucratividade gerando desenvolvimento social e proteção 
do equilíbrio ambiental.

Em tal modelo, o Direito Ambiental e a Economia interagem para garantir a 
maximização da eficiência dos empreendimentos econômicos, públicos e privados por 
meio da internalização dos lucros e das externalidades negativas oriundas de seus 
processos produtivos, tendo por finalidade o funcionamento sustentável dos empre-
endimentos econômicos, de forma a evitar a socialização dos riscos ambientais, que 
passam a integrar os custos financeiros dos empreendimentos.

No Brasil, em nível constitucional, verifica-se a interação entre Direito Ambiental 
e Economia no Título VII da Constituição Federal brasileira de 1988, que trata da ordem 
econômica e financeira. A ordem econômica constitucional brasileira deve estar voltada 
à valorização do trabalho humano e à livre iniciativa, tendo a defesa do meio ambiente 
como um de seus princípios norteadores na busca do cumprimento de sua finalidade, 
qual seja, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
tal e qual previsto no art. 170 da Constituição Federal brasileira de 1988. Assim, no 
território brasileiro, as atividades econômicas devem ser desenvolvidas para assegurar 
a existência digna do ser humano, para isso, seu planejamento, instalação e operação 
devem ser orientadas pela defesa do meio ambiente, cujas regras estão contidas no 
Direito Ambiental.

O Direito Ambiental tem por finalidade a defesa e a preservação do meio ambien-
te ecologicamente equilibrado, em virtude de sua essencialidade à sadia qualidade de 
vida das presentes e futuras gerações, conforme previsto no art. 225 da Constituição 
Federal brasileira de 1988. Ao tratar sobre a relação entre os sistemas econômico e 
ambiental, Cristiane Derani afirma que tal relação tem como finalidade máxima pro-
porcionar aos seres humanos uma existência digna (DERANI, 2008, p. 221), por meio 
do funcionamento equilibrado de ambos os sistemas.

RIDA_Miolo.indb   84 23/07/2018   08:59:12



85RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL

A Economia e o Direito Ambiental têm por finalidade garantir a existência de 
vida digna, assim, devem convergir seus esforços para tal garantia, não só para as 
atuais, mas também para as futuras gerações. O equilíbrio entre Ecologia e Economia, 
entre desenvolvimento econômico e qualidade de vida, exigiu também a criação de 
uma responsabilidade coletiva, fazendo com que o Estado passasse a compartilhar o 
poder com a sociedade.

Dessa forma, constata-se que os princípios constitucionais gerais da atividade 
econômica e os princípios ambientais contidos, respectivamente, no Capítulo I e no 
Capítulo VI, ambos do Título VII, da Constituição Federal brasileira de 1988, possuem 
uma relação de coalescência e dominância. Assim, necessária se faz a relativização de 
um em detrimento do outro, tendo sempre por fundamento a existência de vida digna, 
esta entendida como uma vida justa, sadia e com qualidade, em que seja garantido o 
acesso, igualitário e equitativo, à educação, à moradia, ao lazer, ao trabalho, à saúde 
e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, visando à concretização e eficácia 
social dos princípios constitucionais da igualdade, da solidariedade e da dignidade da 
pessoa humana.

O Direito não é uma mera ferramenta à disposição do desenvolvimento, mas 
sim faz parte deste. Para garantir o desenvolvimento sustentável, o Direito Ambiental 
e os demais sistemas contidos no sistema social devem atuar de forma a buscar o 
alinhamento da economia de mercado à finalidade constitucional econômica ambiental 
de propiciar a existência de vida digna.

A produção econômica mantém uma relação diretamente proporcional com os 
impactos no meio ambiente, pois, quanto maior for a produção econômica, maiores 
serão os impactos no meio ambiente. Para se estabelecer um saudável equilíbrio entre 
crescimento socioeconômico e proteção ambiental, faz-se necessária uma eficiente 
tutela jurídica dos recursos ambientais, a ser levada a efeito pelo Poder Público e pela 
coletividade, conforme previsto no caput do art. 225 da Constituição Federal brasileira 
de 1988. Inicia-se um frutífero diálogo entre ciências naturais e ciências sociais. O 
Direito transforma os indicadores de qualidade ambiental em deveres jurídicos e, por 
meio destes, são estabelecidos limites às atividades econômicas.

Com a massificação social, a sociedade globalizada propiciou o surgimento 
de novas espécies de riscos, que, provenientes da produção, distribuição e consumo 
desenfreados de bens e serviços, não respeitam fronteiras, sejam elas físicas, políticas 
ou econômicas, fato que os tornam ameaças globais (BECK, 2011, p. 16), dada a sua 
complexidade e indeterminação, exigindo, do direito e da economia, novas soluções 
para as novas demandas criadas por esta Sociedade de Risco (BECK, 2011, p. 9-10).

A noção de sustentabilidade leva à conceituação de riscos toleráveis e intolerá-
veis. Para atender todas as complexas e amplas demandas da sociedade de consumo 

RIDA_Miolo.indb   85 23/07/2018   08:59:12



86 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. VII - nº 20 - maio-agosto de 2018

a atividade econômica gera o chamado risco proveito, em que o gerador de riscos é 
beneficiário dos resultados econômicos dos riscos criados que se transformam em lucro.

O Direito Ambiental impõe limites a tais riscos e protege o interesse coletivo 
por meio de uma tríplice tutela: a administrativa, a civil e a criminal. Nesse contexto, 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, ao se tornarem fomentadoras 
de empreendimentos econômicos, devem alinhar-se à evolução da tutela ambiental, 
de forma a considerar substancialmente os riscos ambientais envolvidos no desen-
volvimento da atividade econômica, visando evitá-los ou ao menos minimizá-los, para 
também evitar ou ao menos mitigar sua responsabilização pela reparação de eventuais 
danos ambientais causados, bem como evitar que sua reputação seja maculada frente 
à sociedade.

No que se refere à reparação dos danos ambientais, o Direito Ambiental 
possui normas específicas para a responsabilização daqueles que de alguma forma 
concorreram para a sua prática, trata-se da responsabilidade civil ambiental, a qual 
será analisada a seguir.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL: NATUREZA E CARACTERÍSTICAS

A responsabilidade civil ambiental está sujeita a um regime jurídico próprio e 
impõe ao sujeito a obrigação de indenização e reparação de danos praticados ao meio 
ambiente, liga-se à ideia de reparação de retorno a uma condição equivalente à que 
estava o meio ambiente antes do cometimento do dano.

Conforme interpretação conjunta do contido no art. 3º, IV; art. 14, § 1º, da Lei 
nº 6.938/81, e art. 225, § 3º, da Constituição Federal brasileira de 1988, toda pessoa 
física ou jurídica, de direito público ou privado, que, direta ou indiretamente, concor-
rer para a prática de um dano ambiental será responsável pela adequada e integral 
reparação do dano causado, independentemente da existência de culpa (MESSIAS; 
SOUZA, 2015, p. 240).

Trata-se de responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco integral, 
assim, o agente causador do dano, independentemente de culpa, tem a obrigação de 
indenizar e reparar o dano, não se aplicando as excludentes de responsabilização caso 
fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, exigindo apenas a prova do nexo 
de causalidade. Nesse sentido, Ewerton Ricardo Messias e Paulo Roberto Pereira de 
Souza afirmam que “a responsabilidade objetiva tem como fundamento a teoria do 
risco, segundo a qual aquele que cria um risco de prejuízo (dano) a outrem é obrigado 
a repará-lo, independentemente de culpa” (MESSIAS; SOUZA, 2015, p. 225).

Logo, no que se refere à responsabilidade civil ambiental, o ordenamento jurídico 
brasileiro adotou a responsabilidade civil objetiva, a qual se baseia na teoria do risco 
integral. Sendo assim, aquele que exerce uma atividade poluidora ou que apresenta 
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risco, assume a responsabilidade pelos eventuais danos ocorridos, independentemente 
de sua culpa. Ao tratar sobre a responsabilidade ambiental, Silvana Raquel Brendler 
Colombo expõe que:

Tendo como fundamento a teoria objetiva, pode-se atribuir ao 
poluidor o dever de reparar danos, independentemente da ve-
rificação da culpa do agente. Isto significa que em juízo devem 
ser provados três elementos: o efeito (dano), nexo (ligação) e 
causa (atividade) (COLOMBO, 2011, p. 118).

Para que haja responsabilidade civil objetiva ambiental, basta a comprovação 
do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o dano ambiental ocorrido, 
prescindindo-se da comprovação de culpa da pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou privado, que desenvolve a atividade cujo resultado foi o dano ambiental. Em relação 
ao nexo de causalidade, o Ministro Hermann Benjamim já asseverou que:

[...]
13. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano 
ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando de-
veria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, 
quem financia para que façam, e quem se beneficia quando 
outros fazem.
14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das 
recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objeti-
vamente, o dever de promover a recuperação da área afetada 
e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 
14, 1º, da Lei nº 6.938/81 (BRASIL, 2007).

Dessa forma, conforme já asseverado, a responsabilidade civil ambiental 
adota a teoria do risco integral, segundo a qual o sujeito assume todo o risco de sua 
atividade, desde que provado o nexo de causalidade entre a sua atividade e o dano 
ambiental ocorrido, sendo irrelevante se o sujeito agiu com dolo, negligência, imperícia 
ou imprudência, bem como se a conduta é lícita ou ilícita.

Importante salientar que o agente responsável pelo dano ambiental é responsa-
bilizado pela reparação não apenas do dano diretamente ocorrido, mas de toda a sua 
extensão. Nessa linha de raciocínio, Álvaro Luiz Valery Mirra afirma que:

[...] o princípio da reparação integral do dano tem inteira aplica-
ção, devendo-se levar em consideração não só o dano causado 
imediatamente ao bem ou recurso ambiental atingido como tam-
bém toda a extensão dos danos produzidos em consequência 
do fato danoso à qualidade ambiental, incluindo o dano moral 
ambiental verificado (MIRRA, 2016).

A reparação do dano ambiental causado deverá ocorrer, em regra, in loco, 
quando houver possibilidade de restabelecer o status quo ante a degradação. No 
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entanto, como medida de exceção, quando não for possível a reparação direta do 
dano ambiental no local de sua ocorrência, deverá ocorrer a compensação do dano 
ambiental, por meio da recuperação ambiental a ser realizada em local diverso do da 
ocorrência do dano ou por meio da reparação pecuniária.

Como dito, para configuração da responsabilidade civil ambiental é irrelevante a 
análise sobre a ilicitude da conduta, vez que até mesmo uma atividade lícita pode gerar 
responsabilidade civil ambiental, pois basta a comprovação do nexo de causalidade 
entre ela e o dano ambiental ocorrido para que o agente seja responsabilizado pela 
sua integral recuperação.

A teoria do risco integral não admite excludentes de responsabilidade, como cul-
pa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior, para afastar a responsabilidade de 
reparação, compensação e/ou indenização do dano ambiental. Esta é a jurisprudência 
já consolidada no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido decidiu o Ministro Luís 
Felipe Salomão, afirmando que:

[...]
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos 
danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí 
o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão 
constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei 
n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação 
de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a 
ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente ad-
vindo de uma ação ou omissão do responsável (BRASIL, 2015).

Da mesma forma decidiu o Ministro Raul Araújo, consignando que:

1. A legislação de regência e os princípios jurídicos que devem 
nortear o raciocínio jurídico do julgador para a solução da lide 
encontram-se insculpidos não no códice civilista brasileiro, mas 
sim no art. 225, § 3º, da CF e na Lei 6.938/81, art. 14, § 1º, que 
adotou a teoria do risco integral, impondo ao poluidor ambiental 
responsabilidade objetiva integral. Isso implica o dever de repa-
rar independentemente de a poluição causada ter-se dado em 
decorrência de ato ilícito ou não, não incidindo, nessa situação, 
nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes.
2. Demandas ambientais, tendo em vista respeitarem bem 
público de titularidade difusa, cujo direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado é de natureza indisponível, com inci-
dência de responsabilidade civil integral objetiva, implicam uma 
atuação jurisdicional de extrema complexidade (BRASIL, 2014).
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Todo aquele que concorrer para a ocorrência de um dano ambiental tem o 
dever de reparação, assim, havendo mais de um causador do dano ambiental, todos 
responderão solidariamente pela sua reparação, pois:

No âmbito do Direito Civil Ambiental, a interpretação do contido 
no artigo 3º, inciso IV, e no artigo 14, § 1º, da Lei 6.398/1981, 
indica que, desde que haja o estabelecimento do nexo de 
causalidade entre a conduta e o dano ambiental, todos aqueles 
que, direta ou indiretamente, concorrerem para a ocorrência da 
degradação ambiental responderão solidariamente pela repa-
ração integral do dano. Assim, não só o autor direto do dano 
ambiental será responsável civilmente pela sua reparação, mas 
todos aqueles que se omitiram, financiaram ou beneficiaram-se, 
de forma a permitir a prática do dano.
[...]
Desta forma, cada um é responsável pelo todo, podendo ser 
demandados determinados devedores, todos conjuntamente 
ou aquele que tiver a melhor condição econômica, conforme a 
interpretação do contido no artigo 942, caput, do novo Código 
Civil brasileiro (MESSIAS; SOUZA, 2015, p. 240-241).

No que se refere à prescrição da responsabilidade civil ambiental, não há previ-
são na legislação ambiental quanto à prescrição de responsabilizar o agente causador 
pela reparação do dano, pois o meio ambiente é um bem essencial, de interesse coletivo 
e difuso. Sobre o assunto a Ministra Eliana Calmon afirma que:

6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, 
dentro da logicidade hermenêutica, está protegido pelo manto 
da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, 
fundamental e essencial à afirmação dos povos, independen-
temente de não estar expresso em texto legal.
7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurí-
dico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos 
normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indispo-
nível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, 
pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, 
considera-se imprescritível o direito à reparação (BRASIL, 2009).

Desta forma, verifica-se que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, 
solidária, integral e imprescritível, portanto, todo aquele que, direta ou indiretamente, 
contribua para a ocorrência de um dano ambiental estará sujeito a ser responsabilizado, 
individual ou solidariamente, independentemente de qualquer prova de culpa, a reparar 
integralmente o dano ocorrido, não havendo possibilidade de tal responsabilidade 
prescrever com o passar do tempo.
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4. A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Com o crescimento dos impactos ambientais e fortes pressões sobre o meio 
ambiente equilibrado, foram adotadas novas políticas de desenvolvimento sustentável 
por meio das instituições financeiras como condição para concessão de projetos de 
financiamentos, a vista de cumprir com sua função social. Ao se firmar um contrato 
deve-se sempre observar o elemento da responsabilidade socioambiental, pois este 
funciona como um delimitador da livre iniciativa. Os contratos de financiamentos ao 
serem concedidos devem cumprir com sua função social, com base no desenvolvi-
mento sustentável, atrelando o crescimento econômico com a garantia dos direitos 
fundamentais (MESSIAS; SOUZA, 2015, p. 177-179).

Além do princípio da boa-fé e do equilíbrio econômico, no direito contratual há 
uma limitação na liberdade contratual decorrente da função social. A sua previsão está 
no Código Civil, em seu art. 421, o qual consigna que “a liberdade de contratar será 
exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. Este princípio visa que 
a relação individual não ofenda os interesses sociais. Sobre o tema discorre Fernanda 
Schaefer Rivabem:

De acordo com o art. 421, CC, a função social apresenta-se 
como critério limitativo e como critério finalístico. Como critério 
finalístico determina-se que a autonomia privada encontra sua 
razão de ser na própria função social dos contratos. Sob o 
critério limitativo afirma-se ser a função social do contrato um 
limitador da liberdade contratual, limite que deve ser analisado 
a partir do interesse social e da dignidade da pessoa humana.
[...] para se ter como cumprida a função social do contrato não 
basta se restringir a observar os princípios do Direito Con-
tratual - a autonomia privada, a boa-fé objetiva e o equilíbrio 
contratual - porque tais princípios têm eminentemente uma 
relação com o conteúdo do contrato. Para que se conceba um 
conceito adequado de função social do contrato é preciso que 
se busque também um elemento externo ao contrato, ou seja, o 
elemento social denominado bem comum, com vistas à garantia 
da dignidade da pessoa humana (RIVABEM, 2016, p. 40 e 42).

A função social é um dos princípios que informam o direito contratual, que tem 
por finalidade legitimar a liberdade contratual, e a sua inobservância pode acarretar 
indenização pelos danos causados. Nesse sentido, Fabio Ulhoa Coelho disserta que 
“a consequência para a inobservância da cláusula geral da função social do contrato é 
a nulidade do negócio jurídico e a responsabilidade dos contratantes pela indenização 
dos prejuízos provocados” (ULHOA, 2012, p. 86).

No entanto, mesmo diante da responsabilidade socioambiental a informar a 
relação contratual (função social do contrato) e extracontratual (crescimento econômico 
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com a defesa do meio ambiente), há quem defenda que as instituições financeiras não 
podem ser responsabilizadas pelos danos ambientais decorrentes das atividades por 
elas financiadas. Nesse sentido, Paulo de Bessa Antunes e Elizabeth Alves Fernandes 
dissertam que, na opinião deles:

[...] não há base legal para que instituições financeiras sejam 
responsabilizadas por danos ambientais causados por terceiros, 
quando elas tiverem agido com toda a cautela que lhes cabe e 
verificado a legalidade de autorizações e licenças ambientais 
necessárias para a atividade a ser financiada.
É esse o dever institucional e legal que cabe a elas: que ins-
tituições financeiras atuem como elos fomentadores de um 
comportamento coletivo compatível com os deveres constitucio-
nais de proteção ambiental. Nesse ponto, quando a legislação 
ambiental quis definir um dever específico de cautela para as 
instituições financeiras, ela o fez expressamente (ANTUNES; 
FERNANDES, 2015, p. 39).

Tais autores defendem a ideia de que a simples análise formal das documen-
tações é suficiente para afastar a responsabilização das instituições financeiras pelos 
danos causados pelas atividades financiadas. Nessa linha de raciocínio afirmam que:

Não há dúvida de que as instituições financeiras, ao exigirem 
a documentação adequada pertinente para concessão de cré-
dito, exercem importante papel, contudo, tal papel não pode se 
expandir, seja porque não há base legal para tal seja porque 
isso implicaria desnecessário e irrazoável aumento do custo 
do dinheiro, pois uma auditoria de desempenho, dos estudos 
ambientais, das condições de operação de empreendimentos 
e tantos outros controles a cargo dos órgãos ambientais certa-
mente seriam inseridos no custo do dinheiro a ser transacionado 
(ANTUNES; FERNANDES, 2015, p. 39).

No entanto, diante do amplo dever constitucional de proteção do equilíbrio 
ambiental, revela-se forçosa e/ou limitada a interpretação de que as instituições 
financeiras não podem ser responsabilizadas civilmente pelos danos ambientais cau-
sados pelos empreendimentos financiados, diante da simples análise documental das 
licenças e autorizações ambientais apresentadas no bojo dos projetos de solicitação 
de financiamento.

Não se pode afastar a responsabilidade civil ambiental das instituições financei-
ras com base na simples alegação de que cabe ao Poder Público a análise acerca das 
licenças e autorizações ambientais a serem concedidas no âmbito do licenciamento 
ambiental. É certo que também cabe ao Poder Público o dever de analisar os riscos 
ambientais envolvidos nos mais variados projetos de empreendimentos econômicos, 
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todavia, o dever de proteção é de toda coletividade, pois visa garantir o equilíbrio 
ambiental para possibilitar a fruição de uma vida digna de ser vivida. A tal respeito, 
Ewerton Ricardo Messias e Paulo Roberto Pereira de Souza dissertam que:

É certo que as instituições financeiras não estão de todo erradas, 
pois, realmente também cabe ao poder público tal análise, no 
entanto, o dever constitucional de proteção do equilíbrio ambien-
tal deve ser entendido da forma mais ampla possível, diante da 
essencialidade do equilíbrio ambiental para a existência de vida 
digna no planeta Terra. Desta forma, ele abrange não só o poder 
público, mas também a coletividade, inclusive as instituições 
financeiras. Assim, diante do dever constitucional de proteção 
do equilíbrio ambiental, como condição essencial à existência 
de vida digna para as atuais e futuras gerações, as instituições 
financeiras devem implementar as suas atividades institucio-
nais a análise substancial da variável ambiental, de forma a 
considerar sua complexidade, dinamicidade e essencialidade, 
principalmente nas atividades relacionadas aos financiamentos 
(MESSIAS; SOUZA, 2017, p. 542).

Muitas instituições financeiras possuem políticas ambientais, todavia, imple-
mentam-nas apenas no aspecto formal, ou seja, sem análise substancial das variáveis 
ambientais envolvidas em cada projeto de financiamento, limitando-se, apenas, a 
análises documentais convenientes à concessão indiscriminada de financiamentos 
(MESSIAS; SOUZA, 2017, p. 527), os quais, no mais das vezes, servem como fomento 
à degradação ambiental, como explanado em item anterior.

Se limitando apenas às análises documentais, não realizando uma análise 
substancial do impacto que o projeto possa vir a causar, como critério para aprovação 
do projeto, e deixando de fiscalizar e acompanhar este projeto durante a implementação 
e conclusão, as instituições se tornam responsáveis junto aos autores diretos do dano. 
Nesse sentido, José Roberto Lopes Pinto afirmou:

Ao não assumir esta responsabilidade em seus procedimentos 
de análise e acompanhamento, bem como nos seus contratos 
de financiamento, de forma a evitar, corrigir ou compensar 
eventuais danos, o agente financeiro se torna tão responsável 
quanto a empresa pelas violações de direitos humanos (PINTO, 
2012, p. 95).

As instituições devem se basear nos princípios do Direito Ambiental, principal-
mente no princípio do desenvolvimento sustentável, para avaliação dos riscos ambien-
tais envolvidos em cada projeto de solicitação de financiamento, visando equilibrar 
o ganho econômico à proteção ambiental, e assim fomentar o desenvolvimento de 
atividades econômicas sustentáveis (MESSIAS; SOUZA, 2015, p. 188).
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Ao não realizarem a adequada análise da variável ambiental, ou seja, ao não 
realizarem procedimentos que realmente visem detectar os riscos ambientais, tanto 
para novos financiamentos, quanto para os já existentes e em execução, as intuições 
deixam de cumprir o dever de proteção do equilíbrio ambiental, estando suscetíveis 
à responsabilização civil pelos danos ambientais que estes projetos vierem a causar 
(MESSIAS; SOUZA, 2015, p. 269). Assim,

este exame da legislação brasileira leva à conclusão de que as 
instituições financeiras, ao liberarem financiamento para proje-
tos com potencial poluidor ou causador de efetivo dano social 
e ambiental, poderão ser responsabilizadas de forma objetiva, 
cumulativa e solidária na fase de pré-aprovação e concessão 
de financiamento, na fase pós-concessão de financiamento e 
respectiva assinatura do contrato de financiamento ou na apli-
cação das verbas financiadas (BRITO, 2012, p. 80).

No que tange à responsabilidade civil ambiental, a regra é a aplicação das 
normas específicas de Direito Civil Ambiental, diante da observância do princípio da 
especificidade. Nesse sentido, independentemente se contratual ou extracontratual, 
a responsabilidade civil ambiental será sempre objetiva, integral e solidária, ou seja, 
estabelecido o nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental, todos aqueles 
que, direta ou indiretamente, concorrerem para a ocorrência da degradação ambiental 
responderão solidariamente pela reparação integral do dano. Assim, não só o autor 
direto do dano ambiental será responsável civilmente pela sua reparação, mas todos 
aqueles que se omitiram, financiaram ou beneficiaram-se, de forma direta ou indireta, 
permitindo a prática do dano.

CONCLUSÃO

O Código Civil brasileiro contempla, dentre as modalidades de responsabilidade 
civil, as responsabilidades contratual e extracontratual. A responsabilidade civil contra-
tual impõe o dever de reparar o dano causado àquele que descumpre uma obrigação 
contratual preexistente. Tal modalidade de responsabilidade civil baseia-se na culpa 
presumida, ou seja, na responsabilidade objetiva, cabendo ao devedor provar o cum-
primento da obrigação ou causas excludentes de sua responsabilização.

Em outro giro, a responsabilidade civil extracontratual decorre de um ato ilícito, 
do descumprimento de um dever legal ou da violação direta de uma norma legal, 
sem que exista uma relação anterior entre a vítima e o ofensor, estando baseada na 
responsabilidade subjetiva, ou seja, para o seu reconhecimento, necessária se faz a 
comprovação de culpa do ofensor.
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Ocorre que os danos ambientais, decorrentes das mais variadas atividades 
econômicas, submetem-se ao regime específico do Direito Civil Ambiental, diante da 
observância do princípio da especificidade, pois o Direito Ambiental constitui-se em 
um conjunto de princípios e normas jurídicas voltadas à proteção jurídica do meio 
ambiente, visando garantir seu equilíbrio, por meio do desenvolvimento econômico, 
social e ambiental, com a finalidade de garantir a existência de vida digna para as 
presentes e futuras gerações. Portanto, trata-se de um sistema próprio, contido no 
âmbito do sistema jurídico, o qual, por sua vez, encontra-se contido no sistema social.

O Direito Ambiental interage com diversas áreas do saber. Desta forma, diante 
de irritações surgidas entre o sistema de Direito Ambiental e os demais sistemas do 
entorno, ocorre o chamado acoplamento estrutural entre sistemas, que permite o sur-
gimento de uma abertura cognitiva, por meio da qual o sistema de Direito Ambiental 
absorve para o seu interior as causas das irritações, visando mitigá-las mediante a 
aplicação de seus princípios e normas específicas.

Assim, diante da ocorrência de um dano ambiental, deverão ser aplicadas as 
normas de Direito Civil Ambiental para a obtenção de sua integral reparação. Por tal 
motivo, a doutrina e a jurisprudência têm se firmado no sentido de que a responsa-
bilidade civil ambiental, seja contratual ou extracontratual, será sempre de natureza 
objetiva, bem como solidária e integral, de acordo com o contido no art. 3º, inciso IV, 
combinado com o art. 14, § 1º, ambos da Lei 6.398/1981.

Desta forma, estabelecido o nexo de causalidade entre a conduta e o dano 
ambiental, todos aqueles que, direta ou indiretamente, concorreram para a prática da 
degradação ambiental serão solidariamente responsáveis pela reparação integral do 
dano ocorrido, independentemente da existência ou não de acordo prévio.

Portanto, pode-se afirmar que as instituições financeiras respondem objetiva, 
solidária e integralmente, juntamente com os agentes financiados, pelos danos ambien-
tais decorrentes das atividades financiadas, seja em decorrência de responsabilidade 
contratual ou extracontratual, em virtude da sujeição ao amplo dever de proteção do 
equilíbrio ambiental, dever, este, previsto no caput do art. 225 da Constituição Federal 
brasileira de 1988.
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SUSTAINABILITY AND 
DEVELOPMENT IN THE 21ST CENTURY
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a Organização das Nações Unidas - 2. Laudato Sì e o desenvolvimento sustentável 
- 3. O Acordo de Paris: redução das emissões e desenvolvimento sustentável - 
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RESUMO: Este artigo trata do desenvolvimento sustentável baseado em três 
grandes fatos ocorridos no ano de 2015: a edição da Encíclica Laudato Sì; os objetivos 
e metas do desenvolvimento sustentável editados pela Assembleia Geral da ONU e a 
21ª Conferência do Clima em Paris.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade; desenvolvimento.
ABSTRACT: This paper deals with sustainable development based on three 

major events that occurred in the year 2015: the editing of the Encyclical Laudato Si; 
the goals and targets of sustainable development edited by the UN General Assembly 
and the 21st Conference of the Climate in Paris.

KEYWORDS: sustainability; development.

INTRODUÇÃO

O ano de 2015 pode ser chamado de o ano da preocupação mundial para 
com a sustentabilidade. Três momentos que ampliaram e revitalizaram o conceito de 
desenvolvimento sustentável foram marcantes. A Igreja Católica, sob a liderança do 
Papa Francisco, editou a Encíclica Laudato Sì, defendendo a ecologia integral e o 
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desenvolvimento sustentável. Posteriormente, a Assembleia Geral da ONU elegeu, 
após três anos de discussões, os 17 objetivos e as 169 metas do desenvolvimento 
sustentável, inseridos no documento Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para 
o desenvolvimento sustentável. Por fim, foi realizada, no final do ano, a 21ª Conferência 
do Clima em Paris. As nações fixaram metas mais rígidas para o corte das emissões 
de gases de efeito estufa, com a finalidade de limitar o aumento da temperatura global 
em patamares bem abaixo de 2° C no ano de 2100, considerando a Era pré-industrial 
como marco inicial, objetivando garantir o desenvolvimento sustentável das presentes 
e das futuras gerações.

1. OS 17 OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SEGUNDO A 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - 
Rio+20,3 ficou estabelecido que o desenvolvimento de objetivos e metas, nos moldes 
dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio,4 seria fundamental para a consolidação 
do desenvolvimento sustentável, por meio de ações focadas e coerentes. A constru-
ção dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio para 2015, estabelecidos por 189 
nações no ano 2000, foi um marco histórico. Tais objetivos eram: 1) reduzir a pobreza; 
2) atingir o ensino básico universal; 3) estabelecer a igualdade entre os sexos e a 
autonomia das mulheres; 4) reduzir a mortalidade na infância; 5) melhorar a saúde 
materna; 6) combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7) garantir a susten-
tabilidade ambiental; 8) estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento.

Observa-se que os objetivos, embora importantes, eram bastante vagos e não 
tratavam de modo mais abrangente dos pilares econômico, social, ambiental e de go-
vernança que devem nortear o desenvolvimento sustentável. Era preciso ousar, aliás, 
o desenvolvimento sustentável exige ousadia e, ao mesmo tempo, responsabilidade.

Na busca dos almejados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ocorreram 
três anos de discussões entre as nações até a elaboração do emblemático documento 
Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.5 O 
documento, que teve o seu texto discutido e aprovado na Cúpula das Nações Unidas 
realizada em Nova York, entre os dias 25 e 27 de setembro de 2015, possui 17 objetivos 

3 UNITED NATIONS. Report of the United Nations conference on sustainable development. [S.l.], 2012. 
Disponível em: <http://www.uncsd2012.org/content/documents/814UNCSD%20REPORT% 20final%20
revs.pdf>. Acesso em: 01 out. 2015.

4 UNITED NATIONS. The millennium development goals report 2015. New York: United Nations, 2015. 
Disponível em: <http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20
(July%201).pdf>. Acesso em: 01 out. 2015.

5 UNITED NATIONS. Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. [S.l.], 2015. 
Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20 Agenda%20
for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>. Acesso em: 01 out. 2015.
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e 169 metas construídos sob o alicerce dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. 
Todavia, assumiu contornos com dimensões mais amplas de sustentabilidade e abor-
dou o desenvolvimento sustentável de modo mais detalhado e descritivo. A Agenda 
é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. O pacto 
internacional visa fortalecer a paz entre as nações com a ampliação das liberdades e 
a erradicação da pobreza em sentido amplo, incluindo a pobreza extrema. Dimensões 
econômica, social, ambiental e de governança do desenvolvimento sustentável estão 
integradas no documento de maneira indivisível e harmônica.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são de natureza global e, como 
fonte do direito internacional, devem dialogar com as fontes legislativas constitucionais 
e infraconstitucionais nacionais, regionais e locais. Políticas públicas implementadas 
pela União, pelos Estados e pelos Municípios brasileiros estão vinculadas a tais obje-
tivos e metas do desenvolvimento sustentável. O Estado, no âmbito dos Três Poderes, 
o Ministério Público, ONGs e o setor privado estão atrelados ao cumprimento dessa 
Agenda. Além deles, órgãos internacionais, como o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) estão engajados no controle e na fiscalização do 
cumprimento dessas metas e desses objetivos.

Os objetivos eleitos demonstram uma grande evolução no âmbito do direito 
internacional e são objeto de experiências e observações realizadas no âmbito das 
nações, nas últimas quatro décadas, sobre o desenvolvimento sustentável. Não se 
distinguiram no documento nações ricas e pobres; todas aderiram aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável conjuntamente.

Essa medida, além de racional - pois o desenvolvimento sustentável precisa ser 
pensado de modo global, para além das fronteiras -, facilitou o acordo político entre 
as nações. Os 17 objetivos, conforme o PNUD, podem ser divididos nos chamados “5 
Ps” do desenvolvimento sustentável: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. 
Tem-se o P de pessoas, quando se pretende erradicar a pobreza e a fome de todas as 
maneiras e garantir a dignidade e a igualdade; o P de planeta, no sentido da proteção 
dos recursos naturais e do clima da Terra para as futuras gerações; o P de parceria, 
para implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida; o P de paz, para 
promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas; e, finalmente, o P de prosperidade, 
para garantir vidas prósperas e plenas, em harmonia com a natureza.

São estes os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
a) acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;
b) acabar com a fome, alcançar segurança alimentar e melhorar a nutrição;
c) assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos;
d) garantir educação inclusiva, equitativa e de qualidade;
e) alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres 

e meninas;
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f) garantir disponibilidade e manejo sustentável da água;
g) garantir acesso à energia barata, confiável e sustentável;
h) promover o crescimento econômico sustentável;
i) construir infraestrutura resiliente e promover a industrialização inclusiva;
j) reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles;
k) tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes;
l) assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis;
m) tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima;
n) conservar e promover o uso sustentável dos oceanos;
o) proteger, recuperar e promover o uso sustentável das florestas;
p) promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável;
q) fortalecer os mecanismos de implementação e revitalizar a parceria global.
Deveria ter sido incluído entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável o 

combate à corrupção. Muitos programas financiados por organismos internacionais, pela 
iniciativa privada e por governos locais para a tutela do meio ambiente e para a melhoria 
do desenvolvimento humano da população mais carente têm recursos desviados pela 
corrupção nos países em desenvolvimento, impedindo a promoção efetiva de políticas 
sustentáveis. No mesmo sentido, a garantia do acesso à justiça para a promoção do 
desenvolvimento sustentável deveria ter sido incluída entre os objetivos, uma vez que 
as políticas públicas nos países em desenvolvimento frequentemente não funcionam a 
contento e a população necessita da intervenção do Poder Judiciário para a tutela de 
direitos fundamentais, como à saúde e à educação, e do meio ambiente equilibrado.

Os 17 objetivos e as 169 metas do desenvolvimento sustentável complementam 
o conceito de desenvolvimento sustentável previsto na Constituição Federal de 1988 
e devem integrá-lo em sede interpretativa. Cabe ao intérprete do Direito considerá-los 
no âmbito do Direito interno e internacional. Seria incoerente negá-los ou ignorá-los, 
porquanto a eles o Brasil, expressamente, não apenas aderiu, mas ajudou a construi-
-los no âmbito da ONU. Esses objetivos e metas vinculam normativamente pessoas 
físicas e jurídicas, de direito público e privado, no âmbito interno. Processos de tomada 
de decisão nas áreas administrativa, legislativa e judicial devem observar o desenvol-
vimento sustentável, seus objetivos e suas metas de modo englobado e integrado.

2. LAUDATO SÌ E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Encíclica Laudato Sì,6 para além da Encíclica Pacem in Terris,7 do Papa João 

6 PAPA FRANCISCO. Carta encíclica Laudato Sì: sobre o cuidado da casa comum. Roma, 24 maio 
2015. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-frances-
co_20150524_enciclica-laudato-si.html>. Acesso em: 22 set. 2015.

7 PAPA JOÃO XXIII. Carta encíclica Pacem in Terris. Roma, 11 abr. 1963. Disponível em: <http://w2.vatican.
va/content/john-xxiii/pt/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html>. Acesso em: 22 set. 
2015.
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XXIII, da Carta Octogesima Adveniens, do Papa Paulo VI,8 da Carta Redemptor hominis,9 
do Santo Papa João Paulo II, e do Discurso ao Bundestag,10 do Papa Bento XVI, trouxe 
poderosos argumentos morais para a defesa do desenvolvimento sustentável dentro 
de um conceito de ecologia integral. Está presente nessa Encíclica, além de preceitos 
religiosos, morais, éticos e filosóficos, uma base científica indiscutível, especialmente 
na abordagem das contribuições humanas para as mudanças climáticas. O título 
traduzido lembra o cântico de São Francisco de Assis “Louvado sejas, meu Senhor”.11 
No cântico, o Santo de Assis referia-se à Terra como a nossa casa comum, comparada 
com uma irmã com a qual se partilha a existência, ou a boa mãe, que acolhe os filhos 
nos seus braços.

A Encíclica inicia pela célebre advertência de que a Irmã Terra:

[...] clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso 
irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. 
Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e domina-
dores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração 
humano ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas da 
doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos.12

Lembrando passagem do patriarca Bartolomeu, a Encíclica avança sobre as 
causas humanas do desenvolvimento insustentável ao referir que “todos, na medida 
em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a 
nossa contribuição - pequena ou grande - para a destruição do ambiente”. Nesse 
sentido, assevera:

[...] quando os seres humanos destroem a biodiversidade na 
criação de Deus; quando os seres humanos comprometem a 
integridade da terra e contribuem para a mudança climática, 
desnudando a terra das suas florestas naturais ou destruindo 
suas zonas úmidas; quando os seres humanos contaminam as 

8 PAPA PAULO VI. Carta apostólica Octogésima Adveniens. Roma, 14 mar. 1971. Disponível em: <http://
w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.
html>. Acesso em: 22 set. 2015.

9 PAPA JOÃO PAULO II. Carta encíclica Redemptor Hominis. Roma, 04 mar. 1979. Disponível em: <http://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redem ptor-hominis.
html>. Acesso em: 22 set. 2015.

10 PAPA BENTO XVI. Discurso. Palácio Reichstag de Berlim, 22 set. 2011. Disponível em: <https://w2.vatican.
va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2011/september/documents/ hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin.
html>. Acesso em: 22 set. 2015.

11 SÃO FRANCISCO DE ASSIS. Cantico delle creature: fonti francescane, 263. Disponível em: <w2.
vatican.va>. Acesso em: 22 set. 2015.

12 PAPA FRANCISCO. Carta encíclica Laudato Sì. 24 maio 2015. Disponível em: <http://w2.vatican.va/
content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html>. 
Acesso em: 22 set. 2015.
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águas, o solo, o ar [...] tudo isso é pecado. Porque um crime 
contra a natureza é um crime contra Deus.13

A Encíclica avança sobre o tema da poluição e das mudanças climáticas e refere 
que a exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a 
saúde, particularmente dos mais pobres, provocando milhões de mortes prematuras pela 
inalação de elevadas quantidades de fumaça produzida pelos combustíveis utilizados 
para preparar alimentos e pelo aquecimento. A essa poluição, alerta o Papa, juntam-
-se outras, causadas pelos transportes, pelas fumaças das indústrias e descargas de 
substâncias que contribuem para a acidificação do solo e da água, pelos fertilizantes, 
inseticidas, fungicidas, pesticidas e agrotóxicos em geral.14

Em boa hora, consta na Encíclica que a poluição é produzida por centenas 
de milhões de toneladas de resíduos, muitos deles não biodegradáveis: resíduos 
domésticos e comerciais, detritos de demolições, resíduos clínicos, eletrônicos e 
industriais, resíduos altamente tóxicos e radioativos. Destarte, “a Terra, nossa casa, 
parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo”.15 Esses problemas 
ambientais são causados, para o Vaticano, pela cultura do descarte e complementam-
-se de modo deprimente pelo consumo desenfreado e irresponsável.

Sobre as mudanças climáticas causadas pela ação humana, a Encíclica reconhece:

[...] um consenso científico muito consistente de que estamos 
perante um preocupante aquecimento climático. Nas últimas 
décadas, esse aquecimento foi acompanhado por uma elevação 
constante do nível do mar, sendo difícil não o relacionar ainda 
com o aumento de acontecimentos meteorológicos extremos.16

Ou seja, espraiam-se em um ritmo alucinante catástrofes ambientais, como 
enchentes, secas, incêndios, tempestades tropicais, ciclones e furacões. E, por conse-
quência, a humanidade é chamada “a tomar consciência da necessidade de mudanças 
de estilo de vida, de produção e de consumo, para combater esse aquecimento ou, pelo 
menos, as causas humanas que o produzem ou o acentuam”.17 Reconhece, ainda, que 
o aquecimento global “é agravado pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso 
intensivo de combustíveis fósseis, que está no centro do sistema energético mundial”.18 

13 PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica Laudato Sì. 24 maio 2015. Disponível em: <http://w2.vatican.va/
content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html>. 
Acesso em: 22 set. 2015.

14 Idem.
15 Idem.
16 Idem.
17 Idem.
18 Idem.
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E denuncia a “prática crescente das mudanças na utilização do solo, principalmente o 
desflorestamento para finalidade agrícola”.19

Observa-se que Laudato Sì prega oportunamente o desenvolvimento sus-
tentável, com respeito às suas dimensões humana, ambiental, econômica e de boa 
governança. A crise ambiental é motivo de preocupação constante na Encíclica, como 
se pode observar, entre outras passagens: no seu capítulo 1, em que aborda a poluição 
e as mudanças climáticas, a questão da água e a perda da biodiversidade; no capítulo 
3, no qual avalia a crise do antropocentrismo moderno20 e as suas consequências; no 
capítulo 7, em que faz alusão à Trindade e à relação entre as criaturas - não apenas 
entre os seres humanos, é claro, mas entre eles e os seres vivos não humanos.

O aspecto humano do desenvolvimento é evidenciado no capítulo 1, ao se anali-
sar a deterioração da qualidade da vida humana, a degradação social e a desigualdade 
planetária; no capítulo 3, ao incluir a necessidade de defesa dos valores do trabalho; 
no capítulo 4, ao clamar pela adoção de um estilo de vida sustentável, pela educação 
para a aliança entre a humanidade e o ambiente (educação ambiental), pela alegria 
e pela paz (qualidade de vida e direito à felicidade, sem guerras) e pelo respeito aos 
sinais sacramentais e ao descanso celebrativo (importância da prática da fé religiosa 
e do repouso semanal).

Considerações sobre governança ficam evidenciadas ao se abordar, no capítulo 
1, a fraqueza das reações políticas dos povos às dificuldades ambientais, econômicas 
e sociais; no capítulo 3, ao se tratar da tecnologia nos aspectos de criatividade e poder 
(sua democratização e utilização para bons propósitos), da globalização do paradigma 
tecnocrático (com valores que priorizem mais o ser humano e não o lucro), da inovação 
biológica a partir da pesquisa (respeito à ciência, quando não colidir com os valores pre-
gados na Encíclica); no capítulo 5, quando defende o diálogo democrático acerca do meio 
ambiente na política internacional e nas políticas nacionais e locais e quando enfatiza a 
importância da transparência nos processos decisórios que afetam o ambiente e o diá-
logo necessário a ser desenvolvido entre política e economia para a plenitude humana.

Enfim, a presença da boa governança no conceito de ecologia integral da Igreja 
fica evidenciada quando a Encíclica dispõe que:

[...] se tornou urgente e imperioso o desenvolvimento de políti-
cas capazes de fazer com que, nos próximos anos, a emissão 
de dióxido de carbono e outros gases altamente poluentes se 

19 Idem.
20 Observa-se importante crítica ao antropocentrismo na obra de Lutzemberger, para quem a ética an-

tropocêntrica está na base de um modelo de progresso insustentável, cujo apocalipse pode abater-se 
sobre a humanidade em curto espaço de tempo, caso não sejam redirecionadas as bases do atual 
modelo de produção. Ver: LUTZEMBERGER, José. Crítica ecológica do pensamento econômico. Porto 
Alegre: L&PM, 2009.

RIDA_Miolo.indb   103 23/07/2018   08:59:13



104 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. VII - nº 20 - maio-agosto de 2018

reduza drasticamente, por exemplo, substituindo os combus-
tíveis fósseis e desenvolvendo fontes de energia renovável.21

Evidente que essas decisões sustentáveis apenas podem ser tomadas por 
políticas que emanam da boa governança e do compliance de regras e princípios que 
levem o desenvolvimento sustentável a sério.

É no capítulo IV, contudo, na abordagem direta da ecologia integral pregada, 
que a Encíclica é expressa em integrar o processo de desenvolvimento com governan-
ça em suas dimensões humana, ambiental e econômica de modo mais abrangente. 
Bem observa a Igreja que “o crescimento econômico tende a gerar automatismos e 
a homogeneizar, a fim de simplificar os processos, e a reduzir os custos”,22 em uma 
visão tradicionalmente utilitária combatida nesta obra. Nesse sentido, passa a ser 
necessária “uma ecologia econômica, capaz de induzir e considerar a realidade de 
forma mais ampla”.23 Para atingir tal finalidade, “a proteção do meio ambiente deverá 
constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não poderá ser consi-
derada isoladamente”.24 Grifa, ainda, “a necessidade imperiosa do humanismo, que 
faz apelo aos distintos saberes, incluindo o econômico, para uma visão mais integral 
e integradora”,25 no sentido holístico, certamente.

Não foge a Encíclica - embora critique o antropocentrismo, alertando para a sua 
crise - do antropocentrismo alargado, ao referir que “a análise dos problemas ambientais 
é inseparável dos contextos humanos, familiares, laborais, urbanos e da relação de cada 
pessoa consigo mesma, que gera um modo específico de se relacionar com os outros e 
com o meio ambiente”.26 O ecocentrismo e o biocentrismo não prevalecem na Encíclica, 
ainda que às vezes nela apresentem os seus traços. O homem, de modo realista, é 
o epicentro da preocupação do Vaticano no processo produtivo de desenvolvimento.

O Papa, em Laudato Sì, faz o necessário, obrigatório e expresso vínculo dos 
conceitos de desenvolvimento sustentável e de justiça intergeracional, como bem 
demonstrado no capítulo 4. Isto é, “[...] a noção de bem comum engloba também as 
gerações futuras”,27 visto que as crises internacionais demonstraram de maneira atroz 
“os efeitos nocivos que trazem consigo o desconhecimento de um destino comum, do 
qual não podem ser excluídos aqueles que virão depois de nós”.28 Assim, “[...] já não se 

21 PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica Laudato Sì. 24 maio 2015. Disponível em: <http://w2.vatican.va/
content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html>. 
Acesso em: 22 set. 2015.

22 Idem.
23 Idem.
24 Idem.
25 Idem.
26 Idem.
27 Idem.
28 Idem.
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pode falar de desenvolvimento sustentável sem uma solidariedade intergeracional”.29 O 
desenvolvimento sustentável, por conseguinte, necessariamente precisa contemplar os 
direitos das futuras gerações dentro da visão da Igreja Católica em consonância com 
o que há de moderno no âmbito do direito ambiental internacional e previsto, aliás, no 
próprio art. 225 da Constituição Federal brasileira.

Extrai-se da Encíclica Laudato Sì um conceito atualizado de ecologia integral que 
engloba economia, direitos humanos, governança e proteção ambiental. Outro ponto 
importante que se pode extrair dessa passagem é a impossibilidade de se pretender 
alcançar o desenvolvimento sustentável com guerras - algumas de conquista - entre 
as nações e com crises ambientais, ambas geradoras de morte, fome e sede coletivas, 
sofrimento e da moderna figura dos milhões de seres humanos que são obrigados a 
abandonar os seus países. Sem paz, e com refugiados bélicos, do terrorismo e am-
bientais, não existe desenvolvimento sustentável global.

No mesmo sentido, podem ser extraídos de outras religiões, como o budismo,30 
o judaísmo31 e o islamismo,32 elementos morais justificadores do princípio do desen-
volvimento sustentável. Aliás, religiões têm um papel de referência na educação ética 
e moral dos povos, no sentido de habilitá-los para a promoção do desenvolvimento 
sustentável.33

3. O ACORDO DE PARIS: REDUÇÃO DAS EMISSÕES E O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

A plenária da 21ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP21) aprovou, 
em dezembro de 2015, em Paris, com anuência de 195 países, responsáveis por 
mais de 90% das emissões dos gases de efeito estufa na Terra, acordo de extensão 
global que, nos seus termos, apresenta efeitos legalmente vinculantes pela primeira 
vez. Ao contrário do Protocolo de Quioto, as nações decidiram de modo unânime pela 
assinatura de um documento. Os países comprometeram-se a organizar estratégias 
para limitar o aumento médio da temperatura da Terra bem abaixo dos 2° C, envidando 
esforços para atingir um aumento de 1,5° C, até 2100, trazendo como referência inicial 
o período pré-industrial.

29 Idem.
30 Sobre a importância contemporânea de Buddha e a relevância do budismo na promoção da susten-

tabilidade, ver: SEN, Amartya. The contemporary relevance of Buddha. Ethics & International Affairs, 
Cambridge, v. 28, n. 1, p. 15-27, 2014.

31 Sobre judaísmo e desenvolvimento, ver: CLARK, Matthew. Judaism: a cry for justice. In: CLARK, Matthew. 
Handbook of research on development and religion. Cheltenham: Edward Elgar, 2013. p. 66-78.

32 CLARK, Matthew; TITTENSOR, David. Islam and development: exploring the invisible aid economy 
Farnham: Ashgate, 2014.

33 CLARK, Matthew. Judaism: a cry for justice. In: CLARK, Matthew. Handbook of research on development 
and religion. Cheltenham: Edward Elgar, 2013. p. 66-78.
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Superou-se em parte o obstáculo do princípio das responsabilidades comuns, 
mas diferenciadas,34 uma vez que as nações desenvolvidas e em desenvolvimento 
devem promover a redução das emissões em igual proporção. Durante muito tempo, 
países em desenvolvimento defenderam um maior prazo e uma maior cota para a 
emissão de gases de efeito estufa a fim de que pudessem atingir níveis de desenvolvi-
mento similares aos países desenvolvidos, responsáveis por um passado de emissões 
intensas, causadoras de poluição atmosférica.

Posner e Weisbach, antes da COP21, afirmavam que “as nações ricas esta-
vam atentas às emissões de gases de efeito estufa e expressavam a disposição de 
reduzi-las”. Em sentido oposto, referiam que “países em desenvolvimento avaliavam 
a redução das emissões como uma prioridade relativamente baixa”.35 A COP21, en-
tretanto, demonstrou que essa afirmação estava equivocada, pois todas as nações, 
ricas e pobres, comprometeram-se com o corte das emissões com iguais objetivos e 
com o mesmo prazo final. De fato, todos os países devem diminuir as suas emissões, 
pois elas aumentam as temperaturas globalmente e causam catástrofes e danos 
ambientais transfronteiriços. De outro lado, é evidente, como reconhecido na COP21, 
que os países ricos devem contribuir com a grande maioria dos recursos financeiros e 
tecnológicos necessários para a diminuição das emissões e a adoção de medidas de 
adaptação e resiliência pelas nações em desenvolvimento.

O princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, foi adotado em 
uma versão soft pela COP21. Ao tempo em que refere que os Estados Unidos e União 
Europeia devem prover com recursos fundos verdes para o financiamento de medidas de 
resiliência e adaptação a serem adotadas pelos países em desenvolvimento, por outro 
lado prevê que todas as nações, ricas e pobres, devem buscar alcançar igualmente a 
redução das emissões e a decorrente diminuição das temperaturas.

O documento não torna o compromisso de corte nas emissões obrigatório e 
verificável, tampouco traça metas percentuais de transição e periódicas de corte nas 
emissões até que se atinja o aumento de temperatura final almejado no ano de 2100.

Será alocada a quantia mínima de U$ 100 bilhões por ano, a partir de 2020, para 
fundos verdes, até o ano de 2025, com a finalidade de custear projetos de adaptação e 
resiliência necessários para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas em 
curso pelos países em desenvolvimento. Esses recursos deverão ser disponibilizados 
pelos Estados Unidos e pela União Europeia, com o encorajamento das demais nações 
para fazerem o mesmo. A China declarou, por exemplo, que vai contribuir com o Fundo 
Climático Verde da ONU com a quantia de U$ 3,1 bilhões.

34 Para uma visão mais aprofundada sobre o princípio das responsabilidades comuns, mas diferencia-
das, ver: SEGGER, Marie-Claire Cordonier Segger; KHALFAN, Ashfaq. Sustainable development law: 
principles, practices and prospects. New York: Oxford University Press, 2004.

35 POSNER, Eric A.; WEISBACH, David. Climate change justice. Princeton: Princeton University Press, 
2010. p. 189.
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Multinacionais, governos e investidores, que participaram do evento como 
assistentes, mostraram-se mobilizados pelo combate ao aquecimento global. Cerca 
de 500 investidores, que representam cerca de US$ 3,4 trilhões do PIB mundial, anun-
ciaram que vão retirar suas aplicações e seus investimentos dos projetos calcados nos 
combustíveis fósseis.36 Esse procedimento, chamado de divestment, tem sido objeto 
de grande debate também nas ricas universidades que compõem a Ivy League nos 
Estados Unidos. Alunos, ativistas e professores têm protestado contra o investimento 
de recursos por essas instituições de ensino em ações de companhias que produzem 
e exploram combustíveis fósseis, as quais não raras vezes fazem grandes doações 
para membros desta mesma Ivy League.37 Empresas comprometeram-se com inves-
timentos bilionários em desenvolvimento tecnológico para energia limpa e anunciaram 
metas com o balanço positivo de carbono em 2017 e o fim das emissões líquidas de 
gases em toda a cadeia de valor na próxima década, com o objetivo de alcançarem a 
neutralidade nas emissões.38

Importante grifar que o próprio FMI divulgou relatório, poucos meses antes da 
COP21, com um forte apelo para que as nações parassem de subsidiar a indústria 
dos combustíveis fósseis. De acordo com o Fundo, tal medida pode salvar milhões de 
vidas em todo o planeta.

O aumento da taxação sobre combustíveis fósseis e a eliminação dos subsídios 
para essa indústria poderiam reduzir mortes prematuras de seres humanos causadas 
pela poluição em até 55%, o que representaria um grande avanço. Apenas no ano de 
2012, conforme a Organização Mundial de Saúde, 3,7 milhões de pessoas perderam 
suas vidas prematuramente em decorrência da poluição.

Entre as práticas condenáveis dos países, em consonância com o FMI, está a 
não taxação dos combustíveis e a sua comercialização abaixo do preço, em virtude dos 
subsídios públicos. Globalmente, os subsídios estatais para a energia suja alcançam 
U$ 5,3 trilhões, ou 6,5% do PIB mundial. Esses valores seriam suficientes, por exemplo, 
para a construção de cinco cidades semelhantes a Boston anualmente. A China, como 

36 NICOLLETTI, Mariana; HISAMOTO, Bruno Toledo. Regras para um jogo colaborativo. Folha de São 
Paulo, São Paulo, 17 dez. 2015. Disponível em: <http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2015/12/172 0987-co-
p21-trara-avancos-no-combate-ao-aquecimento-global-sim.shtml?mobile>. Acesso em: 20 dez. 2015.

37 Pode-se observar a preocupação do Presidente da Universidade de Harvard com o aquecimento global 
de um lado, mas de outro a intenção de continuar por ora investindo nas companhias emissoras de 
gases de efeito estufa. Ver: HARVARD UNIVERSITY. Fossil fuel divestment statement. Cambridge, 2013. 
Disponível em: <http://www.harvard.edu/president/news/2013/fossil-fuel-divestment-statement>. Acesso 
em: 20 dez. 2015. De modo mais progressista, o Presidente Lee C. Bollinger, da Columbia University, 
montou uma Comissão no ano de 2015 para tratar do divestment dos recursos da universidade nas 
companhias que produzem combustíveis fósseis e aumentam o aquecimento global com sua atividade. 
Ver: COLUMBIA UNIVERSITY. Statement on divestment. New York, 2015. Disponível em: <http://www.
columbia.edu/content/statement-divestment.html>. Acesso em: 20 dez. 2015.

38 NICOLLETTI; HISAMOTO, op. cit.
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maior emissora de gases de efeito estufa, é responsável por quase metade desse 
valor total, U$ 2,3 trilhões, e os Estados Unidos por U$ 699 bilhões, sendo o segundo 
maior emissor. Somente com o corte dos subsídios estatais alocados para a indústria 
dos combustíveis fósseis seria possível diminuir as emissões de CO

2 
em patamares 

superiores a 20% ao ano.39

Outro benefício para os governos seria o consequente aumento da receita com a 
tributação sobre os combustíveis fósseis, o que possibilitaria maiores investimentos na 
saúde, na energia renovável, nos transportes públicos de massa e em outros serviços 
de amplo acesso à população. Alguns países, como a Índia, já estão implementando 
políticas públicas como a sugerida, com a finalidade de conter o déficit orçamentário 
e diminuir a poluição, como no exemplo do corte do subsídio ao óleo diesel no varejo.

Em conformidade com o decidido na COP21: a) o compromisso firmado deve ser 
revisto pelas nações a cada cinco anos; b) as metas de cortes de cada país INDCSs 
são voluntárias. Aliás, essas metas de cortes voluntárias foram uma condição política 
imposta pelos Estados Unidos, uma vez que a administração Obama enfrentou intrans-
poníveis dificuldades para aprovar legislação para o corte de emissões no Congresso 
dominado pelo partido republicano, cujos parlamentares recebem grandes contribuições 
financeiras da indústria do petróleo e do carvão.40

39 THE high cost of dirty fuels. The New York Times, New York, 21 may 2015. Disponível em: <http://www.
nytimes.com/2015/05/21/opinion/the-high-cost-of-dirty-fuels.html?_r=0>. Acesso em: 20 dez. 2015. Ver 
também: WEDY, Gabriel. Subsídios públicos e os combustíveis fósseis. Zero Hora, Porto Alegre, 17 
jun. 2015. p. 18. Editoria de Opinião. E, por fim, o relatório do FMI sobre os subsídios públicos para os 
combustíveis fósseis: INTERNATIONAL MONETARY FUND. Counting the cost of energy subsidies. 
Washington, 2015. Disponível em: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/NEW070215A.
htm>. Acesso em: 20 dez. 2015.

40 Diante da dificuldade de aprovar leis para o combate ao aquecimento global no Congresso, o Governo 
Obama elaborou o The Clean Power Plan, que tem o objetivo de diminuir em 32% as emissões de gases 
de efeito estufa, especialmente nas usinas elétricas movidas a carvão, até o ano de 2030, levando em 
consideração níveis de emissões de 2005. Esse plano é calcado basicamente nas atividades regula-
tórias da EPA - Environmental Protection Agency. The National League Cities, que representa 19.000 
cidades nos Estados Unidos, entrou, em dezembro de 2015, como amicus curiae em processo na U.S. 
Court of Appeals for the D.C. Circuit em defesa do The Clean Power Plan, tendo como procurador o 
Professor de Direito Ambiental e Vice-Diretor do Sabin Center for Climate Change Law da Columbia 
Law School, Michael Burger. Na ação judicial, 26 Estados, companhias e a U.S. Chamber of Commerce 
impugnaram o proceder administrativo da EPA e o próprio The Clean Power Plan, tendo como um dos 
argumentos justamente a invasão de competência legislativa do Congresso. Ver: VOLCOVICI, Valerie. 
Cities join defense of EPA’s key carbon rule. Washington, 2015. Disponível em: <http://www.reuters.com/
article/us-climatechange-usa-cleanpowerplan-idUSKBN0U520H20151222>. Acesso em: 02 jan. 2016. 
Possível também acessar a notícia e a peça processual assinada pelo Professor BURGER, Michael. 
Cities nationwide join litigation to support implementation of EPA clean power plan. New York: Columbia 
Law School: Sabin Center for Climate Change Law, 2015. Disponível em: <http://www.law.columbia.edu/
null/download?&exclusive=filemgr.download&file_id=614006>. Acesso em: 02 jan. 2016. O Presidente 
Donald Trump anunciou a retirada do Acordo de Paris por parte dos Estados Unidos, medida que terá 
efeitos nulos, pois a maioria dos grandes Estados, Cidades e corporações norte americanas continuam 
comprometidas com a COP 21. Ver: STATES and cities compensate for Mr. Trump’s climate stupidity. 
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Pode-se afirmar que os pontos principais do acordo são: a) objetivos de longo 
prazo; b) descarbonização; c) metas nacionais de corte das emissões; d) financiamento 
aos países pobres; e) reparação dos danos; f) proteção de florestas e combate ao 
desmatamento.

Os objetivos de longo prazo eleitos no documento significam manter o aque-
cimento global bem abaixo de 2° C, devendo haver uma descontinuação no uso dos 
combustíveis fósseis até 2050. A descarbonização consiste em se atingir um pico de 
emissões tão logo quanto possível, para mais tarde os Estados implementarem as 
emissões negativas e a despoluição da atmosfera. Metas nacionais de emissões serão 
objeto de balanço e revisão em 2023. No ano de 2018, haverá um diálogo facilitador 
para sua avaliação. Não haverá intromissão nem punição internacional em caso de des-
cumprimento das metas; os países ricos terão a obrigação de cumpri-las primeiramente.

O financiamento para medidas de adaptação, resiliência e produção de energia 
limpa a ser endereçado aos países em desenvolvimento será baseado no referido piso 
de US$ 100 bilhões anuais a partir de 2020, a ser custeado prioritariamente pelos 
países desenvolvidos, que terão de reportar aos demais países o cumprimento desse 
compromisso. Esse piso anual será rediscutido a partir de 2025.

A previsão de recursos financeiros para ajudar vítimas de desastres é menciona-
da em destaque no compromisso, na forma de perdas e danos, como exigiam os países 
mais vulneráveis às mudanças climáticas.41 Essa disposição, no entanto, não pode ser 
invocada como base legal para a cobrança de indenizações ou compensações dos 
países ricos e emissores. Em matéria de florestas, o papel dos biomas naturais como 
sumidouro de carbono foi reconhecido, mas sem detalhamento sobre como recursos 
financeiros poderão promover sua conservação e restauração.

De acordo com o art. 4º, parágrafo 1º, do documento, para que seja alcançado 
o objetivo do limite de temperatura a longo prazo, as partes devem utilizar a melhor 
ciência disponível. Deve haver, na segunda metade do século, um rápido equilíbrio entre 
as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa pelas fontes e a sua captura. Ou 
seja, cada tonelada de gás de efeito estufa emitida deve ser removida da atmosfera.

Segundo o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas de 2014 (Fifth 
Assessment Report), o uso de combustíveis fósseis gera 32 gigatons de dióxido de 
carbono por ano. Outras fontes, como o vazamento de metano, as fábricas de cimento e 
outros processos industriais são responsáveis por 5 a 7 gigatons de dióxido de carbono 

The New York Times. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/06/07/opinion/climate-change-
cities-states.html>. Acesso em: 09 set. 2017.

41 Entre os países mais ameaçados pelas mudanças climáticas, estão as Nações Ilhas, vulneráveis ao 
aumento do nível dos oceanos e a tsunamis, como as Ilhas Marshall. Para um aprofundamento relativo 
à ameaça do aquecimento global sobre as Nações Ilhas e suas implicações legais, ver: GERRARD, 
Michael. Threatened island nations: legal implications of rising seas and a changing climate. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2013.
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anuais. O desmatamento e a agricultura, especialmente a monocultura, adicionam 10 
a 12 gigatons ao ano de dióxido de carbono na atmosfera. A soma dessas atividades 
humanas emite na atmosfera 49 gigatons de carbono. Os sumidouros de carbono, por 
sua vez, removem apenas 18 gigatons por ano, 8,8 vão para os oceanos e 9,2 para a 
terra. Para se alcançar o equilíbrio entre as emissões e a capacidade de absorção dos 
sumidouros de carbono, seria necessário acabar completamente com as emissões.42 
Como esse é um objetivo difícil e o acordo demonstrou-se abstrato, já que o objetivo 
de redução das emissões e o consequente limite de temperatura a ser atingido podem 
ocorrer em um período de tempo indeterminado - de 2050 até 2099 -, novas medidas 
precisam ser adotadas.

Em consonância com o World Resources Institute, para se atingir o objetivo 
previsto no art. 2º do Acordo de Paris,43 é preciso trazer as emissões de dióxido de 
carbono referentes à produção de eletricidade para valores aproximados a zero e, 
também, elevar para cerca de 25% o número de veículos movidos por energia elétrica.44 
Já Gerrard sugere que existem apenas três formas de se continuar a usar combustíveis 
fósseis para a produção de energia elétrica na segunda metade deste século:

a) capturar o carbono antes que ele seja emitido na atmosfera;
b) elaborar e criar, em massiva escala, novas tecnologias para remover e 

sequestrar o carbono do ar;
c) criar sumidouros de carbono, assim como acabar com o desmatamento em 

todo o mundo.45

Todas as três alternativas levantam a questão de como o carbono será armaze-
nado. Não se sabe por quanto tempo o carbono ficará nos reservatórios. Por exemplo, 
qual o período de vida das árvores que o armazenam? Impossível saber. O que é certo 
é que, quando árvores são queimadas, cortadas e morrem, elas liberam o carbono 
armazenado imediatamente.

De outro lado, as tecnologias para captura, sequestro e remoção do carbono 
do ar estão sendo desenvolvidas lentamente e sem grande incentivo e concessão de 
subsídios pelos governos. Não há dúvida, igualmente, de que a precificação do carbono 
criaria um incentivo para as pesquisas relativas a tais tecnologias.46 Com a finalidade 
42 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Fifth assessment report. Geneva, 2015. 

Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar5/>. Acesso em: 20 dez. 2015.
43 Emissões bem abaixo de 2° C e tentativa de limitá-las a 1,5° C.
44 WORLD RESOURCES INSTITUTE. COP 21. Washington, 2015. Disponível em: <http://www.wri.org/

our-work/project/cop-21>. Acesso em: 20 dez. 2015.
45 GERRARD, Michael B. What the Paris agreement means legally for fossil fuels. New York City: Columbia 

Law School: SIPA, 2015. Disponível em: <http://energypolicy.columbia.edu/sites/default/ files/energy/
Gerrard_What%20the%20Paris%20Agreement%20Means%20Legally%20for%20Fossil%20Fuels.pdf>. 
Acesso em: 20 dez. 2015.

46 Sobre captura e armazenamento do carbono, ver: JACOBS, Wendy. Carbon capture and sequestration. 
In: GERRARD, Michael; FREEMAN, Jody (Ed.). Global climate change and U.S. law. 2. ed. New York: 
American Bar Association, 2014. p. 481-520.
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de solucionar o problema, Gerrard sugere a combinação de programas agressivos 
de eficiência e conservação energética com a instalação de novas usinas de energia 
renovável (e talvez nuclear) e a substituição dos veículos movidos a petróleo por carros 
elétricos ou movidos a hidrogênio.47

E o Brasil, como fica nesse cenário? De acordo com o próprio governo, o 
desmatamento na Amazônia aumentou 16% entre agosto de 2014 e julho de 2015.48 
Segundo fonte independente, o mês de fevereiro de 2015 teve um aumento de 282% 
no desmatamento na Amazônia se comparado ao mês de fevereiro de 2014.49 O país 
possui uma economia calcada nos combustíveis fósseis e poucos investimentos or-
çamentários e científicos em energias renováveis. A participação da energia eólica50 
e solar é, em matéria de produção, muito pequena quando comparada aos países 
desenvolvidos, especialmente os países nórdicos. Cabe ao Estado brasileiro virar 
esse jogo e optar pela sustentabilidade. Será preciso governança e transparência na 
gestão dos recursos que serão alocados pelos fundos verdes ao Brasil, que necessita, 
por sua vez, superar a cultura da corrupção, do patrimonialismo e da má gestão dos 
recursos públicos por políticos e burocratas. O Estado e todos os setores da sociedade 
têm uma grande responsabilidade a assumir. A Amazônia é, em parte, brasileira, mas 
vital para toda a humanidade; é o pulmão do mundo.

Existe, com muitas omissões e imperfeições técnicas, a Lei 12.187/09, que 
cria a Política Nacional da Mudança do Clima. É preciso implementá-la onde for 
possível, suprindo suas evidentes omissões, complementando-a. Os instrumentos 
reconhecidamente mais eficazes para o combate às mudanças climáticas estão lon-
ge de ser implementados, mas precisam ser regulamentados, como a tributação, a 
precificação do carbono e o cap-and-trade (esse último por uma legislação que possa 

47 GERRARD, Michael B. What the Paris agreement means legally for fossil fuels. New York City: Columbia 
Law School: SIPA, 2015. Disponível em: <http://energypolicy.columbia.edu/sites/default/ files/energy/
Gerrard_What%20the%20Paris%20Agreement%20Means%20Legally%20for%20Fossil%20Fuels.pdf>. 
Acesso em: 20 dez. 2015.

48 O desmatamento atingiu 5.831 Km2 segundo o próprio governo, com um aumento de 16% medido de 
agosto de 2014 a julho de 2015. GIRARDI, Giovana. Desmatamento na Amazônia aumenta 16% em 
um ano. Estadão, São Paulo, 26 nov. 2015. Disponível em: <http://sustentabilidade.estadao.com.br/
noticias/geral,desmatamento-na-amazonia-sobe-16-em-um-ano-e-atinge-5831-km,1802729>. Acesso 
em: 20 dez. 2015.

49 Um novo mapeamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) detectou 42 km2 

de desmatamento no bioma em fevereiro de 2015. Isso representa um aumento de 282% em relação 
ao índice constatado no mesmo mês em 2014. DESMATAMENTO da Amazônia aumentou 282% em 
um ano. O Globo, Rio de Janeiro, 20 mar. 2015. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/
sustentabilidade/desmatamento-da-amazonia-aumentou-282-em-um-ano-15653073#ixzz3v6bfxBZ3>. 
Acesso em: 20 dez. 2015.

50 Sobre as vantagens da energia eólica e a sua regulação nos Estados Unidos, ver: FIRESTONE, Jeremy; 
KEHNE, Jeffrey. Wind. In: GERRARD, Michael. The law of clean energy: efficiency and renewables. 
New York: American Bar Association, 2011. p. 361-368.
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lhe dar concretude).51 Não se pode pensar em concretizar o direito fundamental ao 
desenvolvimento sustentável se o país não estiver engajado no compromisso jurídico 
assumido pelas nações na COP21 para o combate ao aquecimento global e aos seus 
trágicos efeitos.

CONCLUSÃO

Os recentes marcos do desenvolvimento sustentável deixam evidenciado que 
este possui como pilares a inclusão social, o desenvolvimento econômico, a tutela 
ambiental e a governança. Não se pode cogitar em manter um conceito desatualizado 
de desenvolvimento sustentável, como aquele que foi fixado em 1987, pelo Relatório 
Brundtland, há mais de 30 anos. Imperioso adicionar às dimensões social, econômica 
e ambiental do desenvolvimento sustentável a dimensão da boa governança. Outros-
sim, o princípio do desenvolvimento sustentável, que pode ser considerado também 
um direito e um dever fundamental, precisa estar inserido na atual era das mudanças 
climáticas e comprometido com o conceito de Ecologia Integral de Laudato Sì, com os 
17 objetivos e 169 metas previstos na Agenda 2030 da ONU e, muito especialmente, 
com a integralidade do cumprimento do previsto no Acordo de Paris. As presentes e, 
em especial, futuras gerações possuem o direito à vida digna, a ser gozada e usufruída 
em um meio ambiente saudável, livre de extremos climáticos causados por fatores 
antrópicos.
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RESUMO: O presente artigo tem por escopo investigar a proteção jurídica 
conferida aos bens considerados como patrimônios culturais edificados na cidade de 
Curitiba e suas interfaces. Para tanto, em um primeiro momento, serão analisadas as 
legislações nacionais sobre o tema e, a partir de então, o estudo será verticalizado 
para a análise das normas protetivas do patrimônio edificado destes bens no Estado 
do Paraná e, sobretudo, no município de Curitiba. A relevância do tema está no fato de 
que, até o ano de 2016, a cidade de Curitiba, conhecida nacionalmente como “cidade-
-modelo”, não possuía lei de tombamento. Apenas existiam instrumentos e diretrizes 
de proteção, esparsos em legislações, em âmbito estadual e municipal, os quais se 
mostraram ineficazes com os passar dos anos. O principal mecanismo utilizado para 
salvaguarda dos bens era a classificação desses como Unidades de Interesse de 
Preservação (UIP), que não lhes conferia segurança jurídica quando de interesses 
antagônicos com pedidos de demolição. A metodologia utilizada é a lógico-dedutiva, 
por meio de análises legislativas, jurisprudenciais e doutrinárias.

PALAVRAS-CHAVE: preservação; patrimônio cultural edificado; Curitiba; tom-
bamento; Lei nº 14.794/2016.

ABSTRACT: The purpose of this article is to investigate the legal protection 
afforded to assets considered as cultural heritage built in the city of Curitiba and its 
interfaces. In order to do so, in the first moment, the national legislations on the subject 
will be analyzed and, from then on, the study will be verticalized for the analysis of the 
protective norms of the built patrimony of these goods in the State of Paraná and, es-
pecially, in the city of Curitiba. The relevance of the theme lies in the fact that, until the 
year 2016, the city of Curitiba, nationally known as “model city”, did not have a tipping 
law. There were only instruments and guidelines for protection, sparse in legislation, at 
the state and municipal levels, and which proved to be ineffective over the years. The 
main mechanism used to safeguard the assets was the classification of these as Units 
of Interest of Preservation (IPU), but which did not confer legal certainty to them when 
opposing interests with requests for demolition. The methodology used is the deductive 
logic, through legislative, jurisprudential and doctrinal analysis.

KEYWORDS: preservation; built cultural heritage; Curitiba; “tombamento”; Law 
nº 14.794/ 2016.

INTRODUÇÃO

Historicamente, as políticas públicas relacionadas ao patrimônio sempre tiveram 
a presença hegemônica de arquitetos e urbanistas, tanto no Brasil quanto, de maneira 
geral, em todos os países ocidentais.

Ocorre que esta preocupação não deve ser somente de arquitetos nem somente 
de juristas. Deve ser de todos. E por que razão?
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Simples. A preservação do patrimônio cultural, sobretudo no ambiente urbano, 
é importante tanto para garantir bem-estar e qualidade de vida aos seus habitantes, 
quanto também “para desenvolvimento das cidades, ao resguardar uma memória às 
comunidades formadoras da sociedade e, com isso, a percepção, por parte desses 
indivíduos, tanto de suas próprias identidades, quanto de sua importância para o meio 
em que vivem e vice-versa”.4

A partir disso deve-se compreender que o objetivo da proteção não é resguardar 
a coisa em si, mas sim seu significado simbólico, materializado na coisa. Esta, ao surgir 
no mundo dos fatos, adquire potencial para se tornar: (I) bem apropriável, objeto do 
direito de propriedade; ou (II) bem de interesse geral, suscetíveis às restrições estabe-
lecidas em lei. Cabe ao Estado o reconhecimento jurídico da coisa como bem cultural.5

Ao ser reconhecido como patrimônio cultural, o bem se sujeita a um regime de 
proteção especial, do qual fazem parte inúmeros mecanismos protetivos, dentre eles: 
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação.

Todas estas formas jurídicas se assemelham nos seguintes aspectos: restrin-
gem o direito de propriedade e protegem o bem cultural direta ou indiretamente. As 
diferenças estão nos efeitos jurídicos.

Em que pese a importância de proteção do patrimônio cultural, Curitiba, até 
março de 2016, não possuía lei de tombamento, e a preservação dos bens se opera-
cionalizava por meio de outros instrumentos. Esse modelo foi sujeito a aplausos por 
vários motivos, no entanto, com o tempo, mostrou-se frágil. Vários imóveis considerados 
de relevância cultural foram demolidos.

É nesta intersecção entre proteção jurídica inadequada e interesses antagônicos 
que se constrói o presente artigo.

O recorte temático será a proteção do patrimônio cultural edificado no município 
de Curitiba, a partir de um enfoque jurídico. Para tanto, inicialmente será apresentado 
um panorama geral de proteção do patrimônio cultural brasileiro, a fim de situar o leitor; 
posteriormente, será exposto um breve histórico normativo do município de Curitiba, 
para chegar a investigar a recente Lei de Proteção ao Patrimônio Cultural de Curitiba.

1. PANORAMA GERAL DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
BRASILEIRO

A preservação do patrimônio, como objeto de preocupação do governo, surge 
na França a partir da revolução francesa. Antes disso, o patrimônio era objeto de 
4 LINO, Fernanda Noia da Costa. A preservação do patrimônio cultural urbano: fundamentos, agentes 

e práticas urbanísticas. São Paulo, 2010. 187 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 2.

5 RABELLO, Sonia. O Estado na preservação dos bens culturais: o tombamento. Rio de Janeiro: IPHAN, 
2009. p. 45.
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preocupação dos eruditos ou de setores da Igreja Católica. A gestão passou a se dar 
de maneira centralizada a partir de uma estrutura estatal e pioneiramente na história, 
as antiguidades6 foram elevadas à categoria de bem coletivo de interesse da nação, 
passando a ser objeto de políticas públicas oficiais.7

A partir de um aparato técnico-jurídico, foram criados conceitos básicos e 
institucionalizados instrumentos de proteção, como inventários e classificações. Os 
monumentos e as coleções privadas passaram a integrar o patrimônio e foram orga-
nizados em duas categorias, utilizadas até hoje: bens móveis e bens imóveis.8

O Brasil se inspirou no modelo francês e, em 1937, criou, por meio da Lei nº 
378, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN9 (atual IPHAN)10 
para a preservação do patrimônio cultural.11 Neste mesmo ano foi promulgado por 
Getúlio Vargas o Decreto-Lei nº 25/37, que tratava do tombamento em nível nacional, 
cabendo ao órgão do Executivo avaliar quais os bens que merecem proteção federal.

Antes disso, havia uma instituição que se ocupava da fiscalização dos mo-
numentos e objetos históricos - o Museu Histórico Nacional (criado em 1922),12 e a 
Constituição de 1934 introduziu, pela primeira vez, a prerrogativa do Poder Público no 
que se refere à proteção dos bens culturais do país.13

6 No Renascimento, os temas históricos que não tinham relação com a política e nem com a guerra foram 
designados com o nome de “antiguidades”.

7 MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. Políticas públicas e gestão do patrimônio histórico. História em Revista, 
Pelotas: UFPel, p. 30-39, 2005. Publicação do Núcleo de Documentação Histórica da UFPel.

8 MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. O patrimônio histórico e artístico nacional no Rio Grande do Sul no século XX: 
atribuição de valores e critérios de intervenção. Porto Alegre, 2008. 483 f. Tese (Doutorado) - Programa 
de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2008. p. 63.

9 De 1937 a 1967, o SPHAN vivenciou a denominada “fase heroica”, sob a direção de Rodrigo Melo 
Franco. Este, para fundamentar cientificamente a defesa do patrimônio histórico e artístico, trouxe 
para o Brasil o pensamento artístico e historiográfico da Europa, atraindo inúmeros colaboradores 
estrangeiros, em áreas diversas. MARQUES, Maria Eduarda Castro Magalhães. Santos Simões e o 
patrimônio histórico e artístico brasileiro. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB, 
Rio de Janeiro, v. 439, p. 165-180, abr./jun. 2008. p. 168-169.

10 Em 1960 o SPHAN se torna Instituto de Proteção Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
11 Ressalta-se o papel relevante dos intelectuais do Movimento Modernista na formulação das diretrizes, 

na elaboração dos textos legislativos e na administração inicial do SPHAN. Esse Movimento, a partir 
dos anos 20-30, se dedicou a estudar a realidade brasileira, na busca pela revalorização dos elementos 
constitutivos da identidade cultural do país. SPHAN. Proteção e revitalização do patrimônio cultural no 
Brasil: uma trajetória. Brasília: SPHAN/Pró-memória, 1980. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/
uploads/ckfinder/arquivos/Protecao_revitalizacao_patrimonio_cultural(1).pdf>. Acesso em: 13 jan. 2018.

12 MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. Políticas públicas e gestão do patrimônio histórico. História em Revista, 
Pelotas: UFPel, p. 30-39, 2005. Publicação do Núcleo de Documentação Histórica da UFPel.

13 Artigo 148 da Constituição de 1934: “Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar 
o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de 
interesse histórico e o patrimônio artístico do País, bem como prestar assistência ao trabalhador in-
telectual”. BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. 
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O Código Penal, em 1940, ingressou no ordenamento jurídico e, em seus artigos 
165 e 166, veio considerar crimes contra o patrimônio destruir, inutilizar ou deteriorar 
bem tombado de valor artístico, arqueológico ou histórico, bem como alterar sem licença 
o aspecto do local especialmente protegido por lei. Ainda, o artigo 250 considera crime 
causar incêndio, expondo a perigo obra de assistência social ou de cultura, situação 
em que a pena é aumentada em um terço.14

Em 1961 foi instituída a Lei nº 3.924, para preservação de monumentos arqueo-
lógicos e pré-históricos, e para proteção dos bens históricos, artísticos ou numismáticos 
oriundos de descobertas fortuitas.15

A partir do golpe de 1964, o Estado, apesar da repressão ideológica e política, 
se torna um elemento essencial de difusão cultural. Durante todo o regime militar foram 
promulgados diversos instrumentos que disciplinam e organizam a produção e a distri-
buição dos bens culturais no Brasil, além da criação de órgãos governamentais e planos 
estratégicos para o desenvolvimento cultural, tornando-se o período da história, até 
então, com maior produção e difusão de bens culturais. Foram criados, dentre outros, 
o Conselho Federal de Cultura (CFC),16 a Fundação Nacional de Arte (FUNARTE)17 e 
o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC).18

Em 1965, foi criada a Lei nº 4.845 para vetar a saída do Brasil de obras de 
arte e ofícios produzidos no País, até o final do período monárquico; obras da mesma 
espécie oriundas de Portugal e incorporadas ao meio nacional durante os regimes 
colonial e imperial; e obras de pintura, escultura e artes gráficas que, embora produ-
zidas no exterior nos períodos supracitados, representem personalidades brasileiras 
ou relacionadas com a História do Brasil, bem como paisagens e costumes do País.19

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 
14 jan. 2018.

14 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal.
15 BRASIL. Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961. Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-

-históricos.
16 O CFC foi criado em 1966, por meio do Decreto-Lei nº 74, que veio substituir o Conselho Nacional de 

Cultura, tendo suas atribuições e representação ampliadas, se integrando às metas governamentais de 
revigorar a ação do Estado em diversas áreas, sobretudo na cultura. Dentre as atribuições do Conselho 
estavam: formular a política cultural nacional; articular-se com os órgãos estaduais e municipais; estimular 
a criação de Conselhos Estaduais de Cultura; reconhecer instituições culturais; manter atualizado o 
registro das instituições culturais; conceder auxílios e subvenções; promover campanhas nacionais e 
realizar intercâmbios internacionais. CALABRE, Lia. Intelectuais e política cultural: o Conselho Federal 
de Cultura. Intellèctus, Rio de Janeiro, ano 05, v. II, 17-18 maio 2006.

17 Instituída pela Lei nº 6.312 de 16 de dezembro de 1975, tinha a finalidade de promover, estimular e 
desenvolver atividades culturais em todo o território brasileiro.

18 BONFIM, Paulo Ricardo. Cultura brasileira e identidade nacional (resenha). Revista Científica da FAEX, 
Extrema, edição 03, ano 2, p. 161-168, 2013. p. 166-167.

19 Artigos 1º, 2º e 3º da Lei. BRASIL. Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965. Proíbe a saída, para o 
exterior, de obras de arte e ofícios produzidos no país, até o fim do período monárquico.
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Desde então, as políticas públicas federais passaram por alterações. Foram 
realizadas duas reuniões de Governadores: em Brasília, em 1970, a qual ressaltou 
a relevância ideológica que a preservação do patrimônio assumiu para a ditadura; e 
em 1971, em Salvador. Ambas evidenciaram a necessidade de estender aos estados 
e municípios as ações de preservação do patrimônio. A partir de então, tais entes 
também assumiram as políticas de preservação que, até então, eram prerrogativas 
do governo federal.20

Em 1977, o Decreto nº 80.978 promulgou a Convenção do Patrimônio Cultural 
e Natural, Unesco/1972, da qual o Brasil foi signatário.

Em 1979, foi criada a Fundação Nacional Pró-Memória, que passou a atuar 
conjuntamente com a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 
de modo a dar maior dinamismo às políticas culturais voltadas para a preservação 
do patrimônio cultural.21 Objetivava “contribuir para o inventário, a classificação, a 
conservação, a proteção, a restauração e a revitalização dos bens de valor cultural e 
natural existentes no País”.22

Em 1985, a Lei 7.347/85 previu uma forma de proteção do patrimônio cultural: 
a ação civil pública. Esta lei rege as ações de responsabilidade por danos morais e 
patrimoniais causados, entre outros, ao meio ambiente e a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, em 1986, emitiu a Reso-
lução nº 1, estabelecendo critérios e diretrizes para a avaliação de impacto ambiental 
como um dos instrumentos da política nacional do meio ambiente. Destaca os sítios e 
monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, como aspecto das 
análises socioeconômicas.23

A Constituição Federal de 1988 fez referência explícita à proteção do patrimônio 
histórico e artístico brasileiro. Destaca-se o artigo 216, que conceitua o patrimônio 
cultural brasileiro como sendo “os bens de natureza material e imaterial, tomados indivi-
dualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Neste conjunto estão inseridas 

20 MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. Políticas públicas e gestão do patrimônio histórico. História em Revista, 
Pelotas: UFPel, p. 30-39, 2005. Publicação do Núcleo de Documentação Histórica da UFPel.

21 Nesta época houve a ampliação da noção de “patrimônio cultural”, de modo que setores até então 
excluídos das políticas culturais, como as comunidades locais, começaram a ser reconhecidos como 
parceiros no trato das questões relacionadas ao seu patrimônio. MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. Políticas 
públicas e gestão do patrimônio histórico. História em Revista, Pelotas: UFPel, p. 30-39, 2005. Publicação 
do Núcleo de Documentação Histórica da UFPel.

22 IPHAN. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/53/fundacao-
-nacional-pro-memoria-1979-1990>. Acesso em: 09 jan. 2018.

23 CONAMA. Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Dispõe sobre critérios básicos e 
diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental.
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as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, ar-
tísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Ainda, o parágrafo 1º do artigo 216 prevê que “o Poder Público, com a colabo-
ração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio 
de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação”.

Os artigos 23 e 24 da Constituição estabelecem as competências legislativas e 
executivas dos entes políticos quanto à questão da preservação cultural. É importante 
destacar que a Carta Maior também estabeleceu ações para a defesa do patrimônio. 
Dentre elas, destaca-se a ação popular, prevista no art. 5º, LXXII, da CF/88.24

Com a onda neoliberal dos anos 90, surgem iniciativas com a finalidade de 
“revitalizar” alguns centros urbanos,25 como, por exemplo, o programa de recuperação 
do centro histórico de Salvador, lançado em 1991 por meio de uma Carta de Referência 
do Governo do Estado com objetivos de reabilitação física e restauro das edificações, 
transformando-o em polo de atração turística.26 Recife também passou pelo “Plano de 
Revitalização do Bairro do Recife”, criado em 1988 pelo Governo do Estado e implantado 
a partir de 1993 pelo Governo Municipal.27

Importante lei surge em 1991: a Lei Rouanet. Tal norma instituiu o Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a finalidade de captar e canalizar recursos 
com o intuito de proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade 
brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; salvaguardar a sobre-
vivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver da sociedade brasileira; 
preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico brasileiro.28

24 “Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do 
ônus da sucumbência”.

25 Essa proposta de revitalização, como estratégia de desenvolvimento local, surge no Brasil basicamente 
na década de 90. Antes disso, houve outras experiências de revitalização urbana, como o Corredor 
Cultural no Rio de Janeiro e o Projeto Reviver, em São Luís. Contudo, não podem ser consideradas 
como planos locais de desenvolvimento.

26 SANTOS JÚNIOR, Wilson Ribeiro dos; BRAGA, Paula Marques. O Programa de Recuperação do 
Centro Histórico de Salvador e as lições das Cartas Patrimoniais. Arquitextos, São Paulo: Vitruvius, ano 
09, n. 107.04, abr. 2009. Disponível em: <http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.107/59>. 
Acesso em: 09 jan. 2018.

27 ZANCHETI, Sílvio Mendes; LACERDA, Norma. A revitalização de áreas históricas como estratégia 
de desenvolvimento local: avaliação do caso do Bairro do Recife. Revista Econômica do Nordeste, 
Fortaleza, v. 30, n. 1, p. 8-24, jan./mar. 1999.

28 BRASIL. Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Restabelece princípios da Lei n. 7.505, de 2 de 
julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências. Sobre 
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Na esfera penal, o patrimônio cultural adquiriu proteção por meio da Lei nº 
9.605/98. Conhecida por Lei dos Crimes Ambientais, sua importância se dá em razão 
do pioneirismo na tipificação dos crimes ambientais. O capítulo V, seção IV, da Lei trata 
dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, incluindo, dentre outros, 
a pichação de edificação ou monumento urbano como crime. Ademais, prevê aumento 
de pena caso o ato seja realizado em monumento ou coisa tombada.29

A virada do século trouxe consigo preocupações acerca da proteção do patrimô-
nio cultural imaterial, que não era contemplada por um instrumento jurídico adequado. 
Com isso, foram criados no âmbito federal o “Registro de Bens Culturais de Natureza 
Imaterial” e o “Programa Nacional do Patrimônio Imaterial”, por meio do Decreto nº 
3.551/2000. Dessa forma, foram instituídos os Livros de Registro dos Saberes, das 
Celebrações, das Formas de Expressão e dos Lugares. Neles, deverão ser inscritos 
os conhecimentos, modos de fazer, rituais, festas, manifestações literárias, musicais, 
plásticas, cênicas e lúdicas, mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços, 
tendo como referência “a continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para 
a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira”.30 Vale ressaltar que 
esse rol não é taxativo, de modo que poderão ser abertos outros livros de registro para 
a inscrição de bens culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural 
brasileiro e não se enquadrem nos livros arrolados pela lei.31

Em 2001 ingressou no ordenamento jurídico brasileiro o Estatuto da Cidade, 
que em seu artigo 2º, inciso XII, dispõe que: “a política urbana tem por objetivo orde-
nar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 
mediante as seguintes diretrizes gerais: proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico 
e arqueológico”.32

a Lei Rouanet, conferir: NOHARA, Irene Patrícia; FIREMAN, Ana Luiza Azevedo. Desenvolvimento 
pelo incentivo à cultura: papel da arte e vicissitudes da utilização da Lei Rouanet. Revista de Direito 
Econômico e Socioambiental, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 198-220, jul./dez. 2016.

29 Artigo 65, parágrafo primeiro, da Lei. BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre 
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e 
dá outras providências.

30 Artigo 1º, § 2º, do Decreto nº 3551/2000. BRASIL. Decreto nº 3551, de 04 de agosto de 2000. Institui 
o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria 
o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências.

31 Sobre a proteção do patrimônio cultural imaterial vale citar o Decreto nº 5.753, de 12.04.2006, que 
aprovou à Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, adotada em Paris, em 
2003. BRASIL. Decreto nº 5.753, de 12 de abril de 2006. Promulga a Convenção para a Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural Imaterial, adotada em Paris, em 17 de outubro de 2003, e assinada em 3 de 
novembro de 2003.

32 BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.
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Com relação à preservação do patrimônio cultural nos âmbitos estadual e muni-
cipal, foi especialmente realizada por meio de leis de tombamento e por instrumentos 
legais de planejamento urbano, como planos diretores, leis de uso do solo etc.33 Essa 
proteção se dá indiretamente quando o objetivo primário do Poder Público não é a prote-
ção do patrimônio cultural. Nesse caso, embora o interesse público seja assemelhado, o 
procedimento administrativo, o motivo do ato e sua finalidade específica são diversos.34

O quadro 1 sintetiza as principais leis e instrumentos de proteção ao patrimônio 
cultural edificado no âmbito federal.35

FEDERAL

Decreto-Lei nº 25/1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

Código Penal (1940) - Artigos 165, 166 e 250.

Lei nº 3.924/1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei nº 7.347/1985 - Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos aos bens de valor 
cultural.

Resolução CONAMA nº 001/1986 - Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos 
e as diretrizes para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos 
da política nacional de meio ambiente.

Constituição da República Federativa do Brasil (1988) - Artigos 5º (ação popular; hipótese de lesão ao 
patrimônio cultural), 20 (bens da União), 23 (competências), 24 (proteção, responsabilidade por danos; 
legislação concorrente), 30 (competências dos municípios), 129 (funções da justiça), 170 (atividade 
econômica), 182 (política urbana), 210 (respeito aos valores), 215 e 216 (cultura), e 225 (meio ambiente).

Decreto nº 1.306/1994 - Regulamenta o Fundo de Defesa do Direito Difuso, que tem por finalidade 
a reparação dos danos causados ao meio ambiente, aos bens de valor cultural e outros interesses 
difusos e coletivos.

Decreto nº 3.179/1999 - Especifica as sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente.

Quadro 1 - Principais Leis de proteção ao Patrimônio Cultural Edificado no âmbito federal

33 MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. Políticas públicas e gestão do patrimônio histórico. História em Revista, 
Pelotas: UFPel, p. 30-39, 2005. Publicação do Núcleo de Documentação Histórica da UFPel. Sonia 
Rabello assevera que “trata-se, basicamente, de legislação de caráter urbanístico, somente aplicável 
a imóveis urbanos. No entanto, pode produzir os mesmos efeitos práticos do tombamento, já que a 
legislação urbana pode impor ao proprietário do bem imóvel as restrições que julgar cabíveis, do ponto 
de vista do meio ambiente urbano”. RABELLO, op. cit., p. 21.

34 É o caso, também como limitação ao direito de propriedade, das florestas e demais formas de vegetação 
pela aplicação do Código Florestal, ou da preservação de mananciais de nascentes e rios, da proteção 
do meio ambiente ecológico, ou ainda da de locais de interesse turístico. RABELLO, op. cit., p. 21.

35 Vale ressaltar que a preservação do patrimônio cultural também é orientada por cartas, declarações e 
tratados nacionais e internacionais, os quais definem, mais do que normas e procedimentos, os conceitos 
que norteiam tal proteção. No que se refere ao patrimônio arquitetônico, destacam-se a Carta de Atenas 
(CIAM, 1933), a Carta de Veneza (ICOMOS, 1964), a Convenção sobre a salvaguarda do patrimônio 
mundial, cultural e natural (Unesco, 1972), a Carta de Petrópolis (1987), entre outros. CURITIBA. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Plano municipal de controle ambiental e desenvolvimento 
sustentável. Curitiba, Paraná. Disponível em: <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2010/00085327.pdf>. 
Acesso em: 13 jan. 2018.
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2. NOTAS HISTÓRICAS DE PROTEÇÃO JURÍDICA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
EDIFICADO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

É na década de 1940 que surgem os primeiros registros oficiais da preocupação 
com o patrimônio cultural de Curitiba, expressados por meio do plano urbanístico con-
cebido por Alfred Agache, do tombamento federal das coleções do Museu Paranaense 
e do Museu David Carneiro, e da assinatura de decreto municipal reconhecendo o valor 
histórico do Paço da Liberdade, antiga sede da prefeitura.36

O Estado do Paraná aprovou, em 1953, a Lei Estadual nº 1.211, que, ainda 
em vigor, define o patrimônio histórico e artístico do Estado do Paraná como sendo “o 
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no Estado e cuja conservação seja de 
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Paraná, 
quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”,37 
bem como estabelece o tombamento como único instrumento capaz de considerar um 
bem como patrimônio histórico e artístico.38

Pioneiramente em sua história, no ano de 1964, a prefeitura de Curitiba previu 
recursos para a preservação do patrimônio, que ainda era pensado como arquitetura - 
preservação de prédios - e não como nichos históricos. Contudo, as ações municipais 
de proteção ao patrimônio edificado de Curitiba somente ganham ênfase no contexto 
da aprovação (no ano de 1966) e implantação do Plano Diretor de Curitiba.39

Instituído pela Lei Municipal nº 2.828/1966, este plano foi o primeiro instrumento 
legal do município relativo à preservação do patrimônio cultural.40 A lei reservou uma 
seção destinada à preservação e revitalização dos setores histórico-tradicionais, e 
previu como instrumento para a implantação da política convênios com o Patrimônio 
Histórico do Estado e da União visando o tombamento das edificações e logradouros.41

A partir das diretrizes do Plano Diretor, em 1971 foi elaborado um Plano de 
Revitalização do Setor Histórico da cidade, cujo objetivo principal era “restabelecer a 

36 CURITIBA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Plano municipal de controle ambiental e desenvolvi-
mento sustentável. Curitiba, Paraná. Disponível em: <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2010/00085327.
pdf>. Acesso em: 13 jan. 2018. 

37 Artigo 1º da Lei. PARANÁ. Lei Estadual nº 1.121. Dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural 
do Estado do Paraná.

38 Artigo 1º, § 1º, da Lei - Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante 
do patrimônio histórico, artístico e natural do Paraná, depois de inscritos separada ou agrupadamente 
num dos Livros do Tombo, de que trata o artigo 3º desta Lei. PARANÁ. Lei Estadual nº 1.211. Dispõe 
sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná.

39 O Plano Diretor de Curitiba foi instituído pela Lei Municipal nº 2.828, de 10 de agosto de 1966.
40 Instituído pela Lei Municipal nº 2.828/1966, que, no artigo 52, prevê a política de Preservação e Re-

vitalização de Setores Histórico-Tradicionais, “com a finalidade de resguardar os valores históricos e 
urbanos de determinadas áreas”.

41 Seção V, artigo 54 da Lei.
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continuidade do patrimônio do centro antigo da cidade”, a partir da delimitação do Setor 
Histórico, em que os cuidados e normativas deveriam atrair o turista, como “principal 
usuário”.42

No ano de 1977, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC 
e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES, elabo-
ram o Plano de Preservação do Acervo Cultural da Região Metropolitana de Curitiba. 
A partir disso, 363 unidades de importância cultural para Curitiba foram inventariadas 
pelo governo estadual.43

Em 1979, o Decreto Municipal nº 1.547 trouxe uma nova forma de proteção do 
patrimônio edificado: foram instituídas as Unidades de Interesse de Preservação - UIP. 
No total, foram cadastradas 586 edificações de relevante valor histórico e cultural. Na 
sequência, foram criados dois mecanismos de incentivo aos proprietários dos imóveis: 
(I) isenção de IPTU, desde que os proprietários cumprissem as ações necessárias à 
preservação dos imóveis;44 e (II) o incentivo construtivo, por meio de autorização para 
construir acima dos limites previstos pela legislação.45

Em 1985 é criado o primeiro plano de preservação do patrimônio de Curitiba, 
denominado “Preservação do Patrimônio Cultural: Reviver Curitiba”. Este plano é estru-
turado por três eixos, a saber: (I) os elementos significativos do patrimônio devem ser 
alvo de zoneamento, regulamentação do uso do solo, medidas urbanísticas específicas 
para sua manutenção; (II) sensibilização da comunidade e dos órgãos municipais para 
a causa do patrimônio, bem como a qualificação profissional dos técnicos da muni-
cipalidade; (III) viabilização de recursos financeiros para a preservação, em especial 
envolvendo a iniciativa privada.46

42 D’ANGELIS, Taís Silva Rocha; NASCENTES, Maria Cristina Cabral. O Setor Histórico de Curitiba na 
construção da imagem da “cidade-modelo” de Curitiba. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL, XVII, 
2017, São Paulo. Anais... São Paulo: FAUUSP, 2017. p. 6. Na mesma década, iniciam-se os processos 
de restauração e reciclagem de importantes edifícios públicos municipais: o Teatro Paiol, o antigo Paço 
Municipal, a Casa Romário Martins, o Palacete Wolf, o Solar do Barão, o Centro de Criatividade, bem 
como a transformação de cinco quadras da Rua 15 de Novembro em calçadão. O Plano de Revitalização 
do Setor Histórico foi instituído pelo Decreto nº 1.160/1971.

43 BRASIL. Plano de desenvolvimento integrado do turismo sustentável - PDITS. jun. 2014. p. 75. Disponível 
em: <http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/DPROD/PDITS/PARANA/PDITS_DO_MUNICI-
PIO_DE_CURITIBA.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2018.

44 CURITIBA. Decreto Municipal nº 161/1981. Dispõe sobre isenção do imposto imobiliário relativo a 
imóveis de valor histórico ou cultural. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/
decreto/1981/16/161/decreto-n-161-1981-dispoe-sobre-isencao-do-imposto-imobiliario-relativo-a-
-imoveis-de-valor-historico-ou-cultural>. Acesso em: 13 jan. 2018.

45 CURITIBA. Lei nº 6.337/82. Institui incentivo construtivo para a preservação de imóveis de valor cultural, 
histórico ou arquitetônico.

46 RAMÍREZ TORRES, Nicolás Jesús. Gestão do patrimônio histórico e desenvolvimento urbano susten-
tável: políticas públicas para o incremento do turismo em Curitiba. 2007. 147 f. Dissertação (Mestrado) 
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Em 1988 a Constituição Federal veio dispor, no artigo 30, incisos I, II e IX, que é 
competência dos municípios promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, bem como legislar 
sobre assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e a estadual 
no que couber.47

Em 1989 a Constituição do Estado do Paraná foi promulgada e, em seu artigo 
12, inciso IV, prevê o dever compartilhado de impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou 
cultural, bem como a obrigação do Município de promover a proteção do patrimônio 
histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual 
(artigo 17, inciso IX).

Em 1990 é criada a Lei Orgânica de Curitiba (1990), colocando como objetivo 
fundamental do município a preservação dos valores históricos e culturais municipais 
(artigo 4º, inciso IX) e como dever do Poder Público, em atuação conjunta com a 
comunidade, a proteção do patrimônio cultural municipal, por meio dos seguintes 
instrumentos: inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras 
formas de acautelamento e preservação (artigo 179). Ressalta-se que esse rol não é 
taxativo, de modo que a lei prevê que haja outros mecanismos de proteção.

Em 1993 foi criado um novo instrumento para a restauração de imóveis de 
excepcional valor cultural para a cidade: as Unidades Especiais de Interesse de Pre-
servação - UIEP. Como incentivo à proteção, o Decreto nº 380/1993 prevê a venda de 
cotas de restauro, adquiridas para acréscimos construtivos.48

A Lei Municipal nº 9.800/2000, objetivando a proteção e preservação do imóvel 
considerado patrimônio cultural, veio trazer a possibilidade de ser estabelecida “con-
dição especial de ocupação”. Ainda, a lei se refere à possibilidade de transferência 
do potencial construtivo (não utilizável) do imóvel objeto de limitações urbanísticas a 
terceiros ou aos que doarem ao Município o imóvel sob proteção e preservação.49 Essa 
possibilidade é detalhada nº Lei 9.803/2000.50

- Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
Curitiba, 2007. p. 80.

47 Artigo 30, incisos I, II e IX, da Constituição Federal.
48 Por esse processo, importantes edificações foram recuperadas: a Catedral Basílica de Curitiba, a Socie-

dade Garibaldi, o edifício central da Universidade Federal do Paraná, o casarão da União Paranaense 
de Estudantes, a sede do Ministério Público do Estado do Paraná, entre outros. BRASIL. Decreto nº 
380/1993. Dispõe sobre unidades de interesse especial de preservação - UIEP e estabelece critérios 
para a concessão de incentivos, visando sua restauração e manutenção, nos termos da lei nº 6337/82.

49 Artigo 43 da Lei. CURITIBA. Lei nº 9.800/2000. Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo 
no município de Curitiba e dá outras providências.

50 Artigo 1º da Lei: “O proprietário de um imóvel impedido de utilizar plenamente o potencial construtivo 
definido na Lei de Zoneamento e Uso do Solo, por limitações urbanísticas relativas à proteção e pre-
servação do Patrimônio Histórico, Cultural, Natural e Ambiental definidas pelo Poder Público, inclusive 
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Nesse contexto, com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 e do 
Estatuto da Cidade, fez-se necessária a adequação das diretrizes municipais previstas 
no então Plano Diretor à orientação legislativa federal, o que se deu pela edição da Lei 
Municipal nº 11.266, de 16 de dezembro de 2004.51

Dentre as diretrizes gerais da política municipal do meio ambiente estão: 
(I) a promoção da preservação do patrimônio cultural edificado e dos sítios históricos, 
mantendo suas características originais e sua ambiência paisagem urbana, por meio de 
tombamento ou outros instrumentos, e orientar e incentivar o seu uso adequado;52 (II) a 
identificação e definição dos bens de valor ambiental e cultural, de natureza material 
e imaterial, de interesse de conservação e preservação, integrantes do Patrimônio 
Ambiental e Cultural do Município de Curitiba;53 (III) a orientação e o incentivo do uso 
adequado do patrimônio, dos sítios históricos e da paisagem urbana;54 e (IV) o esta-
belecimento de incentivos construtivos e fiscais visando à preservação, conservação 
e recuperação do patrimônio cultural e ambiental.55

Em 2012 o Decreto nº 2.044 instituiu o Procedimento de Inventário de Bens 
Imóveis do Patrimônio Cultura e convalidou todos os procedimentos que constituíram 
Bens Imóveis do Patrimônio Cultural do Município de Curitiba até então realizados.

Em que pese haver a previsão de outros instrumentos legais de proteção ao 
patrimônio cultural edificado de Curitiba, a opção do Munícipio de preservação era por 
meio das Unidades de Interesse de Preservação, visto não haver uma legislação mais 
detalhada com o tombo.

Contudo, havia um (mau) entendimento que as UIP não possuíam a força ne-
cessária para proteger bens de tamanha importância, de modo que esta decisão do 
poder executivo local foi favorável a sua destruição. Com frequência as Unidades de 
Interesse de Preservação eram descadastradas por meio de processos judiciais em que 
autorizações para demolições de edificações eram emitidas. Assim, ao longo do tempo 
Curitiba perdeu alguns de seus patrimônios culturais edificados. Vejamos alguns casos.

Os primeiros “descadastramentos” datam de 1983 e resultam da revogação do 
chamado “decreto das casas históricas” (Decreto Municipal nº 1.547/1979).

tombamento, poderá transferir parcial ou totalmente o potencial não utilizável desse imóvel, mediante 
prévia autorização do Poder Público Municipal, obedecidas as disposições desta lei”. CURITIBA. Lei 
nº 9.803/2000. Dispõe sobre a Transferência de Potencial Construtivo.

51 CURITIBA. Lei Municipal nº 11.266, de 16 de dezembro de 2004. Dispõe sobre a adequação do plano 
diretor de Curitiba ao estatuto da cidade, para orientação e controle do desenvolvimento integrado do 
município.

52 Artigo 20, inciso IX, da Lei.
53 Artigo 20, inciso XI, da Lei.
54 Artigo 20, inciso XIII, da Lei.
55 Artigo 20, inciso XIV, da Lei.
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Em 2012, é liberado alvará de demolição às casas de número 1859 e 1869, 
na Avenida do Batel, ao Hospital Santa Cruz. Ambas eram unidades de interesse de 
preservação (UIP). Um dos argumentos utilizados para a concessão da autorização 
foi o de que “não se vislumbra qualquer lei no sentido da impossibilidade de demolição 
do imóvel cadastrado como unidade de interesse de preservação” e que, “se não há 
lei proibindo a demolição do imóvel em questão, não pode a Administração Pública 
impedir que o proprietário utilize de seu imóvel como bem lhe convier”.56

Em 2013 a FSF Administração e Participações Ltda. conseguiu autorização 
judicial em face do Município de Curitiba para demolir a edificação existente no imóvel 
situado na Avenida Vereador Toaldo Túlio, nº 3711, apesar da alegação do município 
de que a demolição seria de reparação impossível para a cidade. A edificação era 
cadastrada como unidade de preservação e já havia estado presente na listagem 
integrante do Decreto nº 1.547/79 (“Casas Históricas”), revogado em 1983.57Ainda, 
segundo parecer anexado da Coordenadoria de Pesquisa Histórica, integrava outros 
inventários de ações de valorização do patrimônio cultural por ser um dos últimos 
imóveis a apresentar peculiaridades arquitetônicas da habitação rural da imigração 
italiana, que era cadastrado como unidade de preservação.

A alegação para autorizar a demolição foi de que esta somente poderá ser 
obstada se o bem passar previamente pelo processo de tombamento, tendo em vista 
que tanto o Decreto-Lei nº 25/37 quanto a Lei Estadual nº 1.211/53 assim preconizam. 

56 NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DE-
CADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE DEMO-
LIÇÃO DE CASAS GEMINADAS LOCALIZADAS EM IMÓVEL DO APELADO. PEDIDO INDEFERIDO 
SOB O ARGUMENTO DAS CASAS ESTAREM CADASTRADAS COMO UNIDADE DE INTERESSE DE 
(UIPS). PRESERVAÇÃO (UIPS). AUSÊNCIA DE LEI QUE RESTRINJA O DIREITO DE PROPRIEDADE 
OU DIGA EXPRESSAMENTE SOBRE A PROIBIÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE CADASTRADOS IMÓVEIS 
CADASTRADOS COMO UIPS. ATO COATOR DITO POR ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 
NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Levando-se em conta que o ato coator data 
Levando de 08.11.2010 (f. 345) e a impetração do mandado de segurança se deu em 26.11.2010 (f. 02), 
não há falar em decadência. Ocorrência de decadência. Não se vislumbra qualquer lei no sentido da 
impossibilidade de demolição do imóvel cadastrado como unidade de interesse de preservação, além 
disso, o Decreto refere- Municipal nº 380/93 somente refere-se a incentivos concessão de incentivos 
aos proprietários de tais imóveis, visando a preservação destes, sendo omisso com relação à proibição 
de demolição de tais imóveis. Em razão disso, não pode o apelante utilizar de tal ato normativo para dar 
legalidade a seu pedido conduta de indeferir o pedido de demolição do imóvel cadastrado como UIPs. 
Se não há lei proibindo a demolição do imóvel em questão, não pode a Administração Pública impedir 
que o proprietário utilize de seu imóvel como bem lhe convier. Inexistindo lei que autorize a negativa da 
concessão de alvará de demolição para concessão imóvel cadastrado como unidade de interesse de 
preservação, que é o caso dos autos, não há falar em restrição do direito revestindo de propriedade do 
apelado, revestindo-se ilegal o ato coator.(PARANÁ. Tribunal de Justiça. Acórdão 9130921. 5ª Câmara 
Cível. Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 28.08.2012).

57 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ. Patrimônio cultural arquitetônico de 
Curitiba. Disponível em: <http://www.caupr.org.br/?p=4780>. Acesso em: 18 jan. 2018.
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Partindo-se desta premissa, a legislação municipal não poderia dispor de modo contrá-
rio, estabelecendo nova restrição ao direito de propriedade, por meio do cadastramento 
de Unidades de Interesse de Preservação.58

Importante ação foi tomada pela Promotoria de Justiça de Habitação e Urba-
nismo de Curitiba, ao emitir, em 02 de maio de 2013, a Recomendação nº 01/2013 ao 
Município de Curitiba,59 para que este: (I) se abstenha de conceder autorização para 
demolição de imóvel específico cadastrado como Unidade de Interesse de Preservação, 
bem como de quaisquer demais edificações de valor cultural, sem prévia exclusão 
sua do Inventário de Bens Imóveis do Patrimônio Cultural do Município de Curitiba; 
(II) se abstenha de autorizar quaisquer reformas nas edificações integrantes nesse 
inventário, que possam descaracterizá-las; (III) exerça permanentemente vigilância 
sobre as edificações protegidas, inclusive fiscalizando sua conservação e utilização; 
e (IV) divulgue amplamente o Decreto Municipal nº 2.044/201260 e seu Anexo, e adote 
medidas de transparência sobre a gestão dos bens imóveis de valor cultural inventa-
riados, tais como a disponibilização e atualização em sítio virtual da respectiva relação, 
contendo, entre outras, as informações relativas a eventuais incentivos de natureza 
fiscal ou construtiva concedidos a seus proprietários.61

Em 2014, o processo de Revisão do Plano Diretor de Curitiba começa, incluindo 
uma parte sobre o cuidado com os bens culturais.

Em janeiro de 2015, o Executivo municipal, via IPPUC e FCC (Fundação Cultural 
de Curitiba), envia à Câmara um projeto para a criação da Lei do Patrimônio Cultural, 
que prevê o tombamento de bens pelo município, a criação de um fundo de recursos 
para isso e também de um conselho municipal da área. O texto passa por três comis-
sões ao longo do ano e por uma audiência pública, em outubro, ficando liberado para 
votação em plenário.

58 Ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO 
DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL - NEGATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB O FUNDAMENTO DE 
QUE O IMÓVEL ESTÁ CADASTRADO COMO UNIDADE DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO (UIP) 
- ATO ILEGAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, SOMADO À IMPERIOSA 
NECESSIDADE DE TOMBAMENTO - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE CRIA RESTRIÇÃO AO DIREITO 
DE PROPRIEDADE, USURPANDO DE SUA COMPETÊNCIA - NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DAS 
REGRAS CONTIDAS NO DECRETO-LEI Nº 25/37 - SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME 
NECESSÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. PARANÁ. Tribunal de Justiça. REEX 10113178. 5ª Câmara 
Cível. Relator: Paulo Roberto Hapner Data de Publicação: 06.09.2013. DJ 1179.

59 Nos termos do art. 1º, III, da Lei n. 7.347/85 e do art. 2º, IV, a, da Lei Complementar Estadual n. 85/1999 
(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná), os bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico são de natureza difusa e indisponível, tuteláveis pelo Parquet.

60 Este Decreto inventariou um rol de imóveis como Patrimônio Cultural do Município de Curitiba, a fim 
de preservá-los.

61 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DE CURITIBA. Recomendação nº 
01/2013. Disponível em: <http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/Recomendacao_patrimonio_cultural_curi-
tiba.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2018.
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Em março de 2016 a Lei de Proteção do Patrimônio Cultural de Curitiba é 
sancionada (Lei nº 14.794/2016). O quadro 2 sintetiza as principais leis e instrumen-
tos de proteção ao patrimônio cultural edificado no âmbito do estado do Paraná e do 
município de Curitiba.

ESTADUAL

Lei Estadual nº 1.211/1953 - Dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná.

Constituição do Estado do Paraná (1989).

MUNICIPAL

Lei Municipal nº 2.828/1966 - Institui o plano diretor de Curitiba.

Decreto Municipal nº 1.547/1979 - Cria as Unidades de Interesse de Preservação.

Lei Orgânica do Município de Curitiba (1990).

Decreto nº 380/1993 - Dispõe sobre Unidades de Interesse Especial de Preservação - UIEP e esta-
belece critérios para a concessão de incentivos, visando sua restauração e manutenção, nos termos 
da Lei nº 6.337/82.

Lei Municipal nº 9.800/2000 - Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no Município de 
Curitiba e dá outras providências.

Lei Municipal nº 11.266/2004 - Dispõe sobre a adequação do plano diretor de Curitiba ao Estatuto da 
Cidade - Lei Federal nº 10.257/01, para orientação e controle do desenvolvimento integrado do Município.

Lei Municipal nº 11.095/2004 - Dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de projetos, o 
licenciamento de obras e atividades, a execução, manutenção e conservação de obras no município, 
e dá outras providências.

Decreto nº 2.044/2012 - Dispõe sobre procedimentos para licenciamento de reforma de edificação.

Recomendação nº 01/2013 da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de Curitiba.

Lei nº 14.771/2015 - Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Curitiba de acordo com o disposto no art. 
40, § 3º, do Estatuto da Cidade, para orientação e controle do desenvolvimento integrado do Município.

Lei nº 14.794/2016- Dispõe sobre a proteção do patrimônio cultural do município de Curitiba, cria o 
conselho municipal do patrimônio cultural de Curitiba - CMPC, institui o fundo de proteção ao patrimônio 
cultural - FUNPAC e dá outras providências.

Quadro 2 - Principais Leis de proteção ao Patrimônio Cultural Edificado nos âmbitos estadual e local

3. ANÁLISE DA LEI Nº 14.794/2016: RUMO A UMA PROTEÇÃO EFETIVA?

A Lei de Proteção ao Patrimônio Cultural de Curitiba cria instrumentos de pro-
teção aos imóveis de interesse de conservação e os bens imateriais, com incentivos 
à sua manutenção e penalidades ao descumprimento das normas, além de instituir o 
Fundo de Proteção ao Patrimônio Cultural (Funpac) e de criar o Conselho Municipal 
do Patrimônio Cultural (CMPC).

Com relação aos instrumentos, a lei arrola quatro: (I) tombamento; (II) regis-
tro; (III) inventário; e (IV) vigilância, sendo os dois primeiros plenos e os dois últimos 
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auxiliares. Contudo, deixa claro que estes quatro mecanismos não são os únicos 
possíveis.62

Para os bens edificados, há então a previsão do tombamento e de maneira 
auxiliar o inventário. Subsidiariamente a ambos, está a vigilância, como sendo conjunto 
de atos, ações, medidas e providências praticadas pela Administração Pública visando 
à conservação e preservação do patrimônio cultural protegido. Essa fiscalização pode 
se dar de forma isolada pelo Poder Público ou integrada com outros órgãos, entidades 
ou instituições, públicas ou privadas, de qualquer esfera de governo.63

Quanto ao inventário, a Lei o define como sendo um procedimento resultado 
de ato administrativo que identifica e compila as peculiaridades e as características 
dos bens imóveis relevantes histórica e culturalmente, classificando-os como bens 
de interesse de preservação. Ainda, prevê que os bens inventariados ou em fase de 
inventariamento não poderão sofrer intervenção, restauração, reparação ou adequação 
sem prévia autorização da Administração Pública Municipal (mediante solicitação do 
interessado, a Câmara Técnica do Patrimônio Cultural Edificado poderá autorizar estas 
ações). A descaracterização, mutilação, demolição ou destruição não são permitidas 
em nenhuma hipótese. O dever de conservação e preservação destes bens é do 
possuidor ou proprietário.64

Referente ao tombamento, ao ler os dispositivos legais que tratam deste ins-
trumento, a impressão que se tem é que a intenção do legislador foi conferir maior 
importância a este instituto.

Em uma análise atenta dos dispositivos referentes ao tombamento e o inventá-
rio, observam-se as seguintes diferenças: (I) enquanto o inventário é instrumento para 
bens imóveis, o tombamento contempla, além destes, os bens móveis; (II) o inventário 
é ato administrativo de identificação, compilação e classificação, já o tombamento é 
ato administrativo declaratório; (III) o inventário considera os bens individualmente 
enquanto no tombamento há possibilidade de consideração conjunta;65 (IV) o tomba-
mento, além da relevância cultural e histórica do bem requerida nos bens inventariados, 
pretende, ainda, as valorações paisagística, científica, artística, turística, arquitetônica 
e ambiental dos bens; (V) a lei prevê um “regime jurídico especial de proteção de 
propriedade” somente para os bens tombados; (VI) o tombamento se dá para bens 

62 Artigo 4º da Lei: “são instrumentos de proteção ao Patrimônio Cultural do Município de Curitiba, sem 
prejuízo de outras formas de acautelamento: I - Plenos: a) Tombamento; b) Registro. II - Auxiliares: 
a) Inventário; b) Vigilância”. (grifo nosso).

63 Artigo 17 da Lei.
64 Artigos 6º e 7º da Lei.
65 Conjuntos ou até mesmo bairros e cidades inteiras podem ser tombadas. No Brasil, alguns exemplos 

são: os Centros Históricos de Ouro Preto (MG), Salvador (BA), Olinda (PE), São Luís (MA), Diamantina 
(MG), Goiás (GO), as Ruínas de São Miguel das Missões (RS), as quais constituem um conjunto 
arquitetônico espalhado entre o sul do Brasil e a Argentina, e a cidade de Brasília (DF).
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que denotam “singularidade” e “excepcionalidade”. Esta ressalva não é feita para os 
bens inventariados.

Como medidas de incentivo à preservação de imóveis, a lei prevê a redução 
do valor do IPTU, o enquadramento em leis de incentivo à cultura, a renovação do 
potencial construtivo a cada 15 anos mediante a boa conservação ou restauro e a 
parceria entre poder público e a iniciativa privada.

Quanto às infrações, são previstas penalidades por destruir, demolir, deteriorar 
e mutilar bens protegidos; repará-los, reformá-los, pintá-los, restaurá-los e alterá-los 
sem autorização da administração municipal ou em desacordo com a autorização 
concedida; e deixar de realizar as obras de conservação e reparação.

A lei também cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - CMPC, a quem 
compete deliberar para incluir ou excluir bens móveis ou imóveis particulares nos Livros 
de Tombo; acompanhar as políticas públicas relacionadas ao patrimônio cultural; emitir 
pareceres, resoluções, recomendações e demais atos administrativos, consolidando 
entendimento técnico sobre matérias relacionadas à preservação e conservação do 
Patrimônio Cultural em consultas ou requerimentos submetidos à sua análise; solicitar 
a expedição de notificações, embargos ou outras medidas, judiciais ou administrati-
vas, junto aos órgãos competentes; promover a defesa, conservação e preservação 
do Patrimônio Cultural por intermédio de ações que objetivem a vigilância, o registro, 
o inventário e o tombamento de bens materiais ou imateriais; promover a integração 
junto a órgãos, entidades paraestatais e instituições, públicas ou privadas, de qualquer 
esfera de governo, nas ações, campanhas ou programas voltados à preservação e 
conservação do Patrimônio Cultural; requerer a fiscalização do Patrimônio Cultural junto 
aos órgãos competentes; auxiliar na organização e preservação dos arquivos, registros 
e informações, em especial os livros do Tombo e Registro; revisar, querendo, a cada 4 
anos, a concessão de benefícios concedidos a bens culturais protegidos por esta Lei, 
recomendando sua continuidade ou cancelamento; dar publicidade as suas decisões 
e deliberações; realizar outros atos compatíveis com sua área de atuação; analisar e 
aprovar os programas, projetos e ações passíveis de receber recursos do FUNPAC.66

Além do tombamento, inventário e vigilância, a Lei prevê o registro como instru-
mento de proteção ao bem cultural de natureza imaterial, que são: os saberes, como os 
conhecimentos e modos de fazer típicos de um grupo ou comunidade; as celebrações, 
como festas, rituais e demais manifestações comemorativas coletivas; as formas de 
expressão, como manifestações literárias, musicais, artesanais, plásticas, cênicas e 
lúdicas; os lugares, como mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde 
se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas.

66 Artigo 48 da Lei.
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Quanto à fiscalização e gestão Patrimônio Cultural do Município de Curitiba não 
edificado, caberá à Fundação Cultural de Curitiba - FCC. Já a fiscalização e gestão do 
patrimônio edificado caberão à Secretaria Municipal de Urbanismo e ao Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.

Interessante questão é que a Lei contempla a participação da comunidade como 
complementar às ações da Administração Pública. Na fiscalização do patrimônio, prevê 
que poderá se dar extraordinariamente, quando houver denúncia formulada por qualquer 
cidadão, podendo ele formulá-la pelos diversos canais de comunicação mantidos pela 
Administração Pública Municipal.

São previstas penalidades ao proprietário que descumprir as obrigações 
previstas na Lei, deixando de conservar o bem ou destruindo-o: (I) a obrigação de 
reconstruir ou restaurar o bem protegido; (II) a revogação de eventual incentivo fiscal 
ou de potencial construtivo concedido em razão do caráter cultural do imóvel; (III) a 
obrigação de devolver os valores utilizados a título de potencial construtivo, acrescidos 
de multa de 50% (cinquenta por cento), juros de mora e correção monetária. Estas 
penalidades poderão ocorrer concomitantemente a outras medidas administrativas e 
judiciais que se fizerem necessárias e deverão atender aos princípios da legalidade, 
publicidade, ampla defesa e contraditório.

Quantos aos incentivos aos proprietários de imóveis declarados como de 
valor cultural, a lei arrola os seguintes: (I) redução do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana - IPTU; (II) enquadramento em leis de incentivo à cultura; 
(III) incentivos construtivos; e (IV) parceria entre poder público e a iniciativa privada, 
sem prejuízo de outros previstos em leis e decretos.

Importantíssimo fundo de recursos é instituído com a Lei: o Fundo de Proteção ao 
Patrimônio Cultural - FUNPAC, com a finalidade de prestar apoio financeiro, em caráter 
suplementar, a projetos e ações destinados à promoção, preservação, manutenção e 
conservação do patrimônio cultural do Município de Curitiba. Este fundo pode coexistir 
com outros67 mecanismos de proteção e fomento ao patrimônio cultural que já existam 
ou que venham a ser criados e os valores não utilizados no exercício financeiro vigente 
poderão ser transferidos para o seguinte.

67 Artigo 55 da Lei: “constituem recursos do FUNPAC: I - dotações orçamentárias e créditos adicionais 
que lhe forem destinados pelo Município de Curitiba; II - contribuições, transferências de pessoas 
físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, repasses e donativos em bens ou em espécie destinadas à 
preservação e conservação do patrimônio cultural; III - valores provenientes das multas aplicadas em 
decorrência de infrações cometidas contra o patrimônio cultural edificado; IV - rendimentos provenientes 
de suas operações ou aplicações financeiras de seus recursos; V - valores a ele destinados por meio 
de contratos, convênios ou acordos celebrados entre o Município de Curitiba e instituições públicas ou 
privadas, nacionais ou estrangeiras, que tenham como objeto a proteção do patrimônio cultural; VI - 
valores de condenações proferidas em ação civil pública por lesão ao patrimônio cultural do Município; 
VII - quaisquer outros recursos ou rendas que lhe sejam destinados”.
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Após a promulgação da Lei, alguns pedidos de demolição de imóveis listados 
como patrimônio cultural foram negados. A lei, de fato, foi um avanço na proteção dos 
bens culturais. Tardia? Sim, muito. Muito se perdeu sem possibilidade de volta, mas é 
importante projetar o futuro e caminhar para uma eficaz proteção. Para tanto, é preciso 
fomentar o desenvolvimento de um espírito coletivo.68

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No município de Curitiba, a preservação de prédios históricos por muito tempo 
baseou-se em um programa municipal, originário da década de 70, que transformava 
as construções relevantes para a memória da capital em Unidades de Interesse de 
Preservação (UIP).

O plano, no entanto, não possuía as restrições de uma política de tombamento. 
As diferenças estavam no menor rigor que se tem nas chamadas Unidades de Interes-
se de Preservação durante reformas, com a própria conservação dos edifícios e com 
pedidos de demolição e outras modificações nos imóveis.

Essas diferenças interferem na proteção dos bens pela falta de uma cultura 
nacional de preservação do patrimônio histórico. Caso os cidadãos compreendessem 
o real significado do bem cultural protegido para a sociedade, presente e futura, os 
instrumentos legais não passariam de simples instrumentos legais formais. Porém, para 

68 DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO QUE NEGA PEDIDO DE 
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL ARROLADO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO 
DE CURITIBA. DECRETO MUNICIPAL Nº 2.044/2012, COM PLENA COMPATIBILIDADE CONSTI-
TUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. LEI EM SENTIDO AMPLO. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. 
a) O Decreto Municipal nº 2.044/2012, amparado nas Constituições Federal e Estadual, Lei Orgânica 
Municipal e demais legislações, inventariou um rol de imóveis como Patrimônio Cultural do Município 
de Curitiba, a fim de preservá-los da seguinte forma: “os bens imóveis inventariados não poderão 
ser destruídos, inutilizados, deteriorados ou alterados sendo dever do proprietário sua preservação 
e conservação” (artigo 6º). b) No caso, o imóvel de propriedade da Requerente, além de cadastrado 
como Unidade de Interesse de Preservação UIP, desde a década de 1990, está, também, inventariado 
como Patrimônio Cultural do Município de Curitiba, de acordo com o Decreto Municipal nº 2.044/2012. 
c) É sabido que a expressão “Lei” aqui deve ser interpretada em sentido amplo, de forma a abranger 
também atos normativos de categoria inferior, desde que dentro dos limites do ordenamento jurídico 
hierarquicamente superior, como é o caso do referido Decreto. d) Sendo, portanto, o Decreto Muni-
cipal nº 2.044/2012 lei em sentido amplo, com compatibilidade constitucional e infraconstitucional, o 
ato administrativo denegatório de demolição de imóvel arrolado e inventariado é plenamente legal, 
válido e eficaz e) Ademais, em 22 de março de 2016, entrou em vigor a Lei Municipal nº 14.794 que, 
também, dispõe sobre a proteção do patrimônio cultural do Município de Curitiba. A nova Lei corrobora 
o disposto no Decreto Municipal e toda a legislação pertinente de modo a reforçar a ideia de proteção 
dos imóveis inventariados. 2) APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. APELO DA AU-
TORA PREJUDICADO. (TJPR. 5ª C. Cível. ACR - 1485330-6 - Curitiba. Rel.: Leonel Cunha. Unânime. 
J. 10.05.2016). (TJ-PR - REEX: 14853306 PR 1485330-6 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de 
Julgamento: 10.05.2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1817 10.06.2016).
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se criar cultura, parece imperativo medidas restritivas no uso econômico e proteção 
dos bens.

Assim, a natureza do tombamento seria entendida como ela de fato é: declara-
tória. Deve-se buscar a percepção de que o instituto apenas declara o valor cultural já 
existente no bem. Assim, o tombamento decorre do valor cultural, e não o contrário.69

Ainda, o tombamento se constitui em apenas uma das formas possíveis de 
tutela do patrimônio histórico cultural. Há inúmeros outros, já citados ao longo deste 
artigo, bem como poderão ser criados mais. No município de Curitiba, diante da tensão 
entre interesses econômicos e a tentativa de preservação dos bens culturais, até a 
criação da Lei de Proteção ao Patrimônio Cultural, entendia-se que a opção de prote-
ção do poder executivo local não possuía força normativa suficiente para assegurar a 
manutenção dos bens. Com isso, muito se perdeu nas demolições autorizadas com o 
pretenso argumento de que como tais bens não eram tombados, não havia vedação 
legal para obstar as destruições.

No Brasil e, sobretudo, no Paraná e em Curitiba, ainda há muito que se trilhar 
acerca da preservação do patrimônio. Diferentemente de países que tradicionalmente 
têm a cultura de preservar e políticas de preservação, somente nas últimas décadas 
temos ações específicas na área. Não há que se negar que a promulgação da Lei é 
um grande avanço, muito embora persistam muitas falhas que precisarão ser supridas.

Ademais, para além da proteção normativa, ressalta-se a importância no papel 
do proprietário do imóvel no processo de preservação dos bens culturais. Ampliando 
essa perspectiva, o ideal seria que toda a comunidade se envolvesse neste processo, 
contribuindo para o desenvolvimento das cidades e para a criação e manutenção de 
uma identidade cultural.
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE 
TERRITORIOS INSULARES: UNA PERSPECTIVA 

JURÍDICA SOBRE LA DESAPARICIÓN DE FRONTERAS1

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON ISLAND 
TERRITORIES: A LEGAL PERSPECTIVE ON THE 

DISAPPEARANCE OF BORDERS

IRAIDA A. GIMÉNEZ2

SUMARIO: Introducción - I. El cambio climático y el aumento del nivel del mar - 
II. Islas y espacio insulares: a) El Estado reconocido internacionalmente que pierde 
progresivamente o totalmente su territorio; b) La desaparición de islas que generaban 
mar territorial y zona económica exclusiva para un Estado - III. Referencias juris-
prudenciales internacionales sobre el cambio climático y delimitación de fronteras 
marítimas - Propuestas. Reflexiones finales - Referencias.

RESUMEN: El cambio climático trae una serie de repercusiones sobre los 
territorios, especialmente sobre los Estados costeros, Estados archipelágicos y en 
general sobre los espacios insulares. Es así como, entre los efectos del cambio del 
clima encontramos el incremento de la temperatura media de los océanos, desaparición 
de hábitats litorales, mayor vulnerabilidad de los ecosistemas, pérdida de resiliencia, 
aumento del nivel del mar, sumado a otra larga cadena de eventos perjudiciales. En 
este sentido, el especial fenómeno del aumento del nivel del mar está replanteando 
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el estatus jurídico de los territorios, debido a la pérdida progresiva de los mismos, al 
movimiento constante de líneas de base y a la desaparición permanente o temporal de 
fronteras. Por lo cual, es necesario abordar la situación bajo el paraguas normativo que 
el derecho internacional dispone actualmente. Esto con el objetivo de evaluar posibles 
salidas y a su vez generar mecanismos de acción jurídica, cuya principal característica 
sea el dinamismo y eficacia ante el cambio climático.

PALABRAS-CLAVE: medioambiente; cambio climático; aumento del nivel del 
mar; líneas fronterizas; líneas ambulatorias; pérdida de territorio; islas; estados insulares; 
derecho internacional; derecho internacional del mar; derecho ambiental; tribunales 
internacionales; desafíos actuales.

ABSTRACT: Climate change brings a series of repercussions over the territories, 
particularly coastal States, archipelagic States and in general about the insular spaces. 
It is as well as the effects of climate change include the increase in the average tem-
perature of the oceans, the disappearance of coastal habitats, increased vulnerability 
of ecosystems, loss of resilience, increase of the level of the sea, coupled with another 
long chain of adverse events. In this sense, the special phenomenon of the increase 
of the sea level is rethinking the legal status of the territories, due to the progressive 
loss of them, the constant movement of baselines and the permanent or temporary 
disappearance of borders. Therefore, it is necessary to approach the situation under 
the regulatory international law currently available. This in order to evaluate possible 
exits and in turn generate mechanisms of legal action, whose main characteristic is the 
dynamism and efficiency to climate change.

KEYWORDS: environment; climate change; increase in the level of the sea; 
border lines; outpatient lines; loss of territory; Islands; island developing States; in-
ternational law; international law of the sea; environmental law; international courts; 
current challenges.

INTRODUCCIÓN

El cambio climático es, sin duda, la causa principal de un gran número de 
transformaciones que está viviendo el planeta tierra. Su impacto se ve especialmente 
reflejado en los océanos, cambios de corrientes, acidificación de los mismos, migración 
de especies, aumento de la temperatura, deshielo de los casquetes polares, aumento 
del nivel del mar, movimiento de líneas de base pre-establecidas, pérdida permanente 
o temporal del territorio, entre otros.

Ahora bien, debido a que las emisiones a la atmósfera de gases de efecto 
invernadero repercuten sobre la estabilidad de las costas y los espacios insulares, 
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resulta interesante cuestionarse ¿Qué sucede con un Estado cuando pierde progresi-
vamente su territorio? ¿Qué sucede cuando una isla que generaba mar territorial para 
un Estado desaparece? ¿Puede el Derecho Internacional actual dar soluciones a esta 
problemática? ¿Es posible determinar la responsabilidad internacional de los principales 
emisores de CO2 a la atmósfera ante los tribunales existentes?

Las anteriores interrogantes serán revisadas a lo largo de este artículo bajo la 
óptica de los instrumentos internacionales actuales. Además, se tratará de delimitar, a 
través de los medios jurisdiccionales, la máxima que implica asegurar que las activi-
dades realizadas dentro de la jurisdicción de un Estado soberano no causen daños en 
el medio ambiente de otros Estados o en áreas localizadas más allá de la jurisdicción 
nacional. Principios que, hoy por hoy, están siendo deliberadamente transgredidos 
por los principales países emisores de CO2, quienes están generando graves daños 
e incluso afectando derechos fundamentales que dejan en peligro la supervivencia de 
naciones especialmente vulnerables.

Igualmente, se pretenden exponer algunas alternativas a estas problemáticas, 
a partir de las bases internacionales sentadas en la Convención de Naciones Unidas 
sobre Derecho del Mar de 1982 y otros instrumentos internacionales, concatenados 
con la mención de algunas decisiones de tribunales internacionales que han tocado 
indirectamente el tema del cambio climático y directamente la delimitación fronteriza 
marítima.

I. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático lo define 
como: “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.3

En este orden de ideas, es posible afirmar que el calentamiento global ace-
lerado es producto de la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero e 
impacta directamente sobre el océano.4 En consecuencia, el calentamiento creciente 
del océano y su respectiva acidificación5 (como consecuencia directa de la absorción 

3 Véase Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (en lo sucesivo “CMNUCC”). 
Sin dejar de mencionar que el océano, por sí solo, es un depurador y a su vez un emisor natural de 
este tipo de gases.

4 Véase: IPPC. Cambio climático 2007: informe de síntesis. 1. ed. Ginebra: IPPC, 2007. 104 p. Disponible 
en: <https://goo.gl/ZzKQj7>.

5 Este último proceso agudiza el problema del cambio climático en general, haciendo que el ciclo se 
mantenga y de esta manera repercute nuevamente sobre el aumento del nivel del mar.

RIDA_Miolo.indb   141 23/07/2018   08:59:14



142 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. VII - nº 20 - maio-agosto de 2018

de CO2, derivada de las emisiones antropogénicas), trae una serie de repercusiones 
ambientales que traspasan las fronteras tanto físicas como jurídicas.

Ante esta realidad, no existe una medida científica efectiva de mitigación, ni una 
respuesta jurídica unánime al problema y/o a las consecuencias del mismo. Actual-
mente, esta situación se encuentra sumergida en una zona gris, en la cual a primera 
vista el Derecho pareciera no aportar soluciones, generando de este modo un estado 
de indeterminación jurídica de tal magnitud que deja en un escenario precario a los 
Estados afectados por el aumento del nivel del mar.

II. ISLAS Y ESPACIOS INSULARES

Aunque resulta obligatorio adelantar que los instrumentos internacionales 
actuales representan un paliativo jurídico temporal, siempre que los mismos sean 
interpretados a luz de la necesidad de adaptar las normas preexistentes a los desafíos 
actuales, es vital mantener clara la necesidad de generar respuestas novedosas bajo 
un criterio unificado de cara al problema central.

Son precisamente los países insulares, mayoritariamente localizados en regiones 
remotas (de por sí envueltos en condiciones vulnerables), quienes están padeciendo en 
mayor medida la pérdida de territorio a causa del aumento del nivel del mar, a pesar de 
pertenecer a Estados cuya emisión de gases de efecto invernadero es prácticamente 
inexistente. La comunidad internacional ha prestado escasa atención a naciones 
como la República de Palaos, con cuyas acciones indiferentes le está condenando a 
convertirse en una nación sin territorio. Aunque efectivamente no faltan detractores, 
quienes, a pesar de las evidencias científicas, argumentan que la principal incidencia 
del aumento del nivel del mar no obedece al volumen desproporcionado de emisio-
nes de gases de efecto invernadero de las potencias industriales, sino que más bien 
centran su nexo causal en la sobrepoblación y en el uso inapropiado de la tierra como 
elementos determinantes en desintegración de sus costas.6

Explicados los antecedentes anteriores, resulta conveniente acudir a la Conven-
ción de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 (en lo sucesivo CONVEMAR), 

6 SCHOFIELD, C.; ARSANA, I. Imaginary islands? Options to preserve maritime jurisdictional entitlements 
and provide stable maritime limits in the face of coastal instability. Faculty Law, Humanities and the Arts 
Papers. 2010. Disponible en: <http://ro.uow.edu.au/lhapapers/1636/>, señala que no falta algún sector 
que señale que: “notwithstanding mounting evidence suggesting threats to islands and coasts due to 
climate change, counterarguments do exist. For example, there is evidence to suggest that coral atolls 
have proven to be remarkably robust features over long time periods, including periods when sea levels 
were considerably higher than they presently are. This suggests that some insular features may be able 
to naturally adapt to climate change and sea level rise. It could also been argued that overpopulation of 
small islands, coupled with inappropriate land uses are important factors impacting on the integrity of, 
for instance, coral island ecosystems and thus the continued habitability of such features”.
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de cuyo contenido se desprende para sus signatarios el régimen aplicable a las Islas, 
Estados Archipelágicos, delimitación del mar territorial7 anchura, límite exterior, líneas 
de base,8 elevaciones en bajamar,9 combinación de métodos para determinar las líneas 
de bases,10 entre otros elementos, que resultan especialmente útiles a la hora de en-
contrar una “respuesta” ante el aumento del nivel mar y la condición jurídica de esos 
espacios que progresivamente pierden territorio. En este orden de ideas, es oportuno 
destacar que CONVEMAR también consagra los principios ambientales aplicables a los 
océanos, así como regula las obligaciones de los Estados en la adopción de medidas 
protectoras y las competencias para la protección del medio marino.11

Aunque CONVEMAR ha sido ratificada por casi todos los Estados12 en el mun-
do, argumentando el valor indiscutible de sus normas regulatorias del mar, hoy por 
hoy no se puede afirmar que “todo” su contenido, en estricto sentido, sea costumbre 
internacional. Es precisamente la denominación de Islas contemplada en el artículo 
121, una de las disposiciones normativas que más controversias ha causado desde 
el momento de su redacción. De allí que se puede afirmar que el impacto del cambio 
climático, está haciendo repensar este concepto y por ende el debate sigue abierto.

En este orden de ideas, es vital revisar las definiciones dadas por CONVEMAR y 

7 Artículo 2 CONVEMAR, relativo al régimen jurídico del mar territorial, del espacio aéreo situado sobre 
el mar territorial y de su lecho y subsuelo: “1. La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá 
de su territorio y de sus aguas interiores y, en el caso del Estado archipelagico, de sus aguas archi-
pelagicas, a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial. 2. Esta soberanía 
se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar. 3. La 
soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho 
internacional”.

8 Artículo 5 CONVEMAR relativo a la Línea de base normal: “Salvo disposición en contrario de esta 
Convención, la línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar a 
lo largo de la costa, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas a gran escala 
reconocidas oficialmente por el Estado ribereño”. En lo que respecta a las líneas de base rectas, véase 
el Artículo 7 del mismo instrumento internacional.

9 Artículo 13 CONVEMAR: Elevaciones en bajamar. 1) Una elevación que emerge en bajamar es una 
extensión natural de tierra rodeada de agua que se encuentra sobre el nivel de ésta en la bajamar, pero 
queda sumergida en la pleamar. Cuando una elevación que emerge en bajamar está total o parcialmente 
a una distancia del continente o de una isla que no exceda de la anchura del mar territorial, la línea 
de bajamar de esta elevación podrá ser utilizada como línea de base para medir la anchura del mar 
territorial. 2) Cuando una elevación que emerge en bajamar está situada en su totalidad a una distancia 
del continente o de una isla que exceda de la anchura del mar territorial, no tendrá mar territorial propio.

10 Véase el Artículo 14 CONVEMAR.
11 Véase Parte XII CONVEMAR. Con especial atención en el Artículo 192: El cual representa la reorienta-

ción del Derecho del Mar, pues reconoce la necesidad de proteger el medio marino en beneficio de la 
humanidad tanto dentro como fuera de la jurisdicción de los Estados, así como, el Artículo 194: Debido 
a que contiene las medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino.

12 168 estados han ratificado CONVEMAR hasta el 06 de noviembre de 2017. Véase en: http://www.
un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm. Al 2018 Colombia, El Salvador, 
Estados Unidos de América, Perú y Venezuela no son parte de CONVEMAR.
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evaluar si tras las transformaciones asociadas al cambio climático, se puede dar lugar al 
reconocimiento permanente de espacios territoriales que temporal o permanentemente 
se encuentren sumergidos bajo el mar.

CONVEMAR dispone en su artículo 121 que:

1. Una isla es una extensión natural de tierra, rodeada de agua, 
que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar.
2. Salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el mar territorial, la zona 
contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma conti-
nental de una isla serán determinados de conformidad con las 
disposiciones de esta Convención aplicables a otras extensiones 
terrestres.
3. Las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida 
económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni 
plataforma continental. (Grifo nuestro)

En sí mismo, la conceptualización del término Isla empleada por los redacto-
res del artículo in comento resulta etérea, pues la diferenciación entre el numeral 1) 
y el numeral 3) es inadecuada en la práctica de delimitación fronteriza, ya que no es 
posible determinar con exactitud cuando una formación insular deja de permanecer 
a la primera categoría con las continuas transformaciones del clima.13 Este artículo, 
entre otras razones, es un fundamento para que existan Estados que desde 1982 se 
adelantaran a las situaciones de cambios que podrían acontecer en espacios insulares, 
y hoy refuerzan su postura de no ser parte de CONVEMAR.14

Aunque el artículo 121 (3) de CONVEMAR, como hemos visto anteriormente, 
hace referencia a aquellos territorios que no pueden sostener habitabilidad humana o 

13 Se hace eco la postura planteada por el Dr. Andrés Aguilar Mawdsley, Juez de la Corte Internacional de 
Justicia, y quien es su momento fue Jefe de Delegación en los trabajos preparatorios y en los diversos 
períodos de sesiones de la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de cuya activa 
participación queda un importante legado en la CONVEMAR. Quien, sin embargo, desde una postura 
jurídica crítica señaló la obscuridad, ambigüedad y confusión de los 3 numerales del artículo 121, visión 
se mantiene plenamente vigente en la actualidad: “[...]. si acaso resultase posible determinar con exac-
titud cuando una formación insular deja de permanecer a la primera categoría para formar parte de la 
segunda. Aun así, no faltarían divergencias y no dejarían de producirse situaciones conflictivas. Vemos 
con preocupación, por ejemplo, la posibilidad de que mientras unos Estados reconozcan el derecho 
de una isla determinada a generar zona económica exclusiva y plataforma continental, otros Estados 
sostuviesen que esa misma isla no es sino una roca de conformidad con el párrafo 3 del artículo 121. 
Además, no se puede destacar la posibilidad de divergencias y contradicciones en la práctica de los 
Estados en la materia”. Véase en este sentido la Declaración completa del Embajador Andrés Aguilar, 
en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 158ª. Sesión Plenaria del 
30 de marzo de 1982. Anexo “A”. Disponible en: <https://goo.gl/61D1Gp>.

14 Recordemos que la Convención no estaban sujetos a reserva, por lo cual debía ser ratificada en su 
totalidad. Esto impulsó a que algunos Estados atendiendo al desacuerdo con la redacción de determi-
nados artículos se mantuviesen reticentes a su suscripción y posterior ratificación.
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vida económica para ser considerados como islas susceptibles de extender el dominio 
marítimo de los Estados, es necesario ponderar que se trata de una definición insu-
ficiente, dado que en la actualidad existe una delgada línea que no permite distinguir 
entre una roca y una isla (en el sentido del artículo 121.1) transformada temporal o 
permanentemente por el grave impacto del cambio climático.

Partiendo de la realidad que las emisiones a la atmósfera de gases de efecto in-
vernadero por parte de los países desarrollados son la principal razón del calentamiento 
del planeta y en consecuencia del aumento del nivel del mar. Por lo tanto, constituye 
una solución totalmente inequitativa el delegar la reparación del problema (de pérdida 
del territorio) al sujeto pasivo receptor del daño, debido a que estos pequeños Estados: 
1) No son los responsables de la acción generadora del daño; 2) cuentan con restringi-
das posibilidades de desarrollo; 3) carecen de la tecnología necesaria para enfrentar el 
desafío de adaptación; y 4) cada día ven exacerbados los riesgos ambientales (como 
perdida de la biodiversidad, de la resiliencia de sus costas, inviabilidad del uso sus 
suelos, entre muchos otros factores).

En este sentido, observando el problema de pérdida del territorio desde un 
prisma que defiende la aplicación de una verdadera infraestructura verde, sin duda se 
coincide con la idea de que los responsables políticos han apostado por “la adopción 
de decisiones erróneas ante los nuevos retos ambientales”.15 Ante tales circunstancias, 
se debe:

Abogar por dos acciones a adoptar: entender el valor del capital 
natural e integrado en la toma de decisiones, especialmente 
teniendo en cuenta los miembros sociales más desfavorecidos 
que suelen depender directamente de los servicios ecosistémico; 
dar respuestas eficientes y equitativas.16

En consecuencia, los Estados insulares, archipelágicos y costeros en desarrollo, 
necesitan del compromiso internacional y de decisiones vinculantes para lograr 
enfrentar las nuevas condiciones y propiciar la resiliencia de los territorios afectados 
si fuere posible.

En este punto, se debe hacer mención al hecho que la CMNUCC y el Protocolo 
de Kyoto (vigente hasta 2020)17 hablan de las responsabilidades comunes pero diferen-
ciadas. Sin embargo, queda en evidencia la incapacidad de los foros internacionales 

15 BRAVO, A. A. S. Infraestructura verde en la Unión Europea: una apuesta por la biodiversidad. In: 
Estudios sobre desarrollo socioambiental, 2015. p. 99-115. El autor hace referencia a la afectación de 
la biodiversidad, lo cual es una de las consecuencias inexorables del tema tratado en este artículo.

16 Ídem.
17 Durante la Decimoctava Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 18) se ratificó el 

período de vigencia hasta diciembre de 2020.
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para crear normas jurídicas acordes a la realidad del aumento del nivel del mar y que 
atiendan eficientemente a esas diferencias, dado que el más reciente instrumento 
(Acuerdo de París) tampoco ofrece una salida al respecto.

Es importante tener en cuenta que:

Las injusticias sociales se ven ampliadas por las asimétricas 
relaciones de poder y los abusos de los países económicamente 
desarrollados sobre los países en vías de desarrollo, así como 
por la actividad globalizada de grandes consorcios multinacio-
nales que operan por meros intereses económicos, al margen 
de representatividades democráticas o dación de cuentas por 
sus actividades.18

Ahora bien, ¿Cuál será el estatus internacional de pequeños Estados insulares, 
como Palaos,19 Tuvalu, Vanuatu, Islas Marshall, Kiribati y las Maldivas,20 cuando se 
enfrenten a una pérdida completa de territorio? ¿Qué sucede con aquellas islas que 
debido a desastres naturales han quedado sumergidas21 o con aquellas de localización 
estratégica que fijan líneas fronterizas internacionales?22

Lo más grave de la situación es que muchos de estos territorios insulares afec-
tados por el aumento del nivel del mar, son verdaderos Estados y por ende pertenecen 

18 Tomado de BRAVO, Á. A. S. Injusticia ambiental y derecho humano al agua. Revista Thesis Juris, 3(2), 
551-566, 2014.

19 Estado archipelagico constituido por 340 islas volcánicas, localizadas entre el Océano Pacífico y el Mar 
de Filipinas. Disponible en: <http://palaugov.pw/eqpb>.

20 Estado insular localizado el océano índico, el cual ha sido abatido por el impacto del cambio climático, 
principalmente por el aumento del nivel del mar, el cual causa permanentes inundaciones, sustanciales 
cambios en los ecosistemas marinos, aumento de la salinidad del agua, destrucción de las reservas 
de agua, desplazamiento forzado de la población, entre otros graves problemas. Reseñado en detalle 
por ATAPATTU, S. Climate change: disappearing states, migration, and challenges for international law. 
Washington Journal of Environmental Law & Policy, 4, 2014. p. 9, quien hace eco de realidad expuesta 
en la presentación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante el 
consejo de Derechos Humanos en junio de 2014. 

21 Ejemplo: Kivalina, pequeña villa indígena en Alaska, aproximadamente a 80 millas al norte del círculo 
ártico. Según los reportes The United States Army Corps of Engineers (USACE), los cambios ambientales 
asociados al calentamiento global aumentaron las inundaciones y erosiones para Kivalina, obligando a 
ser relocalizada la población. Véase: ATAPATTU, op. cit., p. 4-5. Citando a TILL, Dustin. Threatened by 
rising seas, native village seeks lifeline in federal district court. Marten Law, mar. 26, 2008. Disponible 
en: <http://www.martenlaw.com/newsletter/20080326-village-seeks-lifeline>.

22 O en los supuestos en los cuales las mismas tienen especial importancia para la explotación y explo-
ración de recursos naturales o que vienen a extender su mar territorial y zona económica exclusiva, 
como, por ejemplo, se puede citar el caso de Isla de Aves en Venezuela, cuya ubicación que permite 
al país caribeño extender sus dominios marítimos 200 millas náuticas más. En este sentido véase la 
referencia realizada por: SCHOFIELD, Clive. Chapter II. The trouble with islands: the definition and role 
of islands and rocks in maritime boundary delimitation. In: HONG, S. Y.; VAN DYKE, J. M. (Ed.). Maritime 
boundary disputes, settlement processes, and the law of the sea. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 
v. 65, 2009. Disponible en: <https://goo.gl/MY95yJ>.

RIDA_Miolo.indb   146 23/07/2018   08:59:14



147EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

a pueblos con plena autodeterminación. En opinión de quien escribe por un tema de 
justicia material, se invalida automáticamente el requisito de albergar economías propias 
para ser catalogadas como islas, pues no se puede perder de vista que en el pasado 
desarrollaron sistemas económicos propios, sumado a que han tenido la capacidad de 
mantenerse como habitantes históricos de esos espacios naturales.

Aunque CONVEMAR no tiene una respuesta concreta a la problemática del 
impacto del cambio climático sobre las islas, si realizamos un análisis articulado con 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (en lo sucesivo CVDT), 
que a su vez refleja costumbre internacional, es posible encontrar respuestas a las 
interrogantes planteadas.

a) El Estado reconocido internacionalmente que pierde progresivamente o 
totalmente su territorio

De conformidad con las reglas del Derecho Internacional, la Convención de 
Montevideo sobre los Derechos y Deberes de los Estados (en lo sucesivo “Convención 
de Montevideo”), consagra en el artículo 1 que para ser considerado como Estado en 
el sentido de “persona de Derecho internacional” es necesario poseer gobierno, capa-
cidad para relacionarse con otros Estados, así como contar con un territorio definido y 
población permanente, elementos que en definitiva se ven transformados por el aumento 
del nivel del mar.23 En el mismo sentido, se pronuncia un sector de la doctrina,24 para 
el cual la pérdida del territorio “implica la desaparición de uno de los elementos bási-
cos de estatalidad y como consecuencia, en teoría, la extinción del Estado, o cuanto 
menos una alteración significativa de su extensión territorial y proyección marítima”.25

No obstante, en lo reseñado anteriormente se debe ponderar la existencia 
del reconocimiento internacional previo, que según el artículo 6 de la Convención de 
Montevideo, implica el reconocimiento y aceptación de la personalidad jurídica, con 
todos los derechos y deberes determinados por el Derecho internacional. Siendo ese 
reconocimiento incondicional e irrevocable, por lo cual, la inminente transformación 
originada por el cambio climático y el consecuente aumento del nivel del mar, no 

23 SCHOFIELD, C. H. Holding back the waves? Sea-level Rise and Maritime Claims. In: RUPPEL, Oliver 
C.; ROSCHMANN, Christian; RUPPEL-SCHLICHTING, Katharina (Ed.). Climate change: international 
law and global governance. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2013. p. 593-614.

24 AZNAR, J. M. El Estado sin territorio: la desaparición del territorio debido al cambio climático. Revista 
Electrónica de Estudios Internacionales (REEI), (26), p. 2-23, 2013. Citando: The extinction of States. 
In: RIETER, E.; DE WAELE, H. (Ed.). Evolving principles of international law: Studies in Honour of Karel 
C. Wellens. La Haya: Martinus Nijhoff, 2012. p. 25 y ss.

25 Ídem.
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constituye una razón jurídicamente válida para perder la condición de Estado ante los 
ojos del mundo.

En consecuencia, la realidad es que la delimitación espacial de los Estados está 
cambiando y es un proceso aparentemente indetenible, que trae aparejada una mayor 
vulnerabilidad ante desastres naturales. Sin lugar a dudas, el aumento del nivel del mar 
demuestra que estamos en presencia de líneas de base ambulatorias (cuyo punto de 
cálculo se encuentran en constante movimiento). A pesar de ello, esto no significa que 
las líneas de base o fronterizas deban ser relocalizadas, por el contrario, debe preva-
lecer una ficción jurídica donde impere la estabilidad original de las mismas, pues de 
lo contrario implicaría abrir una caja de pandora donde las sistémicas modificaciones 
de las líneas fronterizas marítimas estarían a la orden del día generando inseguridad 
jurídica,26 así como un indeseable desequilibrio internacional.

Ante los casos de los países más afectados, como las pequeñas islas del Pa-
cífico, será necesario mantenerse firmes bajo el amparo de sus derechos históricos 
sobre las aguas27 y el reconocimiento previo como Estados por parte de la comunidad 
internacional. Por otra parte, también es vital replantearse el manejo y gestión de sus 
costas con base a estrategias de cooperación, solidaridad y reconstrucción,28 que 
permitan la adaptación frente al cambio climático.

b) Desaparición de isla que generaba mar territorial y zona económica 
exclusiva para un Estado29

La respuesta jurídica a este desafío se encuentra en el artículo 62 (2) (a) CVDT, 
el cual dispone que: “Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse 
como una causa para dar por terminado un tratado o retirarse, si el tratado establece 
una frontera”. En este sentido, no se puede esgrimir que el aumento del nivel del mar 
constituya un cambio fundamental en las circunstancias que dieron origen a la creación 
de un tratado, que a su vez atribuyó reconocimiento a una isla para generar mar territorial 
y zona económica exclusivas, puesto que tanto los tribunales internacionales como la 
26 WANNIER, G. E.; GERRARD, M. B. Disappearing States: harnessing international law to preserve 

cultures and society. In: RUPPEL; ROSCHMANN; RUPPEL-SCHLICHTING, op. cit., p. 615-656.
27 Véase el Artículo 7.4 CONVEMAR.
28 Baselines Committee Sofia Report, at 412 (on-line, at 21), citando Netherlands Ministry of Defense 

press release of 22 December 2009, stating: A change in the actual coastline thus has no effect, until 
it is included in the nautical chart (translation by the Baselines Committee members Oude Elferink, 
Soons, and Kwiatkowska). Igualmente, véanse las posibles implicaciones de seguridad sobre cambio 
climático incluidas en el reporte del Secretario General de Naciones unidas en 64 periodo de Sesiones 
de la Asamblea General de Naciones Unidas, presentado por las islas Fiji, Marshall, Micronesia, Nauru, 
Palaos, Papua Nueva Guinea, Samoa, islas Solomon, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

29 Siempre que haya existido reconocimiento internacional a través de tratado, convenio o laudo arbitral.
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doctrina han establecido pacíficamente que una vez fijadas las fronteras, éstas no están 
sujetas a cambio, salvo la excepción de un nuevo acuerdo de las partes involucradas.30

En este sentido, no se puede desconocer la existencia de aquellas formaciones 
que fueron naturalmente creadas, las cuales históricamente han sido consideradas y 
reconocidas a través de tratados como islas, aunque el aumento del nivel del mar y 
diferentes desastres naturales hayan causado estragos dejándolas parcial o totalmente 
sumergidas en la actualidad. En estos casos debe imperar ante todo los Principios del 
Derecho Internacional Público31 y especialmente, el principio de buena fe, así como 
el de res judicata,32 cuando se está en presencia de laudos o decisiones de tribunales 
internacionales, vías comúnmente utilizadas para zanjar disputas territoriales cuya 
decisión sobre demarcaciones fronterizas es definitiva e inapelable.

Por lo tanto, su estatus como punto de partida para el cálculo de líneas de base, 
debe permanecer indemne por estar amparado en derechos históricos. En virtud de 
lo antes expuesto, el tratado que reconoció su existencia se mantiene en vigor tal y 
como ha sido suscrito, independientemente de la pérdida progresiva o total de territorio 
a consecuencia de los cambios climáticos

Por otra parte, se considera prudente aclarar que lo expresado en el literal 
b) representa un supuesto diametralmente opuesto a la situación que acontece en el 
Mar del Sur de China,33 donde se han construido plataformas artificiales a partir de 
mínimas elevaciones que nunca han tenido la consideración de islas, manteniéndose 
abiertas reclamaciones bajo el argumento de derechos históricos sobre rocas o bancos 

30 SCHOFIELD, C. H. Against a rising tide: ambulatory baselines and shifting maritime limits in the face 
of sea level rise. Faculty of Law, Humanities and the Arts Papers. Disponible en: <http://ro.uow.edu.au/
lhapapers/316/>. Véase también la aproximación del mismo autor en: SCHOFIELD, C. H. Defining the 
“boundary” between land and sea: territorial sea baselines in the south china sea. In: JAYAKUMAR, S. 
T. Koh; BECKMAN, R. (Ed). The South of China Disputes and Law of the Sea, 2014. Disponible en: 
<http://ro.uow.edu.au/lhapapers/1814/>.

31 Véase BROWNLIE, I. Principles of public international law. 6. ed. Oxford, 2003. p. 18; MOSLER, H. 
General principles of law. In: Encyclopedia of Public International Law. Amsterdam; Lausanne; New 
York; Oxford; Shannon; Singapore; Tokyo, v. 2, 1999, p. 522; 325.

32 Véase la opinión disidente del Juez Anzilotti en: Interpretation of Judgments nºs 7 and 8 (The Chorzów 
Factory) párr. 1-7, sobre res judicata como uno de los principios generales del derecho reconocidos 
por las naciones civilizadas del mundo, bajo el artículo 38 (1) (c) del Estatuto Permanente de la Corte 
Internacional de Justicia. Igualmente, este principio ampliamente aplicado por la Corte Internacional de 
Justicia desde el caso del Canal de Corfú, ICJ Reports 1949, p. 248 sienta las bases de estabilidad de 
los laudos arbitrales y decisiones de los tribunales internacionales, esgrimiéndose como una regla que 
mantiene la seguridad jurídica internacional. Para desarrollar más sobre este principio véase también 
DODGE, W. S. Res judicata. Max Planck Encyclopaedia of Public International Law, 2006.

33 Véase: BORTON, J. Islands and Rocks in the South China Sea: Post-Hague ruling. Xlibris Corporation. 
2017. Disponible en: <https://goo.gl/usKPm5>.
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de arena sumergidos.34 China ha establecido una política internacional clara, bajo la 
cual clama como islas, pequeñas rocas que con el paso del tiempo y ayuda de las 
nuevas tecnologías han sido transformadas en plataformas artificiales con el propósito 
de generar nuevos derechos de explotación sobre la zona económica exclusiva, mar 
territorial y extensión de su plataforma continental.

En consecuencia, el supuesto del párrafo anterior obedece a cuestiones fácticas 
y jurídicamente distintas al tema principal que nos ocupa, ya que las islas (natural-
mente formadas), que se encuentran sumergidas a causa de los estragos del cambio 
climático, poseían el estatus histórico de islas antes de ser afectadas por el aumento 
del nivel del mar.

III. REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES INTERNACIONALES SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y DELIMITACIÓN DE FRONTERAS MARÍTIMAS

En lo que respecta al medio ambiente desde los años ochenta se ha planteado 
la posibilidad de crear un tribunal cuyo ámbito de competencia trascienda a las juris-
dicciones nacionales, para avocarse al conocimiento de casos que alcancen la justicia 
ambiental internacional. Incluso, se ha llegado a delinear seriamente la constitución 
de un Tribunal de Justicia Climática, para hacer frente a los desafíos mundiales del 
calentamiento global, así como para establecer ciertas responsabilidades en cabeza 
de los actores generadores del daño.

No obstante, la creación de un foro judicial de esta magnitud requiere de consen-
so y de un trabajo que tomará décadas. En consecuencia, como juristas preocupados 
por los retos actuales del derecho, es necesario tener la capacidad encontrar soluciones 
con las herramientas e instancias que se encuentran en funcionamiento en el presente.

En primer término, se deben conocer los avances jurisprudenciales de los ór-
ganos de justicia internacional ya existentes, a saber: Corte Internacional de Justicia 
(CIJ y/o ICJ), Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Corte Permanente de Arbi-
traje, Tribunal Europeo de Derechos Humanos35 y Corte Interamericana de Derechos 

34 En este sentido véase el análisis desarrollado por PICHEL, C. Legal Victory for the Philippines 
against China: a case study. Globe The Graduate Institute Review, 19, 2017. Disponible en: <http://
graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/about-us/globe/Globe19.pdf>. También véase: 
SCHOFIELD, C. Trouble over the starting line: state practice concerning baselines in the South China 
Sea. In: WU, S.; VALENCIA, M; HONG, N. (Ed.). UN Convention of the Law of the Sea and the South 
China Sea. Farnham: Ashgate, 2015. p. 123-124.

35 TEDH, Caso Papastavrou y otros Vs. Grecia, nº 46372/99. Sentencia de 10 de abril de 2003, p. 33 y 
36- 39. Caso Öneryildiz Vs. Turquía [GS], nº 48939/99. Sentencia de 30 de noviembre de 2004, p. 71, 
89-90 y 118; TEDH, Caso Budayeva y otros Vs. Rusia, nº 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 y 
15343/02. Sentencia de 20 de marzo de 2008, p. 128-130, 133 y 159, y TEDH, Caso M. Özel y otros Vs. 
Turquía, nº 14350/05, 15245/05 y 16051/05. Sentencia de 17 de noviembre de 2015, p. 170-171 y 200.
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Humanos. Órganos que de una manera u otra vienen abordando la problemática 
ambiental y tímidamente han introducido elementos que a futuro permitirán desarrollar 
una auténtica justicia climática internacional, dentro de las esferas de competencia 
de cada uno, y que quizá terminarán abonando el camino para crear una jurisdicción 
especializada que permita atribuir responsabilidades en materia de Cambio Climático.

La CIJ es el foro internacional por antonomasia, en lo atinente a disputa sobre de-
limitación de la frontera marítima.36 Si bien es cierto que la CIJ no ha tocado directamente 
el tema del cambio climático, si ha establecido una postura clara en cuanto a la obligación 
de prevención y deber de protección del medio ambiente. Esto se evidenció desde la Opi-
nión Consultiva sobre La Legalidad del Empleo de Armas Nucleares,37 el Caso del Canal 
de Corfú (Reino Unido Vs. Albania),38 el caso del Proyecto Gabčíkovo-Nagymaros (Hungría 
Vs. Eslovaquia),39 el Caso de las plantas de celulosa sobre el Río Uruguay (Argentina 
Vs. Uruguay)40 y el caso relativo a ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua 
en la zona fronteriza (Costa Rica Vs. Nicaragua),41 solo por citar algunos precedentes.

Es interesante recordar que, ante la Asamblea de Naciones Unidas, la República 
de Palaos planteó la posibilidad de demandar a los Estados Unidos de América ante 
la CIJ por la falta de compromiso en suscribir el Protocolo de Kyoto y por las conse-
cuencias que sus emisiones están generando en esta pequeña nación del Pacífico. 
Como era de esperarse, tal planteamiento no prosperó debido a la complejidad del 
caso. Sin, embargo se ha dejado abierta la posibilidad de solicitar una opinión consul-
tiva,42 que representaría una oportunidad única en la historia del derecho ambiental 
internacional para que la Corte se pronuncie sobre el aumento del nivel mar y responsa 
a las interrogantes sobre los daños transfronterizos causados, el impacto de factores 

36 Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment, ICJ Reports 2009, p. 116-122. 
Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua 
v. Honduras). Judgment, I. C. J. Reports 2007. Maritime Delimitation and Territorial Questions between 
Qatar and Bahrain, Judgment, I. C. J. Reports 2001, Maritime Delimitation in the Area between Greenland 
and Jan Mayen, judgment, I. C. J. Reports 1993, entre muchos otros.

37 Véase: CIJ. Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares: opinión consultiva del 8 de julio 
de 1996, p. 29.

38 CIJ. Caso del Canal de Corfú (Reino Unido Vs. Albania). Sentencia del 9 de abril de 1949, p. 22.
39 Caso del Proyecto Gabčíkovo-Nagymaros (Hungría Vs. Eslovaquia). Sentencia de 25 de septiembre de 

1997, p. 140.
40 CIJ. Caso de las plantas de celulosa sobre el Rio Uruguay (Argentina Vs. Uruguay), Sentencia de 20 

de abril de 2010, p. 101.
41 CIJ. Ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la zona fronteriza (Costa Rica Vs. Nicaragua) 

y Construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan (Nicaragua Vs. Costa Rica), 
Sentencia de 16 de diciembre de 2015, p. 104.

42 SCHOFIELD, C. H.; LEE, S.; KWON, M. S. (Ed.). The limits of maritime jurisdiction. Martinus Nijhoff 
Publishers, 2014, p. 685 citando a “Palau Seeks UN World Court opinion on damage caused by green-
house gases”.
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antropogénicos y la responsabilidad derivada de la transgresión de los derechos de 
otros Estados y sus nacionales.

Con respecto a la Corte Permanente de Arbitraje, ha sido el estamento utilizado 
por diferentes naciones para resolver disputas de delimitación marítima. Como es el 
caso del Rin de Hierro (Bélgica Vs. Países Bajos),43 Arbitraje respecto de la planta 
hidroeléctrica del Río Kishanganga (Pakistán Vs. India),44 Arbitraje sobre el mar de 
China Meridional (Filipinas Vs. China).45 Tales laudos revisten especial trascendencia 
para la problemática abordada, ya que dan cuenta de los cambios y de los mecanismos 
utilizados por las partes para validar sus derechos de soberanía y permanencia sobre 
el territorio.

En cuanto al tema particular de pérdida de territorio a consecuencia del au-
mento del nivel del mar, es importante traer a colación el Arbitraje sobre la Frontera 
Marítima en la Bahía de Bengala entre Bangladesh e India,46 donde se establece que 
el principio de seguridad jurídica debe imperar en el ámbito nacional e internacional, y 
se resalta la necesidad de conservar estables las fronteras en aras del mantenimiento 
de las relaciones pacíficas entre los Estados. En este laudo, la Corte deja ver que ni 
las transformaciones climáticas ni sus efectos pueden poner en peligro los límites 
marítimos fijados a lo largo del mundo.47 En consecuencia, el reconocimiento de los 
Estados debe prevalecer a pesar de las arremetidas derivadas del cambio climático.

Esta decisión en particular puede ser utilizada como un precedente favorable 
para los Estados que luchan contra el aumento del nivel del mar, debido a que es posible 
reafirmar que: i) Las delimitaciones de las fronteras marítimas deben ser estables y 
definitivas; ii) Deben observarse y tenerse en consideración las circunstancias actuales 
y no las proyecciones de las consecuencias futuras de un aumento del nivel del mar.

En lo referente al continente americano, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, “ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del 
medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación 

43 CPA Arbitraje respecto del Rin de Hierro (Bélgica Vs. Países Bajos). Laudo de 24 de mayo de 2005. p. 222.
44 CPA. Arbitraje respecto de la planta hidroeléctrica del río Kishanganga (Pakistán Vs. India). Laudo 

Parcial de 18 de febrero de 2013, p. 448 a 450 y Laudo Final de 20 de diciembre de 2013, p. 112.
45 CPA Arbitraje sobre el mar de China Meridional (South China Sea Arbitration) (Filipinas Vs. China). 

Laudo de 12 de julio de 2016, p. 941.
46 Arbitraje sobre la Frontera Marítima en la Bahía de Bengala entre Bangladesh e India de 7 de julio de 

2014. Disponible en: <https://www.pcacases.com/web/view/18>.
47 Véase las resultas del caso del Tribunal Arbitral constituido bajo el Anexo VII CONVEMAR sobre la 

delimitación de fronteras marítimas en la Bahía de Bengala entre Bangladesh v. India, el 7 de julio de 
2014, especialmente el párrafo 217 “In the view of the Tribunal, neither the prospect of climate change 
nor its possible effects can jeopardize the large number of settled maritime boundaries throughout the 
world. This applies equally to maritime boundaries agreed between states and to those established 
through international adjudication”.
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ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los 
derechos humanos”.48

Igualmente, la Corte Interamericana ha tenido la invaluable ocasión de ser 
pionera y pronunciarse a finales de 2017 en la Opinión Consultiva OC-23/17 sobre: La 
protección del medio ambiente y los derechos humanos consagrados en la Convención 
Americana. En este sentido, la Opinión Consultiva enlaza la protección de los derechos 
a la vida y a la integridad personal, con la protección del medio ambiente. Es así como, 
resalta las obligaciones estatales frente a posibles daños ambientales; asegurando la 
necesidad de hacer efectivas las obligaciones de prevención, cooperación, acceso a 
la justicia en casos de daños transfronterizos y el principio de precaución ante situa-
ciones ambientales adversas (como el cambio climático, entre otras), causantes de la 
ralentización y del retroceso de derechos de primera generación.

Los derechos erga omnes considerados por esta opinión consultiva y los llama-
dos de atención del Consejo de Derechos Humanos, dan cuenta de la necesidad de 
encontrar soluciones a un problema que cada día afecta más derechos fundamentales 
como la vida, salud, alimentación, acceso al agua, determinación libre de los pueblos, 
educación, igualdad de género, entre muchos otros.

Lo anteriormente expuesto, resulta especialmente trascendente ya que esta-
mos ante Estados que padecen el desplazamiento constante de su población, cuyos 
territorios probablemente desaparecerán por completo y que continuarán afectando 
en demasía los derechos básicos, pues el cambio climático exacerba “la miseria y 
la desesperación, con consecuencias negativas” para la realización de derechos de 
primera generación.49

En cuanto al papel del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, se debe acotar 
su pronunciación en la delimitación de fronteras marítimas de Ghana y Costa de Marfil 
en el Océano Atlántico.50 Aunque este Tribunal es poco utilizado por los Estados parte 
de la CONVEMAR, no se debe perder de vista que una de sus funciones principales 
es interpretar el contenido y alcance de la Convención, por lo cual pudiese ser el foro 
idóneo para atraer jurisdicción y determinar responsabilidad ambiental por los daños 
resultantes del cambio climático en los océanos.

48 Véase la Opinión Consultiva OC-23/17 de noviembre de 2017, p. 47 citando el caso Kawas Fernández 
Vs. Honduras. Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia 3 de abril de 2009. Serie C nº 196. p. 148. 
Igualmente, véase BRAVO, Á. A. S. (2014). Injusticia ambiental... op. cit., p. 152. Cuando señala: la 
conexión entre desarrollo y derechos humanos y desarrollo y medioambiente.

49 Ídem.
50 Disputa relativa a la delimitación de la frontera marítima entre Ghana y Costa de Marfil en el Océano 

Atlántico (Ghana Vs. Costa de Marfil). Caso número 23, Orden de medidas provisionales de 25 de abril 
de 2015, p. 71. Estos de especial importancia debido a que abordan el tema de delimitación fronteriza 
marítima en tiempos actuales donde de una manera u otra las líneas de base están sujetas a cambios.

RIDA_Miolo.indb   153 23/07/2018   08:59:15



154 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. VII - nº 20 - maio-agosto de 2018

En este sentido, desde tiempo atrás se ha comenzado a desarrollar un plan-
teamiento interesante, a partir del artículo 1.4 de CONVEMAR, sobre contaminación 
marina. Dado que, como instrumento marco de protección y promoción de los océanos, 
admite una interpretación dinámica y por ende constituye un poderoso instrumento que 
abre la puerta a una revisión judicial de casos ambientales. Por ejemplo, ante aquellos 
en que se buscan establecer responsabilidades basadas en la prohibición de introducir 
directa o indirectamente sustancias en el medio marino que cause daños los recursos 
vivos, vida marina o la salud humana; contaminación en la que se pueden encuadrar 
los casos de emisiones de gases de efecto invernadero de los principales emisores, 
los cuales inexorablemente terminan repercutiendo negativamente en el océano.51

En este sentido, CONVEMAR admite someter la interpretación y aplicación 
de sus normas a medios alternativos de negociación o conciliación bajo lo dispuesto 
en el Anexo VII, mecanismo que permite acudir al Tribunal Internacional de Derecho 
del Mar, CIJ u otro tribunal arbitral, dependiendo de la decisión de las partes. De lo 
anterior se desprende que el cambio climático y los efectos negativos de la emisión 
de gases de efecto invernadero a la atmósfera (como aumento del nivel del mar y en 
general afectaciones al medio marino), pueden ser sometidos a litigio internacional a 
la luz de CONVEMAR.

PROPUESTAS. REFLEXIONES FINALES

1. El estatus jurídico preexistente de una isla o espacio territorial no puede ser 
afectado por los severos daños resultantes del calentamiento global, pues estos cam-
bios de circunstancias no justifican el desconocimiento de su existencia o el trazado 
de nuevas líneas fronterizas que reduzcan un territorio históricamente propio.

2. Ante los Estados52 afectados por desastres naturales en general, aumento 
del nivel del mar, erosión de costas, el resto de la comunidad internacional debe abs-
tenerse de iniciar reclamaciones sobre las aguas circundantes a consecuencia de la 
reducción o pérdida del territorio

3. Estos Estados o islas afectadas por el aumento del nivel del mar tienen el 
derecho de ser reforzadas y reconstruidas bien con medios artificiales o naturales, sin 
que ello afecte su condición reconocida de forma precedente.

4. Será necesario apostar por ficciones jurídicas donde prevalezca la inmovilidad 
de las líneas de base para los casos de delimitaciones fronterizas

51 SCHOFIELD, C.; ARSANA, A. Climate change and the limits of maritime jurisdiction. In: Climate Change 
and the oceans: gauging the legal and policy currents in the Asia Pacific and beyond, 2012. p. 127-152.

52 Caso de islas Fiji, Marshall, Micronesia Nauru, Palao, Papua Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, 
Tonga, Tuvalu y Vanuatu.
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5. Los múltiples problemas que surgen como consecuencia del calentamiento 
global y aumento del nivel del mar en particular, afectan directamente la esfera de 
derechos fundamentales y deben evaluarse bajo un prisma de justicia social por parte 
de la comunidad internacional, ya que tales problemas tienen su raíz en factores an-
tropogénicos que han acelerado la transformación del clima del planeta.

6. El Derecho Internacional actual da soluciones a esta problemática si se utilizan 
los principios generales del Derecho y especiales del Derecho Ambiental para desar-
rollar la construcción de un esquema de responsabilidad basado en la obligación de 
prevención y de control de las actividades realizadas bajo la jurisdicción de los Estados.

7. Es posible localizar soluciones a los desafíos actuales en los instrumentos que 
contienen bases ambientales universales, como CONVEMAR, CMNUCC, instrumentos 
regionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, Convenio para 
la Protección y Desarrollo del Medio Marino, Tratado Antártico sobre Protección del 
Medio Ambiente, Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto 
Transfronterizo (Convenio de Espoo) y a su vez, los mismos deben ser reforzados por 
normas de soft law que con el paso del tiempo vienen desarrollando estos principios 
básicos, los cuales se encuentran inexorablemente atados a los derechos fundamen-
tales del ser humano.

8. Dada la imposibilidad de la constitución de un tribunal internacional climático 
se propone hacer uso del Anexo VII CONVEMAR, el cual ofrece no solo uno (1), sino 
tres (3) foros idóneos para debatir casos que versen sobre las consecuencias de la 
emisión de los gases de efecto invernadero, considerándolos como parte de agentes 
contaminantes del artículo 1.4 CONVEMAR.
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RESUMO: Este trabalho analisa aspectos doutrinários referentes ao princípio 
do desenvolvimento sustentável e à relação com o uso intenso de agrotóxicos. O uso 
abusivo de agrotóxicos no processo produtivo, e seu impacto para a saúde e ao meio 
ambiente, têm natureza complexa e envolvem aspectos biossociais, políticos, econô-
micos e socioambientais. O objetivo deste artigo é analisar a possibilidade de inclusão 
no Ordenamento Jurídico Brasileiro de legislação que controle o consumo intenso e 
exagerado de agrotóxicos visando observar o Princípio do Desenvolvimento Susten-
tável. O método de abordagem utilizado é o dedutivo a partir da análise contextual do 
alto consumo de agrotóxicos e da legislação que regula o uso dessa espécie de produto 
para concluir que são necessárias normas que estipulem ações destinadas à redução 
do uso e do consumo. É necessária, também, a implementação de políticas públicas 
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de ampliação da informação, de educação ambiental e de rígido controle sobre esses 
produtos, com metas específicas, prazos e ações que tenham por objetivo a preser-
vação do meio ambiente para as gerações do presente e do futuro, para, finalmente, 
fazer valer o Princípio do Desenvolvimento Sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento sustentável; agrotóxicos no Brasil; uso 
e consumo de agrotóxicos.

ABSTRACT: This paper analyzes doctrinal aspects relating to the principle 
of sustainable development and the relation to the use and intense consumption 
of agrochemicals. The abusive use of agrochemicals in the agricultural production 
process, its impact on health and the environment, is complex problem and involves 
biosocial, political, economic and socioenvironmental aspects. The objective of this 
article is to analyze the possibility of including in the Brazilian Legal Order legislation that 
controls the intense and exaggerated consumption of pesticides in order to observe the 
Principle of Sustainable Development. It is used the deductive method, which consist 
in the contextual analysis of the high consumption of pesticides and the legislation 
that regulates the use of this product to conclude that just adding more regulations 
that stipulate actions to reduces the consumption of agrochemicals is not enough. It is 
also necessary to implement public policies for expanding information, environmental 
education and rigid control over these products, with specific goals, deadlines and 
actions that aim to preserve the environment for present and future generations, to 
finally assert the Principle of Sustainable Development.

KEYWORDS: sustainable development; agrochemicals in Brazil; use and 
consumption of agrochemicals.

INTRODUÇÃO

Este estudo é focado na verificação da importância de normas jurídicas para 
frear o alto consumo de produtos agrotóxicos no Brasil, tendo em vista que têm sido 
veiculados na imprensa estudos que demonstram ser o Brasil um dos países do mundo 
que mais utiliza esse tipo de produto.

O objetivo principal deste artigo é analisar a possibilidade de inclusão no Orde-
namento Jurídico Brasileiro de legislação que controle o consumo intenso e exagerado 
de agrotóxicos visando observar o Princípio do Desenvolvimento Sustentável.

O trabalho é dividido em quatro partes. O primeiro tópico busca analisar o 
conceito de sustentabilidade frente ao uso exagerado de agrotóxicos no Brasil. Já no 
segundo tópico são apresentados dados e a problemática do uso intenso e exage-
rado de agrotóxicos. Logo em seguida, na terceira parte, são analisadas as normas 
jurídicas sobre agrotóxicos no Brasil. Na última parte, são referidas as relações entre 
Desenvolvimento Sustentável e o controle racional do uso e consumo de produtos 
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agrotóxicos, verificando-se a viabilidade de instituir legislação específica que regule 
de forma aprofundada esse tema.

Delimitou-se a pesquisa na análise da possibilidade da inclusão no Ordena-
mento Jurídico Brasileiro de legislação que controle o consumo intenso e exagerado 
de agrotóxicos, visando observar o Princípio do Desenvolvimento Sustentável.

Utilizou-se o método de abordagem dedutivo a partir da análise contextual do 
alto consumo de agrotóxicos e da legislação que regula o uso dessa espécie de produto 
para, à luz do Princípio do Desenvolvimento Sustentável, verificar a viabilidade de norma 
regulamentadora de seu consumo moderado. Como método de procedimento, é utiliza-
do o método monográfico, por consistir em uma investigação de determinado assunto 
com o uso de livros doutrinários, legislação, dados da internet e revistas científicas.

Por fim, destinou-se um espaço para a elaboração da conclusão sobre o debate 
realizado, buscando-se compilar as principais ideias elucidadas. Conclui-se que não 
bastam as normas que regulam apenas o registro dos produtos agrotóxicos autorizados 
pelo Estado, mas que são necessárias normas fiscalizadoras e de controle sobre toda 
a política de uso e consumo de produtos agrotóxicos, sobretudo com políticas públicas 
de educação ambiental, aliadas a essa fiscalização, mais incisivas para a construção 
de uma consciência ecológica que possa contribuir de tal forma que o Meio Ambiente 
seja preservado na presente geração, visando as futuras.

1. APONTAMENTOS SOBRE O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

De forma preliminar, o princípio do desenvolvimento sustentável colima com-
patibilizar a atuação da economia com a preservação do equilíbrio ecológico. Nessa 
perspectiva, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento definiu o 
desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente 
sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 
necessidades (SOUZA, 1997).

Dessa forma, o referido princípio encontra-se previsto, implicitamente, no artigo 
225, caput, da Constituição Federal. Sua formalização expressa, porém, decorre do 
Princípio nº 4, insculpido na Declaração da RIO 92, que contém a seguinte dicção: 
“Para se alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente deve 
constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser conside-
rada isoladamente em relação a ele” (RIO 92). Infere-se, portanto, que seu objetivo é 
equalizar, conciliar, encontrar um ponto de equilíbrio entre atividade econômica e uso 
adequado, racional e responsável dos recursos naturais, respeitando-os e preservando-
-os para as gerações atuais e subsequentes.
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O princípio do desenvolvimento sustentável, valendo-se da expressão cunhada 
por Paulo Roberto Pereira de Souza (1997, p. 117), representa o grande “desafio” da 
humanidade neste início de Século. No entanto, esse “desenvolvimento” há de ser 
“sustentável”, vale dizer, deve ser implementado mediante uma visão holística e sistê-
mica, inserida no complexo indissociável que une homem e natureza, concretizando 
entre ambos um convívio sóbrio e saudável, ecologicamente equilibrado, propiciando 
ao homem contemporâneo e ao do futuro, uma boa qualidade de vida.

Nos últimos cinquenta anos, a humanidade alterou substancialmente os ecos-
sistemas como em nenhum outro período da história. Isso se deve principalmente ao 
desenvolvimento tecnológico, que possibilitou o incremento da incessante busca pela 
maximização da produção, ao invés de torná-la mais sustentável.

Nada obstante, o Prof. Celso Antônio Pacheco Fiorillo, ao tecer considerações 
a respeito da terminologia empregada ao princípio do desenvolvimento sustentável, 
preconizou que: “este princípio surgiu, inicialmente, na Conferência Mundial de Meio 
Ambiente, realizada, em 1972, em Estocolmo e repetida nas demais conferências sobre 
o meio ambiente, em especial na ECO-92, a qual empregou o termo em onze de seus 
vinte e sete princípios” (FIORILLO, 2009, p. 27).

Por conseguinte, definiu-se, também, como desenvolvimento sustentável aquele 
capaz de “garantir que ele atenda às necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade de as gerações futuras atenderem também às suas” (CRUZ, 2009, p. 02).

O conceito do princípio do desenvolvimento sustentável se consolida, servindo 
de importante subsídio ideológico para a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento a Rio 92, visando a estabelecer um padrão de desenvolvimento para o Século 
XXI, “cujo alicerce é a sinergia das sustentabilidades ambiental, social e econômica, 
perpassando em todas as ações propostas” (VIEIRA, 2008, p. 314).

Nesse sentido, para compreender todos os aspectos relacionados ao desen-
volvimento sustentável, é inegável que os ensinamentos de Fritjof Capra (2005) sobre 
sustentabilidade são essenciais. Para ele, a sustentabilidade não se refere apenas à 
preservação e conservação do meio ambiente na relação homem e meio, mas a relação 
entre as cinco características: reciclagem, interdependência, parceria, flexibilidade e 
diversidade. Também os princípios da ecologia referentes à sustentação da vida: redes, 
ciclos, energia solar, alianças, diversidade e equilíbrio dinâmico.

Com isso, o desenvolvimento sustentável é firmado no tripé social, ambiental e 
econômico. O seu objetivo é a redução das desigualdades sociais, evitar a degradação 
ambiental e promover o crescimento econômico, sem a exploração descontrolada dos 
recursos naturais.

Pelo seu caráter didático, é importante ressaltar a definição de desenvolvimento 
sustentável referida por Kadja Maria Ribeiro Parente (1997, p. 179):
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O conceito de desenvolvimento sustentável pressupõe um 
crescimento econômico atento e responsável, de maneira a 
extrair dos recursos e tecnologias disponíveis benefícios para o 
presente, sem comprometer as reservas que serão legadas às 
gerações futuras. Esta determinação é incumbência de todos: 
entidades governamentais e não governamentais, poderes 
públicos e coletividade, imbuídos do propósito de realizar o 
correto manejo das populações que habitam a terra e que de-
sempenham, cada qual a seu turno, um papel de fundamental 
importância para a manutenção do equilíbrio ecológico.

Diante disso, Cristiane Derani (2001, p. 132-133) sustenta que o desenvolvimen-
to sustentável visa obter um desenvolvimento harmônico da economia e da ecologia, 
numa correlação de valores em que o máximo econômico reflita igualmente um máximo 
ecológico, impondo um limite de poluição ambiental, dentro do qual a economia deve 
se desenvolver, proporcionando, consequentemente, um aumento no bem-estar social.

Portanto, a defesa do meio ambiente na ordem econômica expressa claramente 
o princípio do desenvolvimento sustentável, posto que estabelece um controle do Estado 
sobre as atividades econômicas que ultrapassem os limites razoáveis de exploração 
ambiental, obrigando uma harmonização entre esferas até pouco tempo considera-
das independentes, de modo a alcançar uma qualidade de vida saudável para todos, 
lembrando que a intensificação ou diminuição deste controle é um assunto político 
vinculado às prioridades de quem estiver no exercício do governo (GRAU, 2004, p. 313).

Ressalta-se que este princípio, então, sintetiza um dos mais importantes pilares 
da temática concernente à proteção ambiental, “compondo o núcleo essencial de todos 
os esforços empreendidos na construção de um quadro de desenvolvimento social 
menos adverso e de um cenário de distribuição de riquezas mais equânime” (COSTA 
NETO, 2003, p. 57). Assim, o princípio do desenvolvimento sustentável deve permear 
todas as relações econômicas, satisfazendo as necessidades relativas do desenvolvi-
mento e ao meio ambiente das gerações presentes e futuras.

Contudo, “o discurso do desenvolvimento sustentável não é homogêneo. Pelo 
contrário, expressa estratégias conflitantes que respondem a visões e interesses dife-
renciados. Suas propostas vão desde um neoliberalismo econômico até a construção 
de uma nova racionalidade produtiva” (LEFF, 1999, p. 123).

Intenta, referido princípio, compatibilizar o desenvolvimento econômico-social 
e a preservação da qualidade do meio ambiente, de modo que a proteção ambiental 
constitua parte integrante do processo de desenvolvimento global. Para isso, a con-
quista de um ponto de equilíbrio entre desenvolvimento social, crescimento econômico 
e utilização de recursos naturais se faz absolutamente necessária, de forma que a 
preservação ambiental e o desenvolvimento econômico possam coexistir, sem que 
um acarrete a anulação do outro.
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Fiorillo (2009, p. 27) salienta que este princípio não tem como objetivo o impe-
dimento do desenvolvimento econômico. Embora se saiba que, em grande parte, a 
atividade econômica representa degradação ambiental, o que se busca é minimizar 
seus efeitos, de modo que se desenvolvam as referidas atividades por intermédio de 
instrumentos adequados que venham a acarretar a menor degradação possível.

Por fim, é relevante elucidar que o artigo 225 da Constituição Federal informa 
que todos têm um direito subjetivo a um meio ambiente ecologicamente equilibrado 
e ao mesmo tempo apregoa que todos, inclusive o poder público, têm o dever de 
preservar esse mesmo meio ambiente, objetivando uma sadia qualidade de vida. 
Portanto, viver de uma maneira saudável significa poder exercer o direito à saúde e a 
todos os direitos que decorrem do desenvolvimento econômico e tecnológico. Assim, 
indubitavelmente, o princípio do desenvolvimento sustentável está estreitamente ligado 
à questão ambiental, notadamente, quando se está diante da ameaça perpetrada pelo 
uso e consumo intenso de agrotóxicos.

Assim, tal narrativa apresenta extrema importância, pois demonstra a relevân-
cia do princípio do desenvolvimento sustentável, haja a vinculação que possui com a 
possibilidade de inclusão no ordenamento jurídico brasileiro de legislação que objetive 
controlar consumo intenso e exagerado de agrotóxicos.

Expostas as bases que conduzem o entendimento do presente estudo sobre o 
princípio do desenvolvimento sustentável, passa-se agora à análise do uso e consumo 
de agrotóxicos para, posteriormente, analisar as normas jurídicas sobre agrotóxicos 
no Brasil.

2. O USO E O CONSUMO DE AGROTÓXICOS

Primeiramente, vale ressaltar que os agrotóxicos começaram a se popularizar 
em plena Segunda Guerra Mundial, quando o mundo conheceu uma revolução no que 
diz respeito ao controle de pragas na agricultura, o DDT. Esse produto ficou rotulado 
como de baixo custo e eficiente, o que muito ajudou para que fosse amplamente utili-
zado antes que seus efeitos nocivos tivessem sido totalmente pesquisados. O grande 
sucesso desse produto no combate às pragas fez com que novos compostos orgâ-
nicos sintéticos fossem produzidos, fortalecendo a grande indústria de agroquímicos 
presente nos dias de hoje. O crescimento do uso desses insumos químicos somados 
a um processo de desenvolvimento e difusão de variedades modernas com elevada 
capacidade de aproveitamento desses produtos ficou conhecido como a “revolução 
verde” (BULL; HATHAWAY, 1986).

No Brasil, o uso dos agrotóxicos começou a se difundir em meados da década 
de 40. No final da década de 60, o consumo se acelerou em função da isenção de 
impostos como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Imposto sobre Produtos 
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Industrializados e das taxas de importação de produtos não produzidos no Brasil e os 
aviões de uso agrícola (Bull; Hathaway, 1986).

Desta forma, cabe salientar que, em recente pesquisa, em abril de 2015, o Ins-
tituto Nacional de Câncer - INCA divulgou um relatório sobre o uso de agrotóxicos nas 
lavouras do país e seus impactos sob o meio ambiente e à saúde. Segundo o instituto, 
o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos (INCA, 2015). O país é um dos 
maiores produtores agrícolas do mundo e utiliza agrotóxicos em larga escala. Para o 
agricultor, os agrotóxicos são recursos para combater as pragas, controlar o apare-
cimento de doenças e aumentar a produção. Em dez anos, a venda de pesticidas no 
mercado agrícola brasileiro aumentou de R$ 6 bilhões para R$ 26 bilhões. Atualmente, 
o país ultrapassou a marca de 1 milhão de toneladas, o que equivale a um consumo 
médio de 5,2 kg de agrotóxico ao ano por pessoa (CUNHA).

Em 2014, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA fez um levan-
tamento com amostras de alimentos em todo o país. No estudo, 25% apresentavam 
resíduos de agrotóxicos acima do permitido. O uso indiscriminado e abusivo desses 
produtos e a falta de fiscalização em relação a níveis seguros de substâncias aumenta 
o risco para a saúde dos brasileiros (CUNHA).

Salienta-se que os gastos mundiais com agrotóxicos crescem continuamente. De 
acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS, os países em desenvolvimento 
consomem 20% de todo o agrotóxico produzido no mundo (Meyer, 2003).

Segundo Porto e Soares (2012), os agrotóxicos começaram a se difundir no 
Brasil na década de 1940, mas o consumo teve um grande aumento a partir de 1960, 
em função, principalmente, de dois fatores: seus efeitos positivos no combate às pra-
gas, o que aumentava a produção e a renda dos agricultores; e a Revolução Verde, 
que representou um incentivo do governo traduzido em isenção de impostos, taxas 
de importação, e vinculação do acesso a financiamentos à compra dos produtos, ao 
abrir o mercado brasileiro ao comércio de agrotóxicos com o Plano Nacional de De-
senvolvimento - PND. Em 2008, quando o Brasil foi considerado o primeiro consumidor 
mundial de agrotóxicos, o mercado movimentou R$ 7 bilhões no país, mais que o dobro 
da quantia registrada em 2003 (IBGE, 2016).

De acordo com a Embrapa, o consumo anual de agrotóxicos no mundo é de 
aproximadamente 2,5 milhões de toneladas. No Brasil, o consumo anual tem sido 
superior a 300 mil toneladas de produtos comerciais. Nos últimos quarenta anos, o 
aumento no consumo de agrotóxicos foi de 700% enquanto que o aumento na área 
agrícola foi de 78% (Embrapa, 2013).

Contudo, as pessoas não têm conhecimento dos riscos e dos efeitos pelo uso 
exagerado de agrotóxicos. As empresas desse setor econômico faturam volumes 
consideráveis de recursos financeiros com a comercialização desses produtos, os 
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quais são produzidos por verdadeiros oligopólios que exercem, também, poder político 
na elaboração das normas que regulam o setor. Dessa forma, o Brasil desde 2008 
é o líder do ranking de consumo e uso de agrotóxicos, porém não é o país que mais 
produz alimento.

Do ponto de vista histórico, inicialmente, é importante lembrar também a 
influência da Revolução Verde como fenômeno que incentivou o consumo de agrotó-
xicos. Esse incentivo ocorreu de uma maneira irracional, eis que os bancos forneciam 
empréstimos aos agricultores desde que esses comprovassem a utilização de uma 
quantidade determinada de produtos, independentemente da incidência de pragas. 
Sobre o pretexto de acabar com a fome no mundo houve um incentivo exacerbado 
para que estes produtos fossem consumidos sem a devida cautela.

Da mesma forma, também do ponto de vista histórico, é possível lembrar-se da 
Revolução Biotecnológica; com os transgênicos surgiu o mito de que se diminuiria o 
consumo destes produtos, mas, na realidade, como as vendas são casadas, o trans-
gênico é vendido juntamente com o agrotóxico e se tem observado um crescimento 
no consumo dos produtos agrotóxicos.

O Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos e as culturas que mais 
utilizam os utilizam são, principalmente, a cana-de açúcar e a soja. O país tem na 
atividade agrícola, de fato, uma importante atividade econômica, entretanto, o que se 
observa é que não há a devida cautela.

Ademais, inexiste o estudo do impacto ambiental para o cultivo de produtos 
agrícolas, como a cana, por exemplo, considerando que essa cultura utiliza altos 
índices de agrotóxicos que geram riscos, inclusive de câncer. Além disso, os produtos 
agrotóxicos persistem no meio ambiente, continuam no solo e na água por muitos anos, 
conforme pesquisas científicas, atingindo lugares muito longe, sendo encontrado em 
regiões polares, local onde não se aplica esta substância.

Além da cana-de-açúcar há outros produtos agrícolas que utilizam agrotóxicos 
demasiadamente, portanto, verifica-se que a agricultura é uma atividade de significativo 
impacto ambiental. No entanto, desconsidera-se a Constituição Federal, que em seu 
artigo 225 determina a obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental para qualquer 
atividade que seja potencial ou efetivamente poluidora.

A questão é: o Brasil precisa produzir, mas de que forma? Esta forma tem ob-
servado os preceitos constitucionais? Seria possível diminuir o consumo exagerado 
de um produto tóxico e ao mesmo tempo manter a produtividade?

Assim, diante dessas questões e desse quadro traumático que envolve o intenso 
uso e consumo de agrotóxicos, deve-se ressaltar a importância da proteção ao meio 
ambiente considerando, principalmente, as futuras gerações e a importância de uma 
análise, com cautela, dos riscos à saúde das atuais gerações. Portanto, é necessário 
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verificar se a legislação atual sobre agrotóxicos é suficiente para tutelar o ambiente 
e a saúde ou há necessidade de legislação mais avançada em termos de proteção 
ambiental e da saúde no Brasil, assuntos que serão abordados nos próximos tópicos.

3. AS NORMAS JURÍDICAS SOBRE AGROTÓXICOS NO BRASIL

De forma preliminar, cabe destacar a Constituição Federal, nossa Lei Maior, que 
serve de parâmetro e base para todas as outras normas do nosso sistema jurídico. A 
Constituição Federal, aprovada e promulgada em 1988, no início da redemocratização 
brasileira, estabelece alguns princípios que se aplicam em relação aos agrotóxicos.

O artigo 225 da nossa Carta Magna diz que “todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida”. E assegura que “é dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).

Assim, no contexto normativo, o artigo 225, no parágrafo 1º, V, estabelece, ainda, 
que, “para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público controlar 
a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente” (BRASIL, 1988).

Celso Fiorillo afirma que a preocupação com a efetiva lesão à incolumidade 
físico-psíquica que os agrotóxicos provocam nos seres humanos acabou por viabilizar a 
constitucionalização da matéria referente a tais substâncias (FIORILLO, 2013, p. 428).

Neste sentido, Machado ressalta que a Constituição Federal optou por maior 
abrangência ao não mencionar expressamente o termo “agrotóxico”, e sim “substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente” (MACHADO, 
2011, p. 727).

Merece destaque o artigo 196 da CF/88, in verbis: “a saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos [...]” (BRASIL, 1988).

A chamada Lei dos Agrotóxicos, Lei nº 7.802, de 1989, foi considerada avan-
çada, aprovada no período da chamada Nova República, período de instituição do 
Estado Democrático de Direito. Essa lei dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, 
a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercia-
lização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino 
final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e 
a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins.

A definição de agrotóxicos, seus componentes e afins está prevista no art. 2º, 
I, a e b, da Lei dos Agrotóxicos:
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Art. 2º [...]
I - [...]
a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos 
ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no 
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 
pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, 
e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, 
hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição 
da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de 
seres vivos considerados nocivos;
b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, des-
secantes, estimuladores e inibidores de crescimento; (BRASIL, 
1989).

O Decreto nº 4.074, editado no dia 4 de janeiro de 2002 com o objetivo de regular 
a Lei nº 7.802/89, de início determinou as competências acerca de todo processo de 
produção, transporte, uso e administração das embalagens utilizadas por agrotóxico. 
No âmbito das singulares áreas de capacidade, ficou a cargo dos Ministérios da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, Saúde e do Meio Ambiente fiscalizar e promover 
o devido uso e desuso dos pesticidas. Em seguida, assegurou que a exportação, 
produção, importação, comercialização e utilização do agrotóxico só serão permitidas 
após o registro da substância química em órgão federal, criando-se assim um sistema 
de controle de qualidade, inspeção e fiscalização.

Alves Filho afirma que a Lei nº 7.802/89 constitui uma prescrição técnica for-
malizada, representando um dos caminhos que o Brasil busca para tentar reverter os 
graves problemas ambientais e de saúde pública decorrentes do indiscriminado uso de 
agrotóxicos nas atividades agrícolas, sendo resultado, pois, do amplo debate referente 
a temas ambientais e em relação à questão dos agrotóxicos que surgiu a partir do final 
dos anos 70 (ALVES FILHO, 2002, p. 15).

Diante de tal contexto, a análise da evolução histórica da legislação de agrotó-
xicos também demonstrou o crescente envolvimento e responsabilização dos diversos 
segmentos da sociedade (fabricantes, agricultores, comerciantes, etc.), envolvidos 
com a questão dos agrotóxicos. A legislação em vigor, atualizada pela Lei nº 9.974, de 
2000, dispõe de forma mais rigorosa e restritiva sobre o tema, o que pode contribuir 
para propiciar maior proteção à qualidade do meio ambiente, desde que seja adequa-
damente aplicada e fiscalizada.

No entanto, a legislação que regula o uso e o consumo de agrotóxicos aborda 
com profundidade questões que envolvem o registro de produtos agrotóxicos, pesqui-
sa e experimentação de novos produtos, deixando a desejar quanto ao aspecto do 
controle e fiscalização no tocante à quantidade de produtos utilizados ou receitados 
pelos técnicos da área. Como exemplo, pode-se fazer referência aos parágrafos 4º e 
5º do art. 3º da Lei dos Agrotóxicos:
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Art. 3º [...]
§ 4º Quando organizações internacionais responsáveis pela 
saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja 
membro integrante ou signatário de acordos e convênios, aler-
tarem para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, caberá à autoridade competente 
tomar imediatas providências, sob pena de responsabilidade.
§ 5º O registro para novo produto agrotóxico, seus componentes 
e afins, será concedido se a sua ação tóxica sobre o ser humano 
e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menor do que 
a daqueles já registrados, para o mesmo fim, segundo os parâ-
metros fixados na regulamentação desta Lei. (BRASIL, 1989).

Entretanto, deve-se destacar o avanço ocorrido nas últimas décadas e os esfor-
ços que têm sido feitos no sentido de cuidar da saúde humana e do meio ambiente. O 
desafio atual é conseguir efetivar a harmonização da legislação de maneira a garantir o 
uso seguro, eficaz e econômico, com vistas a uma maior competitividade da produção 
agrícola (ALBUQUERQUE, 2003).

Mesmo com todo o avanço legislativo verificado quanto à regulação de agrotó-
xicos, é possível identificar, dentre as competências da União, na Lei dos Agrotóxicos, 
regras restritas de controle e fiscalização, conforme artigo 9º, I, II, III e IV:

Art. 9º No exercício de sua competência, a União adotará as 
seguintes providências:
I - legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual, 
exportação, importação, transporte, classificação e controle 
tecnológico e toxicológico;
II - controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, 
importação e exportação;
III - analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, 
nacionais e importados;
IV - controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importa-
ção. (BRASIL, 1989).

Portanto, a legislação brasileira sobre agrotóxicos é considerada avançada, pelo 
rigor que dispõe sobre o registro de produtos que podem ser utilizados no Brasil. No 
entanto, no que tange à sustentabilidade, é necessário verificar se esse princípio está 
sendo efetivamente considerado diante da realidade brasileira de consumo intenso e 
exagerado desses produtos na agricultura. Por isso, no último tópico será enfrentado 
o problema inicialmente proposto de verificar se as normas existentes são suficientes 
para fazer valer o princípio do desenvolvimento sustentável, diante do uso e consumo 
intenso de agrotóxicos no Brasil.
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4. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A NECESSÁRIA LEGISLAÇÃO 
SOBRE USO E CONSUMO CONTROLADO DE AGROTÓXICOS

É preciso relembrar, sempre, do princípio do desenvolvimento sustentável que 
se encontra previsto implicitamente no artigo 225, caput, da Constituição Federal, o 
qual se refere ao grande desafio da humanidade frente à proteção ao meio ambiente, 
tendo em vista as futuras gerações.

Nesse contexto, facilmente constata-se que o princípio do desenvolvimento 
sustentável não tem sido observado no Brasil quando as atividades agrícolas utilizam 
produtos agrotóxicos. Esse desenvolvimento deve ser harmônico entre economia e 
ecologia, conforme preceitua Cristiane Derani: “numa correlação máxima de valores 
onde o máximo econômico reflita igualmente um máximo ecológico, impondo um limite 
de poluição ambiental, dentro do qual a economia deve se desenvolver, proporcionando, 
consequentemente, um aumento no bem-estar social” (DERANI, 2001, p. 133).

Ao tomar conhecimento dos dados que foram referidos no segundo tópico, 
verifica-se que o consumo exagerado de produtos agrotóxicos nas atividades agrícolas 
além de não considerar a preservação ambiental, também preocupa as condições rela-
cionadas à saúde, tanto dos agricultores como dos consumidores de produtos agrícolas.

Portanto, pode-se afirmar, do ponto de vista jurídico, que o princípio do desen-
volvimento sustentável não está sendo observado. Faltam normas aprimoradas que 
tenham como finalidade a garantia e a segurança dos consumidores e dos agricultores, 
notadamente, nas questões que envolvem a saúde e, também, de forma a garantir a 
proteção do meio ambiente, tendo em vista as futuras gerações.

Na legislação brasileira sempre houve incentivos para o consumo de agrotóxicos, 
como por exemplo: redução de tributos ou isenção de determinados tributos sobre 
algumas substâncias que não poderiam ter este tipo de privilégio, considerando todas 
as externalidades negativas e prejuízos que são arcados pela sociedade. Ademais, 
alguns dados veiculados em sites da internet são preocupantes: a cada um (1,00) dólar 
gasto com agrotóxico, existe uma previsão de que 1,28 dólares podem ser gastos para 
enfrentar a intoxicação (REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA, 2012).

Além disso, no Brasil são usados 14 agrotóxicos produzidos mundialmente e 
que são proibidos em outros países. A norma brasileira não proíbe produtos banidos 
fora do Brasil, entretanto, nós já tivemos iniciativas de leis Estaduais, como a do Rio 
Grande do Sul, com uma lei pioneira impedindo o uso de produtos proibidos em outros 
países. Hoje, outros Estados, como Santa Catarina, têm lei que regulamenta a proibição 
de produtos que já estejam banidos fora do país (CARTA CAPITAL, 2015).

Outra questão que demonstra, claramente, que a legislação sobre agrotóxicos 
não tem a preocupação com o princípio do desenvolvimento sustentável é a limitação 
prevista na Lei dos Agrotóxicos quanto às competências da União, instituídas no 
artigo 9º, I, II, III e IV, quanto a regras restritas de controle e fiscalização, dispondo 
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basicamente sobre o registro de produtos que podem ser utilizados no Brasil. Portanto, 
não abordando sobre limites quantitativos no uso dos agrotóxicos.

Da mesma forma, como está disposto na Lei dos Agrotóxicos sobre as atribuições 
do Poder Público, no tocante à fiscalização, é possível verificar apenas regras sobre 
o controle das embalagens, nada sendo mencionado sobre limites na quantidade de 
produtos para uso e consumo, como pode ser observado no art. 12-A:

Art. 12-A. Compete ao Poder Público a fiscalização:
I - da devolução e destinação adequada de embalagens vazias 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, de produtos apre-
endidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para 
utilização ou em desuso;
II - do armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e 
inutilização de embalagens vazias e produtos referidos no inciso 
I. (BRASIL, 1989).

Assim, não restam dúvidas de que é necessário incluir na legislação brasileira 
normas que tenham uma preocupação mais aprofundada sobre o uso e o consumo 
de agrotóxicos. O direito pode contribuir com avanços na legislação para tornar mais 
seguro o uso e a redução de agrotóxicos, por meio de instrumentos de controle e 
fiscalização com esse objetivo.

Por outro lado, cabe salientar a tramitação de um projeto na Câmara dos De-
putados, Projeto de Lei (PL) 3200/15,4 do deputado Covatti Filho (PP/RS), que regula-
menta o uso dos defensivos fitossanitários e produtos de controle ambiental - também 
conhecidos como defensivos agrícolas. O deputado propõe a substituição da atual Lei de 
Agrotóxicos (8.702/89), que é revogada pelo texto, sendo inclusive o nome “agrotóxico” 
substituído por “defensivos fitossanitários e produtos de controle ambiental”. Na visão 
do autor, essa lei está defasada e incompatível com acordos internacionais ratificados 
pelo Brasil, como o Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, 
internalizado pelo Brasil por meio do Decreto 1.355/94.
Segundo o deputado Covatti Filho:

A Lei de Agrotóxicos deve ser repensada e reformulada para 
atender aos anseios da sociedade. Fabricantes informam das 
dificuldades de instalação de novas fábricas ou de obtenção 
de registros de seus produtos; produtores rurais reclamam da 
ausência ou da demora na disponibilização de novos produtos 
que controlem doenças e pragas; consumidores clamam por 
alimentos mais seguros; médicos alertam para aspectos da 
saúde humana e toxicológicos; ambientalistas apontam para a 
necessidade de desenvolvimento de processos mais sustentá-
veis. (COVATTI FILHO, 2015).

4 Apensado ao PL nº 1687/2015, que por sua vez foi apensado ao PL nº 6299/2002.
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A proposta apresenta uma política de Estado para os defensivos fitossanitários 
e institui uma nova sistemática para procedimentos de avaliações e registros, à seme-
lhança de países como os Estados Unidos e o Canadá, que concentram tal atividade 
em um único órgão de governo. A finalidade do projeto é a apresentação de pareceres 
técnicos conclusivos aos pedidos de avaliação de novos produtos defensivos fitossa-
nitários, de controle ambiental, seus produtos técnicos e afins.

Em que pese o projeto ter grande relevância em razão da questão da reafirmação 
de que qualquer mudança na legislação deve ser avaliada com cautela para que não 
deixe de considerar o princípio do desenvolvimento sustentável, preservando o meio 
ambiente para as gerações futuras, garantindo uma sadia qualidade de vida, não se 
tem uma análise mais aprofundada sobre as alterações que poderão ocorrer com a 
aprovação desse projeto.

Para que o princípio do desenvolvimento sustentável seja efetivamente obser-
vado, é necessário incluir normas no ordenamento jurídico brasileiro com algumas 
preocupações específicas quanto ao uso e consumo de agrotóxicos, como a questão 
da pulverização aérea dos agrotóxicos, que não tem no país uma lei que a proíba. 
Existem estudos da Embrapa apontando a poluição difusa desta forma de aplicação, 
de maneira que é necessária a proibição da pulverização aérea. Seria o caso de se 
ter uma postura mais ativa com uma legislação federal, com o objetivo da proteção de 
recursos importantes como os rios e lagos.

Todavia, o que se deveria buscar para o controle do consumo de agrotóxicos 
no Brasil é a efetivação do licenciamento e da liberação da atividade, da mesma for-
ma seria necessário maior controle dos receituários agronômicos implementando um 
sistema de monitoramento em que se consiga verificar a quantidade de substância 
que tem sido vendida, bem como os locais e se estas quantidades são necessárias a 
partir do diagnóstico.

Ainda assim, a exemplo da Suíça e da Dinamarca, onde se tem um tributo para 
desestimular o consumo e a venda de agrotóxicos, o Brasil deveria adotar, também, 
políticas nesse sentido e políticas de educação ambiental nessa área, visando à cons-
cientização das pessoas, prevenindo a partir do desestímulo.

E, por fim, a necessidade de se instituir a avaliação periódica dos agrotóxicos, 
com a definição de prazos curtos, objetivando implementar a comunicação entre o 
direito e a ciência, garantindo produtos menos tóxicos e mais seguros. Além disso, fixar 
a necessidade da exigência de formação específica para os agricultores que aplicam 
agrotóxicos, a exemplo da União Europeia, onde tão somente aplica a substância aquele 
que faz um curso preparatório para aplicação segura de agrotóxicos.

Portanto, é necessário incluir no Ordenamento Jurídico Brasileiro legislação que 
controle o consumo intenso e exagerado de agrotóxicos, visando observar o Princípio 
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do Desenvolvimento Sustentável. Indubitavelmente, não bastam as normas que re-
gulam apenas o registro dos produtos agrotóxicos autorizados pelo Estado. É preciso 
instituir normas fiscalizadoras e de controle sobre toda a política de uso e consumo 
de produtos agrotóxicos, sobretudo com políticas públicas de educação ambiental, 
objetivando conciliar desenvolvimento com preservação ambiental.

CONCLUSÃO

O Princípio do desenvolvimento sustentável, que significa desenvolvimento 
econômico aliado à preservação ambiental, pode ser encontrado a partir da interpre-
tação da própria Constituição Federal. Conforme preceitua a Carta Magna, em seu 
artigo 225, ao estipular que todos têm o dever e o direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado e ao mesmo tempo apregoa que todos têm o dever de preservá-lo, 
conjuntamente com o poder público, buscando a garantia de um meio ambiente com 
qualidade para as futuras gerações, além de um ambiente saudável e equilibrado para 
todos os seres vivos.

A partir da compreensão do real significado do Princípio do Desenvolvimento 
Sustentável, efetuada no início deste trabalho, constatou-se, logo em seguida, que o 
exagerado uso e consumo de produtos agrotóxicos no Brasil, nas atividades agrícolas, 
é uma triste realidade; que a legislação brasileira sobre agrotóxicos apenas dispõe de 
forma restrita sobre o controle de quais produtos podem ser registrados nos órgãos 
competentes; e assim, finalmente, no último tópico enfrentou-se o objetivo principal 
da pesquisa, ou seja, analisar a possibilidade de inclusão no Ordenamento Jurídico 
Brasileiro de legislação que controle o consumo intenso e exagerado de agrotóxicos, 
visando observar o Princípio do Desenvolvimento Sustentável.

Ao realizar a análise sobre a verificação da importância de normas jurídicas para 
frear o alto consumo de produtos agrotóxicos no Brasil, conclui-se que são necessárias 
normas que estipulem ações destinadas à redução do uso e do consumo, de modo a 
se tornar mais sustentável a atividade agrícola no país. Demanda-se uma política de 
controle da produção, comercialização e do emprego de técnicas e, principalmente, con-
trole, fiscalização e orientação quanto à quantidade de produtos agrotóxicos possíveis 
de serem utilizados, visando uma sadia qualidade de vida e um ambiente preservado.

Verificou-se que há projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados sobre 
o tema, sendo que uma das principais alterações diz respeito à denominação “agro-
tóxicos”, que o projeto chama de “defensivos fitossanitários e produtos de controle 
ambiental”. Portanto, mesmo sem uma análise mais aprofundada do projeto, é possível 
verificar que não há o enfrentamento da questão principal, que é o intenso e exagerado 
uso e consumo de produtos agrotóxicos.
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Conclui-se, também, que é importante a criação de normas que instituam 
instrumentos garantidores da sustentabilidade nas atividades agrícolas, como os 
instrumentos proibitivos, como a questão de se proibir todos aqueles produtos que 
são banidos fora do Brasil, havendo a necessidade de uma lei federal como forma de 
uniformização, de instrumentos de controle e fiscalização que fossem além do que 
a atual Lei dos Agrotóxicos prevê quanto ao controle de registros dos produtos. Por 
fim, instrumentos de educação ambiental, com políticas públicas que visem à tomada 
de consciência de todos os envolvidos, para que a utilização desses produtos seja 
efetuada de forma moderada.

Portanto, os bons exemplos, citados no trabalho, das experiências de outros 
países com esse tema devem ser adotados no Brasil, por meio de normas que incluam 
no ordenamento jurídico brasileiro o controle do uso e do consumo dos produtos agro-
tóxicos. Assim são os exemplos da Suíça e da Dinamarca, com o controle por meio da 
tributação, ou o exemplo da União Europeia, que exige formação específica para os 
agricultores que aplicam agrotóxicos, em que tão somente aplica a substância aquele 
que participa de cursos específicos.

Por fim, conclui-se que não bastam as normas que apenas determinam o registro 
dos produtos que estão autorizados no Brasil, são necessárias políticas públicas aliadas 
ao controle, com metas específicas, prazos, ações que devem ampliar a informação 
e a incorporação da preocupação para a construção de uma consciência ecológica 
que contribua com preservação do meio ambiente para as gerações do presente e 
do futuro, para, finalmente, fazer valer o Princípio do Desenvolvimento Sustentável.
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RESUMO: As mudanças climáticas são um dos maiores desafios que a huma-
nidade enfrenta neste século XXI. Seus impactos acarretam pesados custos socioam-
bientais e econômicos para as sociedades humanas, sendo o deslocamento forçado de 
pessoas uma das consequências desse cenário. A partir dessa problemática, a proposta 
deste artigo parte da necessidade de aproximação entre três âmbitos, quais sejam: 

1 Data de recebimento do artigo: 30.03.2018.
Datas de pareceres de aprovação: 03.05.2018 e 22.05.2018.
Data de aprovação pelo Conselho Editorial: 13.06.2018.

2 Mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória - FDV. Membro do Grupo de Pesquisa Teoria 
Crítica do Constitucionalismo (CNPq), do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da FDV. Advogada. 
E-mail: larasantosz@hotmail.com.

3 Pós-Graduado em Projetos Sustentáveis, Mudanças Climáticas e Mercado de Carbono pela Universidade 
Federal do Paraná - UFPR. Bacharel em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do 
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mudanças climáticas, migrações e direitos humanos. Essa aproximação é sugerida a 
partir do caso das Ilhas Tuvalu, compreendido como exemplo capaz de demonstrar 
tanto a relação entre mudanças climáticas, migrações e direitos humanos quanto a 
necessidade de ampliação do conceito de refugiado, a fim de abarcar aquelas pessoas 
ou grupos em estado de vulnerabilidade extrema, ameaçados pelos impactos sociais das 
mudanças climáticas. Sustenta-se neste estudo que a interpretação evolutiva deve ser 
utilizada como pressuposto para pensar essa categoria dos refugiados ambientais, para 
garantir a devida proteção social e os direitos humanos desses indivíduos vulneráveis.

PALAVRAS-CHAVE: mudanças climáticas; refugiados ambientais; direitos 
humanos; Ilhas Tuvalu.

ABSTRACT: Climate change is one of the greatest challenges facing humanity 
in this 21st century. Their impacts entail heavy socio-environmental and economic costs 
for human societies, and the forced displacement of people is one of the consequences 
of this scenario. From this problematic, the proposal of this article starts from the need 
of approximation between three scopes, which are: climatic changes, migrations and 
human rights. This approach is suggested by the Tuvalu case, which can be used to 
demonstrate both the relationship between climate change, migration and human rights, 
and the need to extend the concept of refugee to cover those people or groups in a state 
of vulnerability threatened by the social impacts of climate change. It is argued in this 
study that evolutionary interpretation should be used as a prerequisite for thinking about 
this category of environmental refugees in order to ensure adequate social protection 
and the human rights of these vulnerable individuals.

KEYWORDS: climate change; environmental refugees; human rights; Tuvalu 
Islands.

INTRODUÇÃO

A preservação do meio ambiente e a incorporação da prática da sustentabilidade 
nos diversos segmentos da sociedade vêm ganhando força nas últimas décadas. Esse 
ganho de consciência ambiental coletiva que se fortalece aos poucos é decorrente de 
uma nova mentalidade na qual se compreende que o modelo anterior de produção 
e consumo exacerbado sem a mínima preocupação com o esgotamento de recursos 
naturais e seus impactos diversos, proveniente em boa parte da Revolução Industrial, 
se encerrou. Tal consciência, no entanto, pode ser mais atribuída aos impactos nega-
tivos advindos desse modelo irracional de desenvolvimento do que uma abordagem 
proativa e conservacionista da natureza.

Dentre os problemas ambientais que a humanidade vivencia atualmente, as 
mudanças climáticas são um dos eixos fundamentais na agenda global no século 
XXI, pela sua dimensão internacional - tanto pela causa do problema quanto por 
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sua solução -, pela sua complexidade técnica e por envolver implicações políticas e 
econômicas de grandes proporções para os Estados. As mudanças climáticas são tão 
importantes, e implicarão cada vez mais nos processos decisórios internacionais que 
serão consideradas um dos três principais macrovetores civilizatórios na sociedade 
contemporânea, junto com a democracia e a globalização, sendo que a mudança global 
do clima é o vetor mais importante, devido ao seu potencial para influenciar e alterar 
os outros dois vetores.4

Os impactos climáticos são mais degradantes em nações pobres, o que indica 
uma relação de causa e efeito desigual, pois os países que menos contribuíram para 
o problema são justamente os mais afetados. Tais nações, que já sofrem com proble-
mas crônicos, como pobreza extrema, altos níveis de corrupção no governo nacional, 
guerras civis, dentre outros, podem ter essas adversidades ainda mais agravadas pelas 
mudanças climáticas. A sinergia desses fatores pode acarretar graves problemas huma-
nitários, principalmente o deslocamento forçado de populações inteiras, seja por causas 
ambientais - como o desaparecimento de Estados insulares - ou socioeconômicas.

Tal fato justifica a relevância e a urgência de considerar o tema das migrações 
e dos direitos humanos diretamente implicados quando se trata de mudanças climá-
ticas. Como decorrência dessa aproximação, cumpre destacar, também, a figura a 
categoria dos refugiados ambientais, enquanto status intensamente discutidos nos 
principais fóruns de debates internacionais sobre a temática, justamente em virtude da 
necessidade de levar em consideração na tomada de decisão de medidas de adapta-
ção e resiliência à mudança do clima. A criação de mecanismos específicos no direito 
ambiental internacional também é necessária para garantir a segurança ambiental das 
nações, vista como uma forma de consolidar a paz ao evitar a eclosão de conflitos por 
recursos naturais ou pela degradação de vidas decorrentes de ações extraterritoriais.5

É notório salientar que grandes impactos das mudanças climáticas nas socie-
dades humanas relacionados a desabrigados e refugiados ambientais não ocorrerá 
somente em décadas futuras, visto que milhões de pessoas já sofreram tais impactos 
ao longo dos últimos anos. Anthony Giddens6 corrobora os drásticos impactos mencio-
nados ao citar um estudo realizado por J. Timmons Roberts e Bradley Parks, no qual os 
pesquisadores realizaram um levantamento de desastres climáticos em países pobres 
no período de 1980 a 1992 e chegaram a números alarmantes relacionados ao total de 
desabrigados por causa desses desastres: 62 milhões de pessoas em Bangladesh; 50 

4 VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matías; RIBEIRO, Thais Lemos. Sistema internacional de hegemonia 
conservadora: governança global e democracia na era da crise climática. São Paulo: Annablume, 
2013. p. 56.

5 GRASA, R. Los conflictos “verdes”: su dimensión interna e internacional. Ecología Política, v. 8, p. 25-
40, 1994.

6 GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p. 34.
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milhões na China; e mais de 25 milhões de pessoas somando-se alguns países: Laos, 
Índia, Sri Lanka, Vietnã, Filipinas e Paquistão.

Desastres naturais e impactos graves de longo prazo geram a migração forçada 
de pessoas para outras nações em busca de estabilidade para viver. Os refugiados são 
considerados migrantes internacionais forçados que fogem de situações que violam 
seus direitos humanos e cruzam as fronteiras nacionais em busca de proteção.7 Os 
refugiados ambientais representam um desafio regulatório e uma problemática nova 
no cenário internacional e caracterizam-se pela saída dos seus respectivos países de 
origem “por causa de mudanças ambientais que tornaram suas vidas ameaçadas ou 
insustentáveis no local onde moravam”.8

Dentre esses casos de desastres climáticos e que ocasionam um fluxo de refu-
giados ambientais, o caso das Ilhas Tuvalu, um Estado insular localizado no Pacífico, 
merece uma análise especial devido às características dos impactos que as mudanças 
climáticas estão acarretando a esse país, tendo como uma possível consequência a 
necessidade de toda a população de Tuvalu ter que imigrar para outro local, pois todo 
o território poderá ficar inabitável até o fim deste século XXI. É a partir desse contexto 
que o presente estudo pretende analisar as mudanças climáticas e seus impactos tanto 
para as migrações quanto para os direitos humanos. Isso, ressaltando, sobretudo, que 
a degradação não é somente de ordem ambiental, mas também social, o que traz a 
necessidade de pensar, por meio de uma interpretação evolutiva, novas categorias 
jurídicas para melhor proteger indivíduos e grupos em estado de vulnerabilidade,

1. AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SEUS IMPACTOS NAS SOCIEDADES HUMANAS

O tema das mudanças climáticas está em grande evidência em todas as mídias 
atualmente em praticamente todo o globo. Os impactos causados pelos desastres am-
bientais relacionados ao clima em várias localidades com graves implicâncias para as 
nações menos desenvolvidas são notícias recorrentes nos periódicos e de certa forma 
têm despertado o interesse pela população em geral sobre o assunto. As mudanças 
climáticas são um problema com características únicas, pois é global, de longo prazo 
e possui impactos nos mais diversos segmentos das sociedades humanas, além do 
fato de que uma resposta adequada ao problema está inserida em um ambiente de 
incerteza e riscos.9

7 MOREIRA, Julia Bertino. Política externa e refugiados no Brasil: uma análise sobre o governo Lula. In: 
ENCONTRO NACIONAL DA ABRI, 5., 2015. Belo Horizonte. Anais eletrônicos... Belo Horizonte: PUC/
MG, 29 a 31 de julho, 2015.

8 ZARPELON, Janiffer Tammy Gusso; ALENCASTRO, Mário Sérgio Cunha; MARCHESINI, Otavio 
Ernesto. Refugiados ambientais: um desafio global. Tuiuti: Ciência e Cultura, Curitiba, n. 44, p. 163-182, 
2010. p. 165.

9 Nesse sentido: GIDDENS, op. cit.; VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matías; RIBEIRO, Thais Lemos. 

RIDA_Miolo.indb   180 23/07/2018   08:59:16



181MIGRAÇõES, DIREITOS HUMANOS E REFUGIADOS AMBIENTAIS

O modelo de produção advindo da Revolução Industrial que não considera, ou 
pelo menos não prioriza, os devidos cuidados a um meio ambiente equilibrado e que 
determinou um mundo altamente dependente de combustíveis fósseis para geração 
de energia e produção fabril, teve diversos efeitos adversos para a preservação da 
qualidade ambiental. A mudança climática global é um dos frutos desse modelo pre-
datório, pois as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) provêm em grande parte 
do uso de combustíveis fósseis e desmatamento para a abertura de novas áreas para 
atividades de agropecuária.

Desde o início do processo de expansão industrial em nível global, a concentra-
ção desses gases vem aumentando de forma progressiva na atmosfera. Como exemplo, 
a concentração do dióxido de carbono - gás de efeito estufa mais importante para a 
causa do fenômeno em termo de volume - está em sua maior concentração comparado 
com os últimos 650 mil anos, e tal fato terá impactos durante muito tempo, visto que 
os GEEs tendem a permanecer um longo período na atmosfera.10

Por sua causa ser global e seus impactos também serem sentidos em todos 
os cantos do planeta, as mudanças climáticas são tidas como uma das fronteiras 
planetárias, caracterizadas como questões de cunho ambiental que necessitam de 
uma visão holística e de uma governança global com elevados níveis de cooperação 
internacional para a definição das suas soluções.11

A urgência de se tratar do tema em uma perspectiva internacional com o ob-
jetivo de cooperação e diálogo para combater às mudanças climáticas ganhou força 
e corpo jurídico durante a Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro em 1992, em 
que 186 países adotaram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas12 com o objetivo de estabilizar a concentração de Gases de Efeito Estufa 
em dado nível que não prejudique de forma considerável o equilíbrio dos sistemas 
humanos e dos ecossistemas.

Em decorrência disso, a Alemanha sediou, em 1995, a primeira Conferência das 
Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima com 
o objetivo de começar as negociações internacionais sobre o tema. Dois anos mais 
tarde, na COP 3, em Kyoto, Japão, as Partes (países) definiram um acordo em que os 
países desenvolvidos e as economias de transição teriam metas de redução de GEE 
entre 2008 e 2012. Para atingir o objetivo maior da Convenção, as delegações dos 
países que se reúnem na COP, que ocorre anualmente, debatem assuntos importantes 

Sistema internacional de hegemonia conservadora: governança global e democracia na era da crise 
climática. São Paulo: Annablume, 2013.

10 GIDDENS, op. cit., p. 45.
11 VIOLA; FRANCHINI; RIBEIRO, op. cit.
12 UNITED NATIONS. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 1992. 

Disponível em: <www.unfccc.int>. Acesso em: 20 mar. 2018.
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como metas de mitigação, estratégias de adaptação, financiamento, desenvolvimento, 
transferência e tecnologia.

Apesar da preocupação e dos esforços realizados no âmbito da diplomacia para 
buscar soluções consistentes para mitigar tal problemática, os efeitos das mudanças 
climáticas já são realidade e apresentam impactos graves já percebidos em escala 
global. Os estudos científicos que comprovam os efeitos das alterações no clima causa-
dos pelas atividades humanas e relacionam desastres ambientais com tal problemática 
são cada vez mais importantes para aumentar a consciência de que o tema é real e 
que as causas são decorrentes do nosso modo de vida e produção-consumo. No seu 
5º Relatório, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima (IPCC) afirmou 
que a influência das atividades humanas no sistema climático é clara e que as atuais 
emissões antrópicas de GEE atingiram o maior nível da história.13

Em consequência disso, a temperatura média do planeta apresentou um aumen-
to de 0,85° C no período entre 1880 e 2012; aumento da acidificação e da temperatura 
nas superfícies dos oceanos, prejudicando a biodiversidade marinha; perda de massa 
nas camadas de gelo na Groelândia e na Antártica em níveis acelerados.14 Recordes 
de temperatura nos últimos anos; desaparecimento de montanhas glaciais; aumento 
do nível do mar três vezes mais rápido nos últimos 100 anos, comparado aos 3 mil 
anos anteriores; e o número crescente de estudos relatando impactos nas variedades 
e comportamentos de plantas e animais também são provas de que as mudanças 
climáticas são reais e emergentes.15

De acordo com Marengo,16 grande parte dos países menos desenvolvidos já 
enfrenta problemas relacionados à irregularidade de chuvas e a situação hídrica futura 
só tende a ser mais crítica. Marcovitch17 corrobora ao ressaltar a previsão de que 2,8 
bilhões de pessoas viverão em países sem água suficiente para toda a sua população 
nas próximas duas décadas. Tais impactos confirmados pela comunidade científica 
possuem papel fundamental tanto para aumentar a consciência da população sobre o 
tema quanto nas negociações internacionais ao fornecer dados relevantes para reduzir 
as incertezas e direcionar o debate diplomático.18

13 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Summary for policymakers: fifth assessment 
synthesis report. Cambridge: University Press, 2014.

14 Idem.
15 MARCOVITCH, Jacques. Para mudar o futuro: mudanças climáticas, políticas públicas e estratégias 

empresariais. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 34.
16 MARENGO, José Antônio. Água e mudanças climáticas. Estudos Avançados, v. 22, n. 3, p. 83-96, 

2008. p. 85.
17 MARCOVITCH, op. cit., p. 39.
18 COSTA, Paulo de Oliveira. Resposta político-econômica às mudanças climáticas: origens, situação 

atual e incertezas do mercado de créditos de carbono. 2004. 128 f. Dissertação (Mestrado) - Escola 
de Administração, Universidade Federal da Bahia, 2004.
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Soluções eficazes e colocadas em prática já no curto prazo são vitais para que 
os impactos não se tornem irreversíveis. Questões de equidade e restrições poderão 
surgir se os riscos relacionados ao clima tornarem-se impossíveis de serem segurados.19 
Para Zarpelon, Alencastro e Marchesini:20

A mudança climática, induzida principalmente pelo padrão de 
consumo e produção industrial impostos pelos países desenvol-
vidos e pelos países industrializados, acelerou muitos desses 
processos naturais e trouxe um novo problema para o direito 
internacional: pessoas que deixam seu Estado porque este foi 
completamente destruído por eventos naturais exacerbados 
pela mudança do clima.

Na Europa, algumas medidas de adaptação aos impactos das mudanças do 
clima deverão ser tomadas para proteger os grupos mais pobres, que serão os mais 
vulneráveis, além da criação de inovações políticas sistemática para tais grupos.21 
Em nível global, segundo Pentinat,22 cerca de 25 milhões de pessoas já deixaram 
seus lares por desastres ambientais. Marengo23 relata que, de acordo com dados das 
Nações Unidas, somente no decorrer de 2007 cerca de trezentos desastres naturais 
impactaram 117 milhões de pessoas, causando prejuízos de bilhões de dólares, e que, 
segundo as estimativas, a escassez hídrica poderá expulsar 135 milhões de pessoas 
de suas terras em um futuro próximo.

O Relatório Stern,24 publicado pelo economista do governo britânico, Nicolas 
Stern, relata sobre possíveis cenários dos impactos das mudanças climáticas e prevê 
um número de 200 milhões de pessoas deslocadas por problemas ligados a questões 
climáticas em 2050. Esse grande número de contingente migratório terá efeitos no 
sistema de cooperação internacional, visto que o deslocamento entre fronteiras de 
milhões de pessoas terá impactos nos países receptores desse contingente popu-
lacional, havendo a necessidade de uma adequada inserção e socialização dessas 
pessoas nas novas sociedades sem, ao mesmo tempo, gerar impactos negativos às 
nações que recebem os imigrantes.

19 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Summary for policymakers: climate change 
2001: impacts, adaptation, and vulnerability. Disponível em: <http://www.ipcc.ch/>.

20 ZARPELON; ALENCASTRO; MARCHESINI, op. cit., p. 168.
21 GIDDENS, op. cit., p. 56.
22 PENTINAT, Susana Borras. Refugiados ambientales: el nuevo desafío del derecho internacional del 

medio ambiente. Rev. derecho, Valdivia, v. 19, n. 2, p. 85-108, 2006. p. 92.
23 MARENGO, op. cit., p. 89.
24 STERN, Nicolas. Stern Review: The economics of climate change. Disponível em: <http://mudan-

casclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf>. Acesso em: 
25 mar. 2018.
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As mudanças climáticas podem ter grandes impactos na geopolítica, como 
elucida Giddens,25 podendo agravar conflitos sociais, levando à militarização e colo-
cando em risco a segurança de algumas nações. Outros fatores apontados pelo autor 
são o aproveitamento dos problemas ligados ao clima por alguns líderes ou grupos 
partidários para seus próprios objetivos regionais; aumento das tensões sociais com 
imigrantes; ocorrência de conflitos armados por disputa de recursos naturais ou de 
“conflitos de subsistência”, como o episódio em Darfur, que é considerado a “primeira 
guerra da mudança climática”.

Ao dissertarem sobre os impactos das mudanças climáticas na dimensão hu-
manitária, Viola, Franchini e Ribeiro26 afirmam:

No mais extremo dos casos, as mudanças climáticas podem 
chegar de fato ao ponto de forçar o deslocamento de popula-
ções de países inteiros - como Tuvalu e Maldivas - o que, além 
de representar um problema humanitário, levanta um debate 
normativo sobre os direitos residuais dos seus habitantes e a 
própria existência do Estado após seu desaparecimento físico.

À medida que as mudanças climáticas agem como catalisadoras de tensões 
sociais existentes, afetando recursos comuns ou até mesmo causando desastres 
naturais irreversíveis forçando um deslocamento permanente, aumenta o desafio 
para a estabilidade política e econômica de nações vulneráveis, além de aumentar 
a necessidade de questões fundamentais de garantia de direitos humanos para os 
imigrantes climáticos.27

2. O STATUS DE REFUGIADO E OS INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE 
PROTEÇÃO: AS CONEXÕES ENTRE MIGRAÇÕES E DIREITOS HUMANOS

A história da humanidade é marcada por inúmeros relatos envolvendo desastres 
naturais, guerras, proliferação de doenças, períodos de seca e fome, dentre outros 
acontecimentos que, por vezes, impulsionam a movimentação humana para locais 
habitáveis, onde a sobrevivência passa a ser novamente possível. Em atenção a 
essas ocorrências, a Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura de forma 
ampla, nos arts. 13 e 14, o direito à livre mobilidade ao preceituar que toda pessoa 
tem direito à livre circulação, que repercute na liberdade de transitar de um lugar a 

25 GIDDENS, op. cit., p. 52.
26 VIOLA; FRANCHINI; RIBEIRO, op. cit., p. 24.
27 WALLACE, Jennifer. The security dimension of climate change. In: WORLDWATCH INSTITUTE. State 

of the world 2009: into a warming world. 2009; MABEY, Nick. Delivering climate change security. Royal 
United Services Institute for Defence and security Studies (RUSI), 2008.
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outro, incluindo a possibilidade de atravessar fronteiras e buscar a proteção de outros 
Estados por meio do direito de asilo.28

A Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados, datada de 1951, 
remonta o cenário do pós-Segunda Guerra Mundial e contava com uma restrição 
temporal, posto que só eram considerados refugiados aquelas pessoas que haviam 
sofrido perseguição antes de primeiro de janeiro de 1951. Não restam dúvidas que 
tal limitação frustra o potencial protetivo do instituto, inviabilizando seu manejo para 
ocorrências posteriores, tanto que essa disposição foi eliminada pelo Protocolo sobre 
o Estatuto dos Refugiados de Nova York de 1967, que universalizou a definição de 
pessoa refugiada, sendo então possível “em qualquer tempo e lugar”.29

Assim, a Convenção de Genebra sobre Estatuto dos Refugiados, instrumento 
internacional que estabelece o regime de proteção desse segmento, define no art. 1º, 
2, como refugiado pessoa que:

[...] temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacio-
nalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do 
país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse 
temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não 
tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua 
residência habitual em consequência de tais acontecimentos, 
não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele.30

O diploma internacional também consagra o princípio do non-refoulement - não 
devolução -, que impõe aos Estados a proibição de expulsão ou devolução de uma 
pessoa ao território de qualquer país em que sua vida ou liberdade se encontrem ame-
açadas, ou possa sofrer tortura, tratamento desumano, degradante ou outras graves 
transgressões aos seus direitos humanos.

Considerando esse cenário, que compreende o termo “migração” como termo 
amplo, que inclui diversas ordens de movimentos de mobilidade humana pelo mundo, 
os refugiados pertencem à categoria dos migrantes forçados, que também compreende: 
solicitantes de refúgio/asilo, deslocados internos, repatriados, reassentados.31 Segundo 
Alexander Betts,32 há dois grandes grupos de migrantes que carecem de efetiva proteção 
e compõem a categoria dos chamados “migrantes vulneráveis”.

28 CAVARZERE, Thelma Thais. Direito internacional da pessoa humana: a circulação internacional de 
pessoas. Rio de Janeiro: Renovar, 1995. p. 15.

29 BRASIL. Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Promulgada pelo Decreto n. 50.215 de 28 de 
janeiro de 1961. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/refugiados.htm>. Acesso em: 12 jan. 2018.

30 Idem.
31 BETTS, Alexander. Towards a “soft law” framework for the protection of vulnerable migrants. UNHCR 

Working Paper, n. 162, p. 23. Disponível em: <http://www.un.org/esa/population/meetings/seventh-
coord2008/Betts_SoftLaw_Paper.pdf.>. Acesso em: 07 jan. 2016.

32 Idem.
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O primeiro grupo é marcado pela necessidade de proteção que resulta das 
condições do país de origem que não estão relacionadas a conflito ou perseguição, 
como, por exemplo, as mudanças climáticas, a degradação ambiental, os desastres 
naturais ou as graves dificuldades econômicas e sociais (colapso estatal). Já em 
relação ao segundo grupo, a demanda por proteção ocorre durante o processo de 
movimentação, circulação ou deslocamento, momento em que as violações de direitos 
humanos são praticadas.

Nesses casos, os instrumentos de proteção aos direitos humanos existentes não 
garantem uma resposta efetiva à demanda de proteção, em virtude, principalmente, 
como destaca Érika Pires Ramos, da “ausência de uma divisão clara de responsabilida-
des entre as organizações internacionais de proteção e de orientação aos Estados na 
aplicação desses instrumentos em relação a essa categoria específica de migrantes”.33

Em 1998 as Nações Unidas adotaram os Princípios Orientadores relativos aos 
Deslocados Internos,34 com o intuito de frisar junto à comunidade internacional a ne-
cessidade de proteção das pessoas internamente deslocadas ou deslocados internos. 
Neste documento, consta a definição desse grupo, composto por:

[...] pessoas, ou grupos de pessoas, forçadas ou obrigadas a 
fugir ou abandonar as suas casas ou seus locais de residência 
habituais, particularmente em consequência de, ou com vista a 
evitar, os efeitos dos conflitos armados, situações de violência 
generalizada, violações dos direitos humanos ou calamidades 
humanas ou naturais, e que não tenham atravessado uma 
fronteira internacionalmente reconhecida de um Estado.35

Com o transcorrer na história, a Convenção de 1951 tornou-se instrumento 
insuficiente para abarcar a condição dos “novos refugiados”, aqueles que provinham 
dos conflitos africanos. Em função disso, foi elaborado o Protocolo adicional de 1967, 
este que tratou de ampliar o conceito então previsto, a fim de abarcar também:

Toda pessoa que devido a agressões externas, ocupação, do-
minação estrangeira ou outros eventos que alterem gravemente 
a ordem pública em uma parte ou na totalidade do território do 
país de sua origem ou nacionalidade, se veja obrigada a fugir 
do lugar onde habita ou reside.36

33 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. 
2001. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 67.

34 TURTON, David. Refugees and “other forced migrants”. RSC Working Paper, Oxford: Refugee Studies 
Centre, University of Oxford, n 13, October 2003. p. 06. Disponível em: <http://www.rsc.ox.ac.uk/PDFs/
workingpaper13.pdf.>. Acesso em: 08 jan. 2018.

35 CAVARZERE, op. cit., p. 09.
36 GENEBRA. Protocolo de Nova Iorque de 31 de janeiro de 1967. Adicional à Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados de 28 de Julho de 1951. Regula a ampliação do conceito de refugiado inserido 
na Convenção de Genebra de 1951.
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Em 1984 a Declaração de Cartagena realizou nova ampliação do conceito de 
refugiado, com o intuito de abarcar os refugiados da América,37 tendo em vista os dife-
rentes fatores de diferenciação desses refugiados para os da Europa e da África. O ins-
trumento deu destaque não só à questão conceitual, mas também apresentou soluções 
originais para os assentamentos de refugiados na América, considerando elementos 
regionais e locais. A Declaração reiterou o princípio do non-refoulement,38 a fim de evitar 
a figura do regresso forçado, e com vistas a garantir maior proteção aos refugiados.

Apesar das declarações de direitos mencionadas, diversas são as dificuldades 
de ordem prática que se impõem quando da aplicação dos instrumentos legais. Isso 
porque o texto da Convenção de Genebra de 1951, mais aceito pelos Estados e orga-
nismos internacionais, traz acepções como: medo, perseguição, instabilidade política, 
estas que abrem margem para discussões e desacordos.39 Por assim ser, como destaca 
Chimni,40 a definição de refugiado não perpassa apenas uma concepção legal, prevista 
nas declarações de direito, mas também se contrapõe a uma acepção política, que 
acaba por conduzir sua interpretação de acordo com as políticas de cada governo.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para a proteção dos refugiados 
(ACNUR) é a organização responsável pela assistência a esses grupos, atuando 
conjuntamente com os entes estatais, a fim de assegurar a proteção internacional dos 
refugiados.41 Em conjunto com os Estados, a ACNUR auxilia a definição do conceito de 
refugiado por meio do Estatuto do Refugiado,42 com o intuito de facilitar o processo de 
recepção dessas pessoas e grupos, que já se encontram em estado de vulnerabilidade.

Nas situações em que se trata de deslocados internos, como a movimentação 
ocorre dentro do Estado, cabe a este zelar em primeiro grau sobre a condição dos 
indivíduos. Todavia, o problema que se ressalta no presente estudo é justamente as 
hipóteses em que pessoas ou grupos precisam deslocar-se de seu território de origem 
em função de catástrofes ambientais que acometem seu local de origem, cruzando até 
mesmo fronteiras. Desse modo, o que se intenta construir é a necessidade de amplia-
ção do conceito de refugiado, principalmente em função das situações que envolvem 
as mudanças climáticas, a fim de abarcar aquelas pessoas ou grupos em estado de 
vulnerabilidade das pequenas ilhas, tais como Tuvalu.

37 CHIMNI, B. S. International refugee law: a reader. New Delhi: Sage Publications; London: Thousand 
Oaks, 2000, 1-13; 14-18; 27-34; 55-76, p. 212.

38 BRUIN, René; WOUTERS, Kees. Terrorism and non-derogability of non-refoulement. In: CRÉPEAU, 
François et al. Forced migration and global processes: a view from forced migration studies. England: 
Lexington Books, 2006.

39 GOODWIN-GILL, G. The refugee in international law. Oxford: Oxford University Press, 1998. p. 117-147; 
151-155; 167-171; 325-332, p. 291.

40 CHIMNI, op. cit., 1-13; 14-18; 27-34; 55-76, p. 221.
41 UNHCR, Acnur. Guía sobre el derecho internacional de los refugiados. Acnur, 2006. p. 21-40.
42 Idem, p. 21-40.
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Assim, cabe realizar uma releitura desses conceitos classicamente definidos, 
a fim de abarcar novas realidades humanitárias, frente à tendência ao agravamento 
das migrações induzidas por causas ambientais, o que parece caminhar na mesma 
proporção do agravamento da crise ambiental global, principalmente no que diz res-
peito às mudanças climáticas, que se apresentam como um dos maiores desafios da 
contemporaneidade. Em todo esse processo, é justamente “o ser humano que está no 
centro e duplamente exposto”, seja em razão da destruição progressiva de ecossiste-
mas e da biodiversidade de que depende, seja pelo desaparecimento dos territórios 
onde vive, provocado pela desertificação, pela elevação do nível dos oceanos, pelo 
derretimento dos gelos ou erosão.43

3. A INTERPRETAÇÃO EVOLUTIVA COMO PRESSUPOSTO DE 
RECONHECIMENTO JURÍDICO DOS REFUGIADOS AMBIENTAIS: O CASO DAS 
ILHAS TUVALU

Nos tempos hodiernos, os impactos das catástrofes assumem uma roupagem 
mais gravosa, na medida em que o conjunto de transformações operadas pelo processo 
de globalização dá conta de reproduzir em escala global os riscos e perigos vivencia-
dos em diversas partes do mundo. Como elucida Ulrich Beck ao tratar da “sociedade 
de risco”,44 o redesenho das noções de tempo-espaço, classes sociais e de fronteiras 
da sociedade industrial modifica a compreensão das ameaças anteriormente vividas 
pela sociedade.

Em tempos pretéritos, as causas e efeitos, talvez mais conhecidos, dão lu-
gar a riscos que são difíceis de mensurar, sendo a tecnologia que os criou incapaz 
de controlá-los por completo. Assim, como consequência desses fatores, “têm-se 
efeitos que escapam à percepção imediata e que tendem a ser irreversíveis quando 
descobertos”.45 No que concerne a esta questão, Kiss e Shelton preceituam que tal 
cenário reivindica obrigações em escala planetária, as quais derivam de uma concepção 
de sociedade humana que transcende a totalidade hodierna da população do planeta, 
em consonância com uma dimensão intertemporal.46

Há, portanto, uma necessidade premente de operar certas restrições à sobera-
nia, na medida em que “in a society composed of sovereign states that have exclusive 
jurisdiction over their territory, including maritime areas and an air space, compliance 
with obligations that the states have accepted raises specific problems that increase 
43 BLACK, Richard. Environmental refugees: myth or reality? UNHCR Working Paper, Geneva, n. 34, 

March 2001. p. 13-14.
44 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 10-11.
45 RAMOS, op. cit., p. 57.
46 KISS, Alexandre; SHELTON, Dinah. Guide to international environmental law. Leinden: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007. p. 106.
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when environmental matters are in question”.47 Nesta senda, a soberania deve ser 
compreendida a partir desse novo paradigma, passando a significar, nas palavras de 
Chayes e Handler Chayes:

Sovereignty now means not freedom from external interference, 
but freedom to engage in international relations as members 
of international regimes. A state’s sovereignty thus becomes 
contingent upon its ongoing web of international ties and obliga-
tions. No state can blithely ignore international norms because 
there are too many audiences, foreign and domestic, too many 
relationships present and potential, too many linkages to other 
issues to be ignored.48

Assim sendo, a atualização do conceito de soberania se faz fundamental para 
garantir o efetivo cumprimento das normas de Direito Internacional, em especial as 
de caráter ambiental. Isso porque, “most environmental problems initially arise within 
the limits of national jurisdiction and do not immediately and directly harm other states, 
so the latter cannot file claims for reparations unless the obligations are designated as 
one’s owed erga omnes”.49

Os problemas ambientais envolvendo a questão climática corroboram tal enten-
dimento, na medida em que a mitigação das emissões, que propiciaram a ocorrência 
do agravamento do aquecimento da atmosfera terrestre depende diretamente do 
empenho dos países emissores, os quais promovem a liberação dos gases de efeito 
estufa, dentro de sua circunscrição territorial, ou seja, em seu domínio jurisdicional.

Entretanto, as repercussões dessas emissões não se restringem as linhas 
fronteiriças dos respectivos países emissores. Do contrário, propiciam, além da tor-
rencial instabilidade atmosférica, também o aumento do nível marítimo, em razão do 

47 Tradução livre: Em uma sociedade composta por Estados soberanos que têm jurisdição exclusiva sobre 
seu território, incluindo as zonas marítimas e o espaço aéreo, o cumprimento das obrigações aceitas 
levantam problemas específicos, que aumentam quando as questões ambientais estão em causa. 
KISS; SHELTON, op. cit., p. 18.

48 Tradução livre: Agora, soberania não significa liberdade de interferência externa, mas a liberdade em 
estabelecer relações internacionais, enquanto membros de regimes internacionais. A soberania do 
Estado torna-se, assim, condicionada à sua teia contínua de laços e obrigações internacionais. Nenhum 
Estado pode despreocupadamente ignorar as normas internacionais, porque muitos são os “públicos”, 
nacionais e estrangeiros, muitas relações atuais e potenciais, são muitas ligações com outras questões 
para serem ignoradas. CHAYES, Abram; CHAYES, Anonia Handler. The new sovereignty: compliance 
with international regulatory agreements. Cambridge: Harvard University Press, 1995. p. 199. Nesse 
mesmo sentido, destacam ainda: “no single country, no matter how powerful, can consistently achieve 
its objectives through unilateral action or and hoc coalition”.

49 Tradução livre: A maioria dos problemas ambientais inicialmente surgem dentro dos limites da jurisdi-
ção nacional e não prejudicam imediata e diretamente outros Estados, a ponto desses apresentarem 
pedidos de reparações, a menos que as obrigações sejam designadas como um dívida erga omnes. 
KISS; SHELTON, op. cit., p. 18.
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derretimento glacial, acarretando, inclusive, a submersão de parte de alguns territórios, 
como é o caso dos Estados-ilhas, como Tuvalu, objeto de análise do presente estudo.50

Ademais, o desequilíbrio climático influi diretamente no agravamento das tem-
pestades e inundações, além de implicar na “savanização” de regiões ricas em biodi-
versidade, e principalmente contribuem para a mobilidade humana forçada, temática 
central do presente estudo. Desse modo, o repensar dos parâmetros originais se faz 
premente, nas palavras de François Ost:

Do local (a “minha” propriedade, a “minha” herança) conduz ao 
global (o patrimônio comum do grupo, da nação, da humanida-
de); do simples (tal espaço, tal indivíduo, tal facto físico), conduz 
ao complexo (o ecossistema, a espécie, o ciclo); de um regime 
jurídico ligado em direitos e obrigações individuais (direitos sub-
jectivos de apropriação e obrigações correspondentes), conduz 
a um regime que toma em consideração os interesses difusos 
(os interesses de todos, incluindo os das gerações futuras) 
e as responsabilidades colectivas; de um estatuto centrado, 
principalmente, numa repartição-atribuição estática do espaço 
(regime monofuncional da propriedade), conduz ao reconheci-
mento da multiplicidade das utilizações de que os espaços e 
recursos são susceptíveis, o que relativiza, necessariamente, 
as partilhas de apropriação.51

É nesse cenário, de necessário repensar do conceito clássico de soberania 
frente à proteção ambiental e às consequentes instabilidades naturais provocada por 
ações antrópicas, que emerge o reconhecimento jurídico daqueles seres humanos 
em situação de risco, que precisam abandonar seus lares e deslocar-se para além 
das fronteiras de seus Estados. A particularidade que difere esse deslocamento dos 
demais, caracterizando-os como refugiados ambientais, é justamente a inexistência 
de situações de conflito ou perseguição, fato componente do conceito clássico de 
refugiado, preconizado na Convenção de Genebra de 1951.

No Parecer Consultivo 16/99 e no caso Blake v. Guatemala, ambos da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, o juiz Antônio Augusto Cançado Trindade disserta 
a respeito da necessária compreensão do “fator tempo” e a repercussão desta variável 
no campo do Direito. Por tratar especificamente do direito à informação sobre a as-
sistência consular do corpus juris dos direitos humanos, o eminente juiz pondera que 
toda jurisprudência internacional em matéria de direito humanos desenvolveu, de forma 
convergente, ao longo das últimas décadas, uma interpretação dinâmica ou evolutiva 

50 YAMIN, Farhana; DEPLEDGE, Joanna. The international climate change regime: a guide to rules, 
institutions and procedures. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 36.

51 OST, François. A natureza a margem da lei: a ecologia a prova do Direito. Lisboa: Instituto Piaget, 
1995. p. 355.
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dos tratados de proteção dos direito do ser humano, sendo que tal interpretação não 
conflita de forma alguma com os métodos geralmente aceitos de interpretação dos 
tratados.52

O exercício resistente de concepções jurídicas dispostas em cristalizar realidades 
em nome da segurança jurídica repercutiu em declarada insatisfação com o Código 
Civil francês, expressada pela “revolta do Direito contra os códigos”, manifestada pela:

À l’insurrection des faits contre le Code, au défaut d’harmonie 
entre le droit positif et les besoins économiques et sociaux, a 
succédé a révolte du Droit contre le Code, c’est-à-dire l’antinomie 
entre le droit actuel et l’esprit du Code civil. [...] Des concepts 
que l’on considère comme des formules hiératiques sont un 
grand obstacle à liberté de l’esprit et finissent par devenir des 
sortes de prismes au travers desquels l’on ne voit plus qu’une 
réalité déformée.53

O termo utilizado por Gaston Morin,54 em 1945, assevera a impossibilidade de 
manutenção da aplicação mecânica do referido código, ignorando a dinâmica das trans-
formações sociais, principalmente no que concerne aos direitos humanos. Por assim 
ser, as próprias emergências e consolidação do corpus juris de Direito Internacional 
dos Direitos Humanos se devem à reação da consciência jurídica universal ante os 
recorrentes abusos cometidos contra os seres humanos.

A concepção de interpretação evolutiva resulta das regras gerais de interpre-
tação dos tratados consagradas na Convenção de Viena de 1969, e quando aplicada 
aos direitos humanos, nas palavras de Antônio Augusto Cançado Trindade, significa 
propriamente que: “não podemos estar indiferentes ao tempo existencial, as soluções 
jurídicas não podem deixar de tomar em conta o tempo dos seres humanos”.55 Em 
função disso, como afirmou a Corte Internacional de Justiça, ao dar interpretação a um 
tratado, não apenas são tomados em conta os acordos e instrumentos formalmente 
relacionados a este, mas também o sistema dentro do qual se inscreve.56

52 SORENSEN, Max. Do the rights set forth in the European Convention on Human Rights in 1950 have 
the same significance in 1975? Strasbourg: Council of Europe, 1975. p. 4.

53 Tradução livre: “A insurreição dos fatos contra o Código, a falta de harmonia entre o direito positivo e 
as necessidades econômicas e sociais, ocorreu a revolta do Direito contra o Código, isto é, a antinomia 
entre o direito atual e o espírito do Código Civil. [...] Os conceitos que um considera como fórmulas 
hieráticas são um grande obstáculo à liberdade do espírito e terminam por tornar-se uma sorte de 
prismas através dos quais a pessoa não vê mais que uma realidade deformada”.

54 CORTE IDH. Parecer Consultivo OC-18/03: condição jurídica e direitos dos migrantes indocumentados. 
Série A, n. 18, 17 set. 2003.

55 Idem.
56 SECURITY COUNCIL RESOLUTION. Legal consequences for States of the continued presence of 

South Africa in Namibia (South West Africa). n. 276. Advisory Opinion, ICJ. Reports, 1971. p. 16-31.
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A orientação da Corte adquire particular relevância para a proteção dos direitos 
humanos, pois ressoou positivamente nos tribunais regionais. Isso porque, tanto a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, no Parecer Consultivo sobre a interpretação da 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, como o Tribunal Europeu de 
Direitos Humanos, nos casos Tyrer versus Reino Unido (1978), Marckx versus Bélgica 
(1979), Loizidou versus Turquia (1995), entre outros, afirmaram que os tratados de 
direitos humanos são instrumentos vivos, cuja interpretação tem de acompanhar a 
evolução dos tempos e as condições de vida atuais.57

Cerca de 25 milhões de pessoas deixaram seus lares devido à seca, desertifi-
cação, erosão do solo, acidentes industriais e outras causas ambientais, sendo que, 
como destaca Pentinat,58 tais desastres naturais produziram mais refugiados nos 
últimos anos que as guerras e os conflitos. A necessária adequação conceitual por 
intermédio da interpretação evolutiva é condição de possibilidade para que se possa 
criar mecanismos internacionais protetivos para esses grupos.

O apelo feito pelos Estados mais vulneráveis à ocorrência de desastres, que 
são mais suscetíveis à formação de fluxos de “refugiados ambientais”, para que essa 
questão ganhe o devido espaço na agenda internacional não é em vão. Alguns desses 
Estados, dentre os quais se destacam os pequenos Estados insulares, já enfrentam o 
desaparecimento progressivo de seu território, com a elevação anormal do nível dos 
oceanos, o que ocasionará a migração em massa e a transferência total da população 
para outros Estados.

Dentre tais Estados insulares, a situação de Tuvalu vem recebendo destaque 
mundial na literatura acadêmica e nos debates ocorrentes nas Conferências de Clima 
da ONU e outras reuniões multilaterais. As implicações e relação entre a elevação do 
nível do mar e a possível necessidade de imigração da população de Tuvalu já eram 
discutidas no fim da década de 1980, como relatado por Lewis59 (1989), que ressalta 
a necessidade de um olhar mais profundo e focado nas condições características de 
cada nação insular com o intuito de lograr a possibilidade de um futuro, em vez de 
simplesmente aceitar que um Estado seja “riscado do mapa”.

Tuvalu está localizado no Pacífico sul e é composto por pequenas ilhas e atóis, 
altamente vulneráveis a inundações e erosão marítima, principalmente por causa do 
aumento constante e tendencial do nível do mar, já que o ponto mais alto do país se 
encontra a apenas 5 metros acima do nível do mar e a maioria das áreas se situa bem 
abaixo disso.60 Além de já enfrentar problemas intrínsecos de um Estado insular, tais 

57 CORTE IDH. Parecer Consultivo OC-18/03: condição jurídica e direitos dos migrantes indocumentados. 
Série A, n. 18. 17 set. 2003.

58 PENTINAT, op. cit., p. 85-108.
59 LEWIS, James. Sea level rise: some implications for Tuvalu. AMBIO, v. 18, n. 8, 1989. p. 458-459.
60 CONNELL, John. Environmental change, economic development, and emigration in Tuvalu. Pacific 

Studies, v. 22, n. 1, 1999. p. 11.
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como uma extensão territorial muito pequena, extremo isolamento geográfico e dificul-
dade de realizar atividades de desenvolvimento econômico, as mudanças climáticas 
causam danos severos aos recursos pesqueiros, corais e outros diversos fatores que 
impactam a vida dos cidadãos.

Outro ponto importante é que Tuvalu passou por um processo de urbanização e 
crescimento de população muito rápido a partir da década de 1970, sendo tal processo 
o mais acentuado na região do Pacífico nas últimas décadas,61 ocasionando ainda mais 
pressão nos recursos naturais do país. A iminência dos efeitos do aumento do nível do 
mar sobre o desaparecimento de Tuvalu causa grandes efeitos em relação à manu-
tenção da sua cultura e tradições, e principalmente da sua soberania, já que o critério 
consagrado no direito internacional para soberania tem como requisitos fundamentais 
um território e uma população permanente.62

Essa tensão constante entre os impactos das mudanças climáticas e as impli-
cações para a definição de soberania de um Estado dispõem de poucos ou sequer ne-
nhum mecanismo adequado no direito internacional.63 Os efeitos de eventos climáticos 
extremos já eram expostos pelo governo de Tuvalu de modo a chamar a atenção da 
comunidade internacional quando o país realizou sua submissão nacional à UNFCCC 
em 1997, quando o Protocolo de Kyoto foi estabelecido:

This year alone, in 1997, Tuvalu was devastated by three 
tropical cyclones: the first two in March - Gavin and Hina - and 
more recently Keli. The costs of these effects to us in Tuvalu is 
enormous. Not only were houses and whole villages damaged, 
but also vegetation and food crops were completely destroyed. 
In one recent incident, an entire island community was left 
homeless and its vegetation damaged so much so that the island 
is uninhabitable right now. In another incident, one whole islet 
completely disappeared into thin air. Erosion to coastal areas of 
our already scarce land is further worsened, and the increased 
salinity in underground water is seriously affecting not only 
vegetation and traditional food crops but also the health and 
lives of the people.64

61 Idem, p. 13.
62 RAYFUSE, Rosemary. W(h)ither Tuvalu? International law and disappearing states. International Sym-

posium of Islands and Oceans, Tokyo, Japan, 2009. p. 22.
63 STRATFORD, Elaine; FARBOTKO, Carol; LAZRUS, Heather. Tuvalu, sovereignty and climate change: 

considering fenua, the archipelago and emigration. Island Studies Journal, v. 8, n. 1, 2013. p. 75.
64 Tradução livre: Só neste ano, em 1997, Tuvalu foi devastada por três ciclones tropicais: os dois primeiros 

em março - Gavin e Hina - e, mais recentemente, Keli. Os custos desses efeitos para nós em Tuvalu 
são enormes. Não só as casas e aldeias inteiras foram danificadas, mas também a vegetação e as 
culturas alimentares foram completamente destruídas. Em um incidente recente, uma comunidade de 
ilhas inteira ficou desabrigada e sua vegetação foi tão danificada que a ilha está inabitável no momento. 
Em outro incidente, uma ilhota inteira desapareceu completamente no ar. Erosão ao litoral, áreas de 
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Segundo Farbotko,65 por causa dos impactos crescentes causados pelas 
mudanças climáticas, em 2002 o então Primeiro-Ministro de Tuvalu, Koloa Takale, 
levantou a possibilidade de “pursuing legal redress for climate change”, acionando os 
tribunais internacionais e as cortes domésticas dos Estados Unidos, mas, de acordo 
com a autora, nenhum procedimento legal foi iniciado. Para tentar uma solução de longo 
prazo, no começo dos anos 2000, com o objetivo de firmar um possível acordo com 
os dois maiores países do Pacífico - Austrália e Nova Zelândia -, o governo de Tuvalu 
fez um apelo esses dois Estados para que aceitassem os habitantes da pequena ilha 
caso a situação chegasse a um nível em que a evacuação em massa da população 
fosse a única opção.

A Austrália recusou. A Nova Zelândia, em resposta, criou em 2001 um acordo 
imigratório com Tuvalu, Fiji, Kiribati e Tonga, denominado de Pacific Access Category 
(PAC), em que permite que pessoas desses Estados insulares ganhem residência no 
país, que apresenta menos vulnerabilidade aos efeitos das variações climáticas. Existem 
dois pontos limitantes no PAC: primeiro que cada nação insular tem um limite máximo 
de cidadãos para enviar para a Nova Zelândia; segundo, e principal, que o status de 
residente só será entregue a quem atender a determinados critérios, como ter entre 
18 e 45 anos de idade, ter uma oferta de emprego aceita na Nova Zelândia, possuir 
um nível mínimo de domínio da língua inglesa e não ter histórico de entrada ilegal no 
país. Ou seja, as pessoas mais idosas e pobres, os mais vulneráveis, certamente terão 
dificuldades em conseguir um lar seguro se esses critérios forem mantidos.66 Além do 
mais, os critérios tendem a mostrar que o país anfitrião quer se aproveitar da situação 
para garantir um fluxo de trabalhadores para exercer atividades de baixa complexidade 
e baixa remuneração. Como ressaltado por Farbotko e Lazrus,67 o PAC está mais para 
uma política econômica do ponto de vista da Nova Zelândia do que uma política de 
ajuda humanitária.

A recusa da Austrália e a “ajuda” da Nova Zelândia corroboram a prática com a 
necessidade cada vez mais latente de se criar mecanismos jurídicos no âmbito inter-
nacional que protejam e reconheçam a categoria dos “refugiados climáticos” para que 
esses cidadãos não fiquem à mercê da boa vontade de outras nações e tenham seus 
direitos humanos garantidos em sua plenitude. A ausência atual do reconhecimento 
da situação jurídica dos “refugiados ambientais” em documentos internacionais, bem 

nossa terra já escassa são ainda mais agravadas, e o aumento da salinidade na água subterrânea está 
afetando seriamente não apenas a vegetação e as culturas alimentares tradicionais, mas também a 
saúde e a vida das pessoas. CONNELL, op. cit., p. 16.

65 FARBOTKO, Carol. Tuvalu and climate change: constructions of environmental displacement in the 
Sidney Morning Herald. Geografiska Annaler, v. 87, n. 4, 2005. p. 285.

66 FARBOTKO, op. cit., p. 287.
67 FARBOTKO, Carol; LAZRUS, Heather. The first climate refugees? Contesting global narratives of climate 

change in Tuvalu. Global Environmental Change, v. 22, n. 2, 2012. p. 285.
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como em legislações nacionais, aliadas aos crescentes impactos que as mudanças 
climáticas infligem nas sociedades humanas aumentam ainda mais a urgência de uma 
ação do ponto de vista jurídico internacional para sanar tal problemática, que tende a 
se agravar com o tempo.68

Por fim, é importante ressaltar que a questão imigratória deve ser vista como 
uma das soluções de adaptação às mudanças climáticas e só utilizada em casos 
extremos, em que realmente a vida e os direitos humanos mais básicos não tenham 
mais chance de existir. As políticas migratórias, tidas como soluções a longo prazo, 
devem ser implementadas em concomitância com a melhoria das condições desses 
países vulneráveis no curto e médio prazo.69

Como bem argumentam Mortreaux e Barnett,70 a migração em larga escala deve 
ser evitada ao máximo, pois viola valores sociais centrais e pode ser até argumentada 
como uma violação aos direitos humanos pelo fato de que as pessoas não tiveram 
escolha, a não ser migrar, porque a comunidade internacional falhou em implementar 
ações concretas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

No caso de Tuvalu, por exemplo, a população local possui vínculos fortes e 
emocionais com o país e deseja manter sua cultura e modo de vida, mas também suas 
comunidades já estão debatendo meios de como manter sua soberania e direito de 
autogoverno caso este Estado insular se torne inabitável, e essa opinião dos habitantes 
locais sobre o tema deve ter presença garantida na discussão das políticas migratórias 
e outros instrumentos legais no âmbito internacional.71

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mudanças climáticas são um dos principais desafios que a humanidade 
enfrentará neste século XXI para a sua sobrevivência em escala global. Os impactos 
já possuem reflexos em todas as regiões do planeta e causam danos no modo de 
vida de milhões de pessoas. Em países mais vulneráveis às mudanças do clima, os 
efeitos danosos já causaram a migração, interna ou externa, de milhões de pessoas e 
a situação só tende a se agravar à medida que não se executam medidas concretas 
e robustas para acabar com as causas do problema.

68 GUERRA, Sidney; AVZARADEL, Pedro Cuvello Saavedra. O direito internacional e a figura do refugiado 
ambiental: reflexões a partir da ilha de Tuvalu. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 17., 2008, 
Brasília. Anais... Florianópolis: Fundação Boiteux, 20-22 de novembro, 2008.

69 BEDFORD, Richard; BEDFORD, Charlotte. International migration and climate change: a post-Copenhagen 
perspective on options for Kiribati and Tuvalu. In: BURSON, Bruse (Ed.). Climate change and migration: 
South Pacific perspectives. Institute of Policy Studies, 2010. p. 89.

70 MORTREAUX, Colette; BARNETT, Jon. Climate change, migration and adaptation in Funafuti, Tuvalu. 
Global Environmental Change, v. 19, 2009. p. 110.

71 FARBOTKO; LAZRUS, op. cit., p. 286.
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Enquanto as nações puderem resolver o problema na sua raiz, reduzindo ao 
máximo as suas emissões de Gases de Efeito Estufa e promovendo iniciativas de 
reflorestamento e preservação florestal, essa deve ser a prioridade internacional. 
Estratégias e planos de adaptação às mudanças climáticas também devem ser elabo-
rados e executados com uma ampla participação de todos os atores da sociedade civil, 
principalmente com as comunidades mais vulneráveis, com o objetivo de adequar as 
sociedades aos impactos negativos e conseguir manter ao máximo possível um nível 
de qualidade de vida suficiente para viver.

No entanto, pelo exposto, as mudanças climáticas e seus efeitos sob as socie-
dades e ecossistemas tendem a aumentar cada vez mais, acarretando em possíveis 
consequências nunca vistas, como por exemplo, o desaparecimento de um Estado pelo 
aumento do nível do mar. Tais efeitos extremos exigem uma antecipação em todos os 
níveis para diminuir os danos. A imigração deve ser a última opção, mas caso seja ne-
cessária, o mundo já deve contar com um arcabouço jurídico internacional consolidado 
sobre a temática para que se minimizem os efeitos negativos de um evento traumático, 
como uma imigração forçada, em populações vulneráveis, sendo os Direitos Humanos 
respeitados em todo o processo imigratório.

Tuvalu é um exemplo real dessa necessidade de ampliação do conceito de 
refugiado, principalmente em função das situações que envolvem as mudanças climá-
ticas, a fim de abarcar aquelas pessoas ou grupos em estado de vulnerabilidade das 
pequenas ilhas. A interpretação evolutiva deve ser utilizada como pressuposto para 
a criação e legitimação dessa categoria de refugiados. Caso instrumentos legais não 
sejam estabelecidos a tempo, as populações desses países vulneráveis ficarão literal-
mente à deriva, desprotegidas dos seus direitos mais básicos e contando com ajuda 
estrangeira, que, como exposto, poderá não ter a intenção de prestar auxílio, mas de 
se aproveitar desumanamente desta situação delicada do ponto de vista humanitário.
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SUMARIO: I. Introducción: la gran oferta ambiental de Colombia versus la limitada 
conciencia ambiental de la población: una relación que conduce a la insostenibilidad: 
I.1. La oportunidad desaprovechada del país, hacia la gran oferta ambiental 
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resiliencia de la estructura ecológica principal; I.3. La planificación territorial a partir 
de la dimensión económica y su intento por girar hacia un desarrollo sostenible - 
II. Los problemas que produce la ocupación irregular de la estructura ecológica 
principal y el papel de la planificación territorial: II.1. La insostenibilidad del medio 
ambiente natural en las ciudades, por la ocupación ilegal de la estructura ecológica 
principal; II.2. La condición de riesgo de la población, por su ubicación en zonas 
de amenazas naturales; II.3. El papel de la planificación territorial en las ciudades, 
frente a la apropiación desmedida del suelo: II.3.A. La planificación territorial y las 
disposiciones ambientales relacionadas con la apropiación del suelo y población en 
ciudades grandes; II.3.B. La planificación territorial y las disposiciones ambientales 
relacionadas con la apropiación del suelo en ciudades medianas y pequeñas - 
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RESUMEN: En el presente trabajo, se analiza el papel de la planificación territo-
rial, en la protección y conservación de la estructura ecológica principal de las ciudades 
colombianas, en el contexto de la inarmónica relación entre la población y el medio 
ambiente. Partiendo por visibilizar a nivel urbano, la influencia de necesidades básicas 
insatisfechas, de gran magnitud, como; la vivienda digna y servicios domiciliarios, en 
el conflicto por la apropiación del suelo y la irregularidad urbana y sus graves conse-
cuencias ambientales, se examina integralmente la formulación de estos sistemas, en 
los planes de ordenamiento territorial, de ciudades grandes, medianas y pequeñas. 
Por otro lado, se exploran diferentes factores del sistema urbanístico, que producen 
disfuncionalidad para un ordenamiento urbano sostenible, como; desenfoques teóricos, 
incongruencia entre el desarrollo económico y ambiental, contradicciones de la legis-
lación urbanística, e ineficiencia de la gestión y el control urbanístico. Por último, se 
define la necesidad de encausar la planificación territorial, centrándola inicialmente, en 
la proyección de soluciones a las problemáticas fundamentales, hacia un evolucionado 
estado social y ambiental de derecho, en la búsqueda de la unión población-naturaleza.

PALABRAS-CLAVE: planificación territorial; estructura ecológica principal; 
población; irregularidad urbana; desarrollo sostenible.

ABSTRACT: In the present work, the role of territorial planning is analyzed, in 
the protection and conservation of the main ecological structure of Colombian cities, in 
the context of the inharmonic relationship between the population and the environment. 
Starting by visualizing at urban level, the influence of unmet basic needs, of great 
magnitude such as; dignified housing and residential services, in the conflict over the 
appropriation of land and urban irregularity and its serious environmental consequences, 
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the formulation of these systems is comprehensively examined in territorial planning 
plans of large, medium and small cities. On the other hand, different factors of the urban 
system are explored, which produce dysfunctionality for a sustainable urban order, 
such as; theoretical deviations, incongruence between economic and environmental 
development, contradictions of urban legislation, and inefficiency of management and 
urban control. Finally, the need to channel territorial planning is defined, focusing initially 
on the projection of solutions to fundamental problems, towards an evolved social and 
environmental status of law, in the search for the population-nature union.

KEYWORDS: territorial planning; main ecological structure; population; urban 
irregularity; sustainable development.

I. INTRODUCCIÓN: LA GRAN OFERTA AMBIENTAL DE COLOMBIA, VERSUS LA 
LIMITADA CONCIENCIA AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN: UNA RELACIÓN QUE 
CONDUCE A LA INSOSTENIBILIDAD

Colombia es un país biodiverso, con muchas oportunidades de desarrollo, pero 
la limitada conciencia ambiental de la población, unida a diversas problemáticas de 
inequidad social y esquemas de desarrollo económico, conducen hacia la insosteni-
bilidad ambiental. En este contexto el planeamiento territorial divaga, entre desarrollo 
económico y desarrollo sostenible.

I.1. La oportunidad desaprovechada del país, hacia la gran oferta ambiental 
existente

Las ventajas de la situación geográfica y condición topográfica de Colombia,3 
y la existencia de diferentes climas, geología, múltiples cuerpos de agua, (dos mares) 
ríos, ciénagas y humedales, permiten que se pueda contar con una importante oferta 
ambiental, la cual ha sido explotada, sobretodo en el sector minero, hasta extraer al 
máximo los recursos existentes.4

3 Colombia tiene una ubicación privilegiada, por contar con costas hacia dos mares; océano pacifico 
y océano atlántico, cuenta con aproximadamente mil ríos permanentes y por su posición geográfica 
funciona como puerta de entrada hacia América del sur. Se encuentra atravesado por la cordillera de 
los andes, lo cual aporta múltiples climas en todo el territorio, la mayor parte del territorio, se encuentra 
en la región tórrida intertropical, la región del bosque amazónico abarca una gran porción del país, con 
sus ventajas en biodiversidad.

4 El país cuenta con el “10% de la flora y fauna mundiales, un aproximado de 56.343 especies registra-
das, ocupa el segundo lugar entre los doce países con mayor diversidad biológica del mundo (sistema 
de información sobre biodiversidad de Colombia, SIB Colombia, (https://www.sibcolombia.net) pero, 
“Durante los últimos veinte años, en Colombia la calidad del ambiente se ha deteriorado a tasas que no 
tienen precedentes, lo que ha llevado a la crisis ambiental. Crisis que se caracteriza por una alta tasa de 
deforestación, ocupación de áreas protegidas, alteraciones de los ecosistemas naturales reguladores 
del recurso (páramos y humedales), deterioro de los suelos, contaminación hídrica y contaminación 
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En la historia de Colombia, se puede identificar un modelo económico a partir 
de la extracción de sus minerales, con prácticas industriales como la extracción de oro, 
petróleo, la cría extensiva de ganado, y agroindustria con monocultivos, discordantes 
con la aptitud del suelo, predominando en los sistemas productivos, la economía de 
la homogeneización, los cuales han contribuido a desequilibrar el ecosistema, con 
consecuencias sobre el componente ambiental.

Esta forma de explotación del suelo, se ha visto como una práctica común, 
inclusive adecuada para la economía del país y muchas veces es aceptada de manera 
positiva por la población, porque traen consigo, oportunidades de empleo y por lo tanto 
la oportunidad de cubrir parte de sus necesidades básicas. Pero, la explotación del 
suelo, no se ha realizado de la manera más conveniente en términos de sostenibilidad, 
ni con tecnologías adecuadas para la preservación de los recursos ambientales.5

La idea del desarrollo del país, a partir de su industrialización indiscriminada, 
sumado a la concepción de una gran oferta inagotable de recursos en el suelo colom-
biano, incide en un sector de la población, con la práctica de un comportamiento similar 
a escala individual con los elementos de la naturaleza. De esta manera y a pesar del 
tiempo, todavía se ven hábitos como las quemas de cobertura vegetal, mal manejo de 
residuos sólidos6 (algunas veces arrojados sobre los cuerpos de agua), la ubicación 
de viviendas en zonas de protección, con la consecuente tala de árboles, pequeña 
industria contaminante, etc.

atmosférica”. SÁNCHEZ PÉREZ, G. Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia. Revista 
Economía y Desarrollo, Fundación Universidad Autónoma de Colombia, v. 1, n. 1, mar. 2002. p. 84.

5 En Colombia, la estrategia de desarrollo en la segunda mitad del siglo XX y hasta la década de los 
noventa, se caracterizó por una política proteccionista, para favorecer el desarrollo industrial nacional. 
En general, se impulsó el modelo de sustitución de importaciones en combinación con la promoción 
de exportaciones. A partir de 1990, el país se insertó en la propuesta de globalización promovida por 
los países de mayor desarrollo tecnológico y concentración de capital. Estos dos tipos de modelos 
(proteccionismo y globalización) han determinado la forma como ha evolucionado la industria, el co-
mercio y la agricultura colombiana y su interrelación con los recursos naturales y el medio ambiente. 
El proteccionismo generó crecimiento basado en el abastecimiento del mercado interno, una estructura 
reguladora débil, monopolios y oligopolios y un patrón de consumo ambientalmente costoso. Bajo estas 
características, el proteccionismo incentivó el empleo de tecnologías obsoletas altamente contaminantes, 
modos de producción basados en el uso ineficiente de los recursos naturales, rezago tecnológico, baja 
productividad, precios por encima de los internacionales, dificultades para ampliar el mercado interno 
y externo, etc. SÁNCHEZ PÉREZ, op. cit., p. 81.

6 En el primer mundo cobra una importancia sin igual el adecuado manejo de los residuos sólidos, siendo 
impensable el poder arrojar los mismos sin tratamiento alguno a los cuerpos de agua, o su depósito 
en terrenos o espacios no diseñados o especificados para ello. De hecho, los residuos son objeto de 
planeamiento como nos detalla GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F. Los instrumentos integrantes 
de la política de residuos, elementos indispensables, a la hora de ejecutar cuantas actuaciones se 
prevean en relación con los mismos: en particular, los planes y programas de gestión de residuos, los 
programas de prevención de residuos y las medidas de fomento de unos y otros. In: GARCÍA-MORENO 
RODRÍGUEZ, F. (Dir.). Comentarios sistemáticos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, p. 131.
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Estas prácticas, unidas a la propia configuración geomorfológica de los suelos del 
país, producen consecuencias graves, con la destrucción de gran parte de la estructura 
ecológica principal7 y repercusiones directas sobre la población, por la condición de 
riesgo de asentamientos humanos.

Esta situación que vive el país, con sus graves consecuencias para la vida, 
lleva implícita la necesidad de analizar y adquirir conocimiento técnico de las aptitudes 
del suelo, el cual produce esta variabilidad, que caracteriza al país, para aprovechar 
estas condiciones de manera sostenible, en campos como el turismo, el conocimiento 
científico, la agricultura, gastronomía, etc. Todas estas posibilidades de desarrollo, 
pueden impulsar el país económica y socialmente a partir de esta diferencia física con 
su biodiversidad y particularidades, para que no cobre vidas, sino aprovechamiento 
económico y bienestar social, de manera sostenible.

I.2. El desconocimiento generalizado de la población, hacia el nivel de 
resiliencia de la estructura ecológica principal

A pesar de que el sistema urbanístico, ha evolucionado hacia la sostenibilidad 
ambiental, a partir de la expedición del código de los recursos naturales renovables y 
del medio ambiente en el año 1974 y la Constitución política de Colombia en el año 
1991, todavía se encuentran ciudades que muestran un claro reflejo de insostenibilidad 
ambiental.

El esfuerzo de la naturaleza por sobrevivir, a pesar de múltiples malas prácticas 
ambientales, además de la sobreexplotación a nivel Nacional, Municipal e individual de 
los recursos, sumados a concepciones positivistas sobre la riqueza ambiental, emite 
la idea de que los recursos pueden ser utilizados, desechados y que siempre existirá 
un recurso para suplir las necesidades. Este imaginario afianza en la población un 
desprendimiento y despreocupación por la preservación y conservación ambiental, sin 
valorar el nivel de resiliencia de los elementos constitutivos naturales, como un sistema.

Otro aspecto que incide, en el bajo interés por preservar el recurso natural, 
es la falta de sanciones acordes a los niveles de las infracciones ambientales que 
realiza la población. En muchas ciudades, se destruyen humedales, ríos y zonas de 
bosques y estas acciones no son multadas, pasando algunas veces inadvertidas por 

7 Debemos entender por Estructura Ecológica Principal la red de espacios y corredores que sostienen y 
conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio. Está compuesta 
por el sistema de áreas protegidas, los parques urbanos y todos aquellos espacios que, de un modo 
u otro, tienen o albergan valores medioambientales. Es el eje estructural del ordenamiento territorial 
municipal, en tanto contiene un sistema espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado que 
define corredores ambientales de sustentación, de vital importancia para el mantenimiento del equili-
brio ecosistémico del territorio, en el cual se consolidad un conjunto de elementos bióticos y abióticos 
que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales, cuya finalidad principal es la preservación, 
conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables.
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las autoridades competentes. Consecuentemente con esta situación, a pesar de que en 
el mundo y en el país, existe un gran interés mediático a favor de la sostenibilidad am-
biental, esta relación inarmónica, con sus claras evidencias de indiferencia de un sector 
de la población hacia la naturaleza, se escuda en el desconocimiento, el cual puede ser 
producto de “no querer saber” del tema, por una clara desunión población-naturaleza.

I.3. La planificación territorial a partir de la dimensión económica y su intento 
por girar hacia un desarrollo sostenible

Antes de la expedición del código de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente en el año 1974 y la Constitución política de Colombia en el año 1991, 
se planteaba el desarrollo del país, con el predominio de una concepción urbanística, 
basada en un planeamiento formal, por encima de la realidad ambiental del territorio y 
las condiciones sociales de la población. A través del tiempo, este esquema, ha plan-
teado su evolución, hacia las condiciones propias del territorio y se han involucrado 
al ordenamiento territorial, elementos y nuevas dimensiones, que buscan amoldar el 
sistema urbanístico, hacia la solución de las problemáticas de la sociedad.

En este sentido, después de superar corrientes en planificación, que partían 
solamente de variables macroeconómicas, se han vislumbrado tendencias teóricas 
hacia el conocimiento de las necesidades de la integración urbano-regional, evolu-
cionando hacia la consideración de las condiciones sociales, la necesaria relación 
de equilibrio con el medio ambiente y la determinación de las lógicas económicas y 
sociales de la propiedad y los usos del suelo. Pero, actualmente, a pesar de que todas 
estas consideraciones y teorías han influenciado la regulación urbanística colombiana, 
la planificación urbana, se debate entre la dicotomía de un desarrollo económico que 
beneficia intereses particulares versus intereses generales de la población.

El poder de la plusvalía que se genera con la asignación de norma sobre el suelo, 
es un condicionante para la planificación territorial sostenible, el nivel de intereses par-
ticulares que ha influido8 y persiste en influenciar el planeamiento técnico, desequilibra 
la teoría de la sostenibilidad, logrando muchas veces desvirtuar su base conceptual.

8 La ausencia de reflexión y de investigación determinaría que el tipo de urbanismo que desde la década 
del cuarenta “acompañó” al inicio y consolidación de las ciudades colombianas fuera limitado tanto en 
su concepción como en sus alcances. Las ciudades fueron construidas por un poder terrateniente que 
-conformado sobre la tradición, de un lado y, del otro, sobre el oportunismo, la viveza y la especulación- 
articuló a lo más conservador de la política para legislar el desarrollo urbano sin más horizontes que 
la potenciación de la plusvalía y su concentración en los dueños del suelo, con el aval tecnocrático 
de una planeación urbana y una ingeniería que apenas atendían a la racionalidad de un mercado que 
la urbanización había encumbrado como un enorme potencial de enriquecimiento personal y grupal. 
VIVIESCAS MONSALVE, F. La ciudad colombiana o del urbanismo en busca del pensamiento (notas 
para una investigación necesaria). Revista de Estudios Sociales, Universidad de los Andes, n. 04, 1999. 
p. 4.
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La planificación territorial en Colombia, intenta girar hacia la sostenibilidad 
ambiental, mediante diversas leyes que involucran principios como: la prevalencia del 
interés general sobre el particular, y la función social y ecológica de la propiedad,9 pero 
se requiere de una apuesta honesta de la sociedad, para asumir estos conceptos como 
base para el desarrollo sostenible.

II. LOS PROBLEMAS QUE PRODUCE LA OCUPACIÓN IRREGULAR DE LA 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y EL PAPEL DE LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

La ocupación irregular del suelo, que pertenece a la estructura ecológica de las 
ciudades, produce problemáticas de diversa índole, siempre con pérdidas irreparables 
de un sector u otro. De un lado, con la reducción de la base ambiental y de otro lado, 
cobrando vidas humanas. En este contexto es importante definir: ¿Cuál es el papel 
que tiene hoy la planificación territorial en Colombia en la búsqueda del promulgado10 
“desarrollo sostenible”?.

II.1. La insostenibilidad del medio ambiente natural en las ciudades, por la 
ocupación ilegal de la estructura ecológica principal

En Colombia, se ha presentado un fenómeno social, consistente en el despla-
zamiento de población rural hacia las ciudades por fenómenos de violencia, presencia 
de grupos armados, necesidades básicas insatisfechas, etc. Este grupo poblacional 
unido a la población existente y proyectada de las ciudades, genera grandes volúmenes 
de requerimientos de vivienda. Un porcentaje de esta población, se radica en áreas 
de protección ambiental, en zonas con condición de riesgo o forman asentamientos 
que adolecen de servicios públicos, con un inadecuado manejo de aguas residuales, 
contribuyendo al desequilibrio ambiental de las ciudades. Además de estas irregula-
ridades, algunos sectores de viviendas ya establecidas, se van apropiando poco a 
poco del suelo de la estructura ecológica principal, realizando rellenos en los espejos 
de agua, hasta acabar con ellos, al respecto, se encuentran ejemplos de reducción y 
perdida de áreas de humedales, áreas de bosques, contaminación de ríos como el río 
Bogotá, el río magdalena11 etc.

9 Principios del artículo 2º de la Ley 388 de 1997.
10 El Plan de desarrollo 2014-2018 de Colombia, Ley 1753 de 2015, define en su artículo 170, lo siguiente: 

“Formulación de una política de crecimiento verde de largo plazo. El Gobierno Nacional, a través del 
Departamento Nacional de Planeación en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y con participación de los ministerios, formulará una política de crecimiento verde de largo 
plazo en la cual se definan los objetivos y metas de crecimiento económico sostenible.

11 El país es rico en recursos hídricos, pero se manejan de manera inadecuada. De los municipios del país, 
menos del 5% tratan las aguas residuales. Diariamente se descargan al entorno natural cerca de cuatro 
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Otro aspecto de esta irregularidad, tal vez imperceptible por la mayoría de la 
población, es la negación del derecho al espacio público, constituido por la estructura 
ecológica principal, por la ocupación de población con requerimiento de vivienda, 
en estos sectores. Muchas veces, las unidades de viviendas formales o informales, 
cuando colindan con zonas de protección y cuerpos de agua (sobre todo en humeda-
les) se expanden hacia estas áreas, tomando parte del suelo constitutivo ambiental. 
En algunos casos esta situación se presenta en forma gradual en un lapso de tiempo 
medianamente largo (años), hasta acabar con los espejos de agua. Estos conflictos, 
en los que la población se apropia del suelo de forma lenta, y relativamente pacífica, 
es tomado con relativa indiferencia por la comunidad, quien algunas veces no percibe 
que el particular, se apropia poco a poco del espacio de todos, negándole el derecho 
a la generalidad de la población al goce de estos espacios naturales.

El gran problema, para la condición ambiental y la protección de la estructura 
ecológica principal, es que en los suelos de protección que se invaden, se pierde el 
recurso, porque si son humedales la población los rellena, para hacer suelo útil para 
vivienda, las corrientes de agua como arroyos, quebradas y ríos, se utilizan como re-
des de aguas negras, y los bosques y zonas arboladas son talados, con el agravante 
que algunas veces y después de un largo proceso, la decisión jurídica es obligar a los 
Municipios a legalizar los asentamientos e instalar los servicios públicos, porque el 
recurso a proteger ya no existe.

El comportamiento de la población Colombiana, en sus diferentes regiones, es 
muy diverso al igual que en sus departamentos y municipios, pero el desplazamiento 
forzado de población hacia ellas provoca el traslado de las particularidades del compor-
tamiento de la población, hacia los sitios donde se asientan los grupos poblacionales, 
este grupo poblacional debe adaptarse a las nuevas condiciones de vida, persistiendo 
en el nuevo sitio de ubicación algunas costumbres ribereñas, de montañas o valles o 
según climas de la zona de origen o costumbres del campo a la ciudad.

La reducción de la estructura ecológica principal del casco urbano de las ciuda-
des, es una realidad que, a pesar de los esfuerzos de la norma y el control urbanístico 
de los municipios, no se ha podido detener, porque además de los limitados recursos 
de las administraciones municipales para estas disposiciones, existe un agravante a 
esta condición y es que la población en algunos sectores de la ciudad, asume estos 
espacios con actitud antropocéntrica.

millones y medio de metros cúbicos de aguas residuales. El desarrollo urbano no tiene control efectivo. 
No existen programas eficientes de control y prevención de la contaminación, lo que ha llevado a que 
haya déficit de agua en el 14% del territorio nacional; se han degradado ecosistemas acuáticos como 
la bahía de Cartagena, se han deteriorado ríos importantes (Bogotá, Cali, Otún, de Oro, entre otros), 
se ha reducido la existencia de peces, y se han alterado ecosistemas importantes como la ciénaga 
Grande de Santa Marta, el complejo cenagoso de Zapatosa y Teca, la ciénaga de la Virgen, el lago de 
Tota y la laguna de Cocha y Fúneque, entre otros. SÁNCHEZ PÉREZ, op. cit., p. 84.
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II.2. La condición de riesgo de la población, por su ubicación en zonas de 
amenazas naturales

La ocupación de áreas inadecuadas para su habitabilidad y las prácticas in-
sostenibles sobre la estructura ecológica principal, producen consecuencias nefastas 
hacia la población, por la vulnerabilidad a eventos ambientales.

La condición de riesgo de varias ciudades Colombianas, se ha incrementado 
en los últimos años,12 en el año 2017 se han presentado tragedias con grandes pérdi-
das humanas y económicas por esta condición, con claros ejemplos recientes, como 
la avalancha de lodo y piedras generadas por el desbordamiento de los ríos Mocoa, 
Mulato y Sangoyaco, en el Municipio de Mocoa, capital del departamento de Putumayo, 
la noche del 31 de marzo del 2017, donde se registraron 316 víctimas, 332 personas 
heridas y la destrucción de barrios completos del municipio.13 Otro ejemplo de esta 
grave situación se vivió en la ciudad de Manizales el día 19 de abril de 2017, donde se 
registraron 15 personas fallecidas 8 personas desaparecidas y 23 personas heridas.14

Además de las tragedias presentadas en Mocoa y Manizales, en los meses de 
marzo y abril de 2017, en la época de lluvias, otros municipios ubicados en las laderas 
de los ríos y en zonas con condición de riesgo por remoción en masa y otros fenómenos 

12 En forma acumulativa, durante los últimos 40 años los desastres han ocasionado pérdidas que alcanzan 
los US$ 7.100 millones, es decir, un promedio de pérdidas anuales de US$ 177 millones. Entre 1970 y el 
2011 se han registrado más de 28.000 eventos desastrosos, de los cuales cerca del 60% se reportan a 
partir de la década de 1990. Además, durante el 2010 y el 2011, en tan sólo 15 meses, se alcanzó una 
cifra equivalente a la cuarta parte de los registros y los muertos de la década anterior. Hay un evidente 
incremento en la ocurrencia de eventos desastrosos, pasando de 5.657 registros, entre 1970 y 1979, a 
9.270 registros, entre el 2000 y el 2009, lo cual está relacionado no sólo con la disponibilidad y calidad de 
las fuentes de información, sino principalmente con el aumento de la población y los bienes expuestos. 
Tomado del documento: Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para 
la construcción de políticas públicas del banco mundial, El proyecto se desarrolló bajo el liderazgo de 
Niels Holm-Nielsen (Coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres para la Región de América Latina 
y el Caribe - Banco Mundial) y Eric Dickson (Gerente de Proyectos para Colombia - Banco Mundial). 
Bogotá, Colombia: Banco Mundial, 2012. p. 3. Disponible en: <www.bancomundial.org/co>.

13 Según reporte de situación SITREP# 12 de la cruz roja colombiana, del día 25 de abril de 2017, además 
de 328 personas fallecidas y 332 personas heridas, se encuentran 5.883 personas damnificadas en el 
RUD (registro único de damnificados). (Mocoa cuenta con una población de 43.731 habitantes, según 
proyección DANE 2017). En este reporte se define en contexto que: “De acuerdo a los resultados de la 
Mesa Técnica Ambiental se ha establecido que la avenida fluvio torrencial ocurrida en Mocoa entre el 
31 de marzo y 1 de abril de 2017, fue producto de la confluencia de varios factores tales como: fuertes 
e intensas lluvias de corta duración, condiciones geomorfológicas, geológicas y geotécnicas de las 
microcuencas y factores ambientales del territorio, que generaron movimientos en masa y afectaron 
las laderas de las microcuencas en diferentes sectores, involucrando incluso coberturas de bosque 
denso, pastos y cultivos”. Disponible en: <http://www.cruzrojacolombiana.org/sites/default/files>.

14 Según reportes de la unidad nacional de gestión del riesgo y desastres (UNGRD) del 19 de abril de 
2017. Disponible en: <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co>.
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naturales, sufren por pérdidas humanas y materiales, por el deslizamiento de viviendas 
poco consolidadas estructuralmente.15

La condición de riesgo de la población, es un problema identificado por el 
gobierno nacional, donde según el balance general de los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) de primera generación, realizado por el Ministerio de vivienda, se de-
terminó que el 97% de los municipios del país no tiene estudios de amenaza y riesgo 
urbano. Por esta razón, el gobierno nacional determina que los municipios, deben 
incorporar la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial, y además ha 
definido normas que definen la responsabilidad civil y penal de las administraciones 
municipales y departamentales, por las pérdidas humanas y económicas ante eventos 
de desastres naturales.

II.3. El papel de la planificación territorial en las ciudades, frente a la 
apropiación desmedida del suelo

El desarrollo y ordenamiento del territorio colombiano, está regulado por normas 
Nacionales, como la Ley 388 de 1997, (Ley de desarrollo territorial) la cual, define los 
lineamientos para formular los planes de ordenamiento territorial. Además, existen 
normas y guías para la inclusión de la gestión del riesgo en los Planes de ordenamiento 
territorial y guías sobre el desarrollo territorial, con enfoque poblacional, pero muchas 
veces la realidad de la condiciones sociales y económicas de la población, produce 
un desfase en la planificación, toda vez que la población, por la gran necesidad de 
vivienda muchas veces “invade” zonas de protección ambiental, áreas en condición 
de riesgo y predios de carácter privado.

La apropiación del suelo, se produce sin las condiciones mínimas para su 
habitabilidad, sin un trazado urbanístico que considere un ancho adecuado de vías, ni 

15 El 12% del territorio nacional se encuentra localizado en áreas con una mayor susceptibilidad a inun-
darse. La población localizada en zonas con mayor potencial de inundación se encuentra distribuida 
en 79 municipios, que representan el 28% del total de la población nacional. Los departamentos con 
mayor población expuesta a inundaciones son Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, 
Antioquia, Córdoba, Cesar, Cauca y Meta. A nivel municipal, Bogotá, Cali y Barranquilla son los mu-
nicipios con más alta población ubicada en zonas de mayor potencial de inundación, seguidos por 
Apartadó (Antioquia), Chía (Cundinamarca) y Jamundí (Valle del Cauca). La vulnerabilidad relativa por 
inundabilidad, respecto al indicador de NBI por municipio, permite destacar que el 48% de la población 
se clasifica en un nivel de vulnerabilidad alto. El 18% del territorio nacional se encuentra localizado en 
zonas de amenaza muy alta y alta por movimientos en masa, principalmente en los departamentos de 
la región Andina que tienen gran porcentaje de su área expuesta a este fenómeno, como Boyacá (74%), 
Cundinamarca (65%), Risaralda (61%) y Caldas (59%). En amenaza por movimientos en masa, la mayor 
exposición se identifica en 353 municipios que se localizan en zonas de amenaza alta y muy alta, y en 
los cuales se concentra el 8% de la población nacional. En exposición moderada se encuentran 346 
municipios, que corresponden al 23% de la población. Los departamentos que se destacan por tener 
mayor población en zonas de amenaza muy alta y alta son Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Santander, 
Boyacá, Caldas y Tolima, seguidos por Norte de Santander, Nariño, Huila, Risaralda y Bolívar.
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andenes, sin zonas verdes, sin áreas para dotacionales, y con precarias bases estruc-
turales, que hacen vulnerables estos asentamientos. Esta condición, ha generado una 
irregularidad morfológica en las ciudades y un desorden urbano, de gran complejidad 
técnica y económica para su corrección, porque los municipios muchas veces no 
reaccionan a tiempo y las entidades prestadoras de servicios públicos, instalan tem-
poralmente redes para los servicios básicos (instalación temporal de redes de agua y 
energía que muchas veces es permanente).

El referido proceso de apropiación de la tierra, es un conflicto social de múlti-
ples dinámicas e intereses, porque en algunas ciudades intervienen varios agentes, 
que inducen a la población necesitada de vivienda a tomar posesión del suelo. Estos 
agentes pueden ser desde urbanizadores informales, a políticos y líderes comunales, 
que ven en la necesidad de la población, una oportunidad para lograr sus fines. Ante 
esta realidad, de la necesidad de una parte de la población y el oportunismo de otros, 
se produce un crecimiento informal acelerado, que muchas veces, se escapa al nivel 
de proyección de los planes de ordenamiento territorial. La necesidad y el crecimiento 
informal rebasan las proyecciones de los instrumentos de planificación y los desbordan, 
muchas veces por asentamientos humanos de compleja regularización, por su propia 
configuración morfológica.

Como reflejo de esta situación, se pueden encontrar, sobre todo en ciudades 
pequeñas, planes de ordenamiento territorial, que no plantean soluciones a las proble-
máticas más urgentes de la población, con planes estándar, que se caracterizan por ser 
inespecíficos y que se acomodan a las condiciones generales de muchos municipios, 
cumpliendo con los requerimientos básicos de la Ley, pero incumpliendo en temas tan 
importantes como la condición de riesgo especifica de la población.

La problemática de los asentamientos construidos, en la informalidad y sin las 
mínimas condiciones de habitabilidad está visibilizada por el Estado, razón por la cual 
se han establecido programas como la legalización urbanística, el cual pretende reco-
nocer la condición precaria de estas zonas, para incluirlas en la formalidad, instalarles 
servicios públicos permanentes y mejorar sus condiciones urbanas. Pero en varias ciu-
dades, desde que se visibilizan los asentamientos y se inicia el programa hasta que las 
viviendas se legalizan, con las condiciones mínimas de habitabilidad transcurren años, 
presentándose el caso de asentamientos en donde por las condiciones topográficas 
del suelo, no pueden solucionar áreas de infraestructura, como las redes de aguas 
residuales, con la consecuente afectación ambiental, que produce las descargas de 
aguas residuales sin tratamiento sobre los cuerpos de agua natural. En el proceso de 
legalización urbanística, también se produce un efecto secundario, contraproducente, 
en el imaginario de la sociedad, consistente en creer que “el apropiarse del suelo es 
el medio para conseguir el derecho fundamental de la vivienda”.
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Por otro lado, el afán de las administraciones Municipales, por proteger la 
estructura ecológica principal, en sectores afectados por la informalidad, los lleva en 
algunos casos a enmallar, cerrar y colocar obstáculos para que la población no acceda 
a estas áreas, porque además de procurar apropiarse de estos terrenos, la población 
realiza prácticas inadecuadas, como arrojar basuras en los cuerpos de agua.

Con el objetivo de proteger la estructura ecológica principal, pasa a segundo 
plano, el hecho de que estos espacios hacen parte del espacio público, por lo cual se 
pasa del abuso de la población a los elementos de la naturaleza (sobre todo por su 
apropiación), a la negación del disfrute de estos espacios para el hombre. La sociedad 
con un pensamiento antropocéntrico, que sitúa el interés de los individuos por encima de 
cualquier cosa, y la autoridad con un pensamiento ecocéntrico restrictivo, en el cual se 
limita el derecho al espacio público para procurar su protección, deben pensar conjunta-
mente en la manera equilibrada de hacer ciudad, para lograr de forma evolucionada, la 
protección de la estructura ecológica principal y a la vez su disfrute como espacio público.

Como resultado final de estas situaciones territoriales, el sistema de planificación 
queda invalidado en parte de las ciudades pequeñas y en algunos sectores de las gran-
des ciudades, porque no se pueden cumplir algunas de sus disposiciones normativas 
estructurales tan importantes, como la expansión controlada del suelo.

En este contexto es necesario “Pensar la ciudad”,16 para lo cual se requiere la 
planificación territorial integral, de manera que la protección del recurso no anule la 
posibilidad de que algunos espacios puedan tener un uso, para que la población tenga 
sentido de pertenencia por ellos, al ver que es de todos y no espacios baldíos, siendo 
consecuentes con las normas Colombianas como la Ley 9 de 1989, donde se define 
que la estructura ecológica principal es parte del espacio público y los fines de la Ley 
388 de 1997, donde la propiedad tiene una función social y ecológica.

II.3.A. La planificación territorial y las disposiciones ambientales relacionadas 
con la apropiación del suelo y población en ciudades grandes

La planificación en las ciudades grandes, se desarrolla a niveles técnicos diferen-
tes de las ciudades medianas y pequeñas, a pesar de que los planes de ordenamiento 
están regidos básicamente por leyes Nacionales como la Ley de desarrollo territorial17 
y otras importantes leyes de carácter ambiental como la Ley 99 de 1993.

Algunas ciudades como Bogotá y Medellín, han sido reconocidas por un alto 
nivel técnico de planeamiento y por ejecutar proyectos en diferentes sistemas de interés 
general, como sistemas alternos para el transporte masivo, o por la implementación de 

16 VIVIESCAS MONSALVE, F., Pensar la ciudad colombiana: el reto del siglo XXI. In: Ciudad: hábitat de 
diversidad y complejidad. Bogotá, 2002. Disponible en: <www.fernandoviviescas.org/articulos>.

17 Ley 388 de 1997.
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planes complejos de renovación urbana,18 pero a pesar de estos hechos positivos, las 
ciudades grandes, se caracterizan por tener un enorme sesgo urbano en su interior, 
producto de la formación de dos tipos de desarrollo territorial; el de la ciudad formal, 
que goza de las características de una ciudad planeada y el de la ciudad irregular, la 
cual a pesar de incluirse en los planes de ordenamiento territorial con tratamientos de 
mejoramiento integral, renovación urbana etc., por su origen al ser conformada por asen-
tamientos casi siempre de invasión, construida por la gente, sin licencias urbanísticas 
y bajo técnicas de construcción incipientes, no logra niveles aceptables de urbanismo.

Como denominador común de las grandes ciudades, se encuentra que estas 
han presentado altos niveles de crecimiento, por los procesos de migración del cam-
po hacia ellas, por diversos factores, como violencia, la búsqueda de oportunidades 
laborales y de estudio, entre otras razones. El traslado de las costumbres del campo 
a la ciudad, y la ubicación de asentamientos informales en zonas no planeadas para 
ello como en predios de propiedad privada que se invaden o en áreas de protección 
ambiental, produce una relación adversa entre la población y la estructura ecológica 
principal de las ciudades, que trae consigo el desarraigo de la población, que muchas 
veces se traduce en un bajo nivel de comportamiento hacia el medio ambiente.

Otro fenómeno que se presenta en las grandes ciudades, (la mayoría de las 
cuales hoy conforman áreas metropolitanas), cuando ya no existe mucho suelo rural, de 
expansión o suelo urbano es, el traslado de la problemática de desplazamiento e infor-
malidad urbana hacia los municipios adjuntos, presentándose algunas situaciones como 
la conformación de ciudades dormitorio, (muchas veces ilegales), con población que 
labora en las grandes ciudades. Estos municipios vecinos, se convierten en los suelos 
de expansión de la gran ciudad, y se desarrollan con el traslado de las características 
socioeconómicas del sector adjunto. Las ciudades colombianas no estaban, y todavía 
hoy no están preparadas para recibir grandes volúmenes de población desplazada 
de municipios o países19 cercanos. La reacción de los Municipios a los procesos de 
asentamientos informales casi siempre es tardía, por todas las implicaciones sociales20 
y de orden público que comporta impedir la ocupación ilegal del suelo.

18 La denominada rehabilitación, regeneración y renovación urbana son una realidad desde hace ya 
años en España, y con ellos, el consiguiente planeamiento que deriva de tales actividades, como nos 
muestra GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F. La rehabilitación y la renovación urbana: actuaciones 
estratégicas sobre las que se articula y construye el medio urbano sostenible. In: Comentarios a la Ley 
de Economía Sostenible. Madrid: La Ley, 2010. p. 533. Y del mismo autor y con idéntico propósito, en: 
“Análisis retrospectivo del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (2009/2012) en cuanto que precursor 
de la nueva tendencia imperante en materia de vivienda y urbanismo: de la expansión a la contención y 
renovación: especial referencia a las ARIs y ARUs”. Reflexiones sobre la vivienda en España. Thomson 
Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013. p. 465.

19 Recientemente Colombia está recibiendo un gran número de población proveniente del país de Venezuela, 
que incrementa las necesidades básicas urbanísticas de las ciudades, entre ellas la vivienda.

20 Los desalojos, (inmediatos o posteriores) de las zonas ocupadas ilegalmente es traumática para la 
población, normalmente se desarrolla a la fuerza y las personas sufren por perder lo poco que han 
construido y no tener acceso a un lugar dónde vivir.
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Con estas situaciones y la realidad de la falta de soluciones de vivienda, para 
reubicar a las personas en otros sitios aptos para vivir, las entidades encargadas del 
planeamiento urbano, casi siempre dilatan la toma de decisiones y los asentamientos 
humanos se consolidan. En estas condiciones, los problemas ambientales son enor-
mes, porque casi siempre los suelos de protección dejan de serlo, cuando ya no tienen 
cobertura vegetal, cuando los cuerpos de agua están resecados, o los nacimientos 
de acuíferos no existen, y al no encontrar formas de volverlos a su estado natural, la 
decisión termina siendo, la legalización de los asentamientos ubicados en lo que en 
otros tiempos era parte de la estructura ecológica principal.

Esta caracterización urbana, revierte una gran complejidad para la planificación 
territorial, porque se suma a las características especiales, socioculturales, económicas 
y geográficas de las ciudades colombianas que son dinámicas y poco homogéneas 
en su composición. Esta circunstancia se presenta al interior de las ciudades y entre 
regiones en las cuales, el comportamiento de los ciudadanos y su relación con el medio 
ambiente, difiere ostensiblemente. Sumado a esta situación, el planeamiento del país 
introduce múltiples instrumentos que desarrollan países de Europa y Norteamérica, 
que no han sido adaptados a la composición social y económica y a los niveles de las 
problemáticas del país.

La diversidad cultural, social y económica de los ciudadanos colombianos, forma 
ciudades diversas, con problemáticas comunes como las expuestas, pero con formas 
de resolverlas de diferente manera, razón por lo cual se puede encontrar diferencias 
abismales, en el sistema de planeamiento, sobre todo en la relación de las ciudades 
grandes con las ciudades pequeñas.

Las ciudades grandes de Colombia, presentan planes de ordenamiento territorial, 
que en general cuentan con un alto nivel técnico de planeamiento, que se implementan 
en un sector de la ciudad, la ciudad formal, y en algunos sectores del área informal, de 
acuerdo a la población, mientras que las ciudades pequeñas, muchas veces tergiversan 
los conceptos teóricos del sistema de planificación, postulando planes de ordenamiento 
generalizados, que no orientan el desarrollo urbanístico.

Entre las ciudades grandes, que se destacan por su desarrollo económico, se 
puede resaltar el caso de Bogotá, la capital del país. Medellín, una ciudad con un gran 
desarrollo industrial y objeto de múltiples intervenciones de planificación. Cali importante 
ciudad cerca al puerto de buenaventura en el sur de Colombia, y Barranquilla, la cual 
es considerada como una próspera y pujante ciudad puerto, en su área metropolitana, 
del norte del país.

En el caso de Bogotá, la capital de Colombia, se puede describir a grandes 
rasgos, como una ciudad que está dividida social y económicamente en dos zonas; 
El norte, donde se desarrolla la ciudad proyectada, siguiendo las normas del Plan de 
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Ordenamiento Territorial. Allí existen zonas verdes amplias, áreas peatonales, en su 
mayoría residen personas de estratos socioeconómicos altos, y el sur, donde el origen 
de muchos barrios es informal, con la presencia de una morfología irregular y estratos 
socioeconómicos más bajos. Entre estas zonas existe una fuerte segregación, donde el 
comportamiento y hasta el acento al hablar de los ciudadanos se diferencian, al punto 
que parecen ciudades distintas.

Bogotá, presenta un considerable desarrollo industrial y económico. Se ha 
renovado considerablemente en los últimos 20 años. Hoy día se ve como una ciudad 
nueva urbanísticamente, es diversa socioeconómicamente y compleja culturalmente, 
por todas las migraciones de diferentes partes del país que recibe.

El plan de ordenamiento territorial que rige hoy día, es el aprobado mediante 
el Decreto 190 de 2004, el cual compila las disposiciones de los Decretos distritales 
619 del año 2000, y el 469 de 2003. En el transcurso de estos 14 años, a este plan se 
le han realizado múltiples modificaciones que no han sido aprobadas por el concejo 
distrital, razón por la cual se han aprobado por Decreto. Toda esta intención de modifi-
cación al plan ha creado inseguridad jurídica al instrumento, toda vez que las diversas 
Administraciones los implementan por cortos lapsos de tiempo, para ser revocados 
por las Administraciones distritales siguientes. A pesar de esta situación, Bogotá ha 
sido pionera en Latinoamérica al igual que Medellín, en la implementación de teorías 
y sistemas de planeamiento traídos de países desarrollados del mundo, introduciendo 
términos como: la sostenibilidad ambiental para el desarrollo de la ciudad, e involucrando 
políticas, estrategias, programas y planes para su implementación.

En el área ambiental, el plan de ordenamiento está articulado, desde los obje-
tivos hasta los proyectos, para la protección de la estructura ecológica principal de la 
ciudad, entre ellos declarando la protección de una gran zona hacia el oriente (cerros 
orientales, en los cuales se han conformado asentamientos informales, en su mayoría 
de estratos bajos) y proyectando una importante zona de reserva definida como: “re-
serva Tomas van der Hammen”, y un área de manejo especial del río Bogotá. El plan 
de ordenamiento, en el área del manejo de la calidad del agua, define como uno de 
sus objetivos, la función del sistema de descontaminación del río Bogotá, con el fin 
de “delimitar áreas con valor ambiental y recuperarlas”, además define “establecer un 
sistema de recolección de aguas de lluvias y aguas negras que busquen el saneamiento 
y recuperación de cauces y canales, integrado al sistema de plantas de tratamiento 
del río Bogotá”.

En el área de vivienda se proyectó, como uno de los objetivos centrales del Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT): “generar suelo apto para el desarrollo de vivienda 
de interés social y prioritaria, conducentes a disminuir el mercado informal”. Y se pro-
yectó una gran zona a desarrollar mediante plan parcial hacia el oriente de la ciudad 
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definida como suelo de expansión “nuevo Usme”. Este plan parcial se formuló, hacia 
el año 2005, como un proceso que pondría en práctica importantes instrumentos de 
gestión de suelos, para proveer suelo a precios razonables para la gran problemática 
de vivienda de interés social.

El seguimiento y evaluación realizado al Decreto 190 de 2004,21 define que en 
el área de sostenibilidad ambiental, se han realizado múltiples proyectos para el ma-
nejo y recuperación de humedales y en el sistema de áreas protegidas, pero también 
define problemáticas de tipo técnico, y dificultades para la total implementación del 
plan, entre ellas: la falta de especificidad en el planeamiento de algunos sectores de 
carácter zonal. La falta de indicadores base, para poder realizar un seguimiento de los 
objetivos, programas y proyectos propuestos. Y la falta de definición para la utilización 
de instrumentos de gestión de suelos, para hacer realidad algunos proyectos.

El diagnóstico del plan de ordenamiento, define la problemática de la vivienda 
informal, y la necesidad de buscar soluciones, pero la decisión de plantear un gran 
área proyectada hacia el oriente de la ciudad, (suelo de expansión) para tratar de 
solucionar la problemática de la vivienda en el sector del nuevo Usme, no ha arrojado 
los resultados esperados en su implementación.22

A pesar de innumerables acciones para el tratamiento de la estructura ecológica 
principal de la ciudad capital, estas determinaciones no han sido del todo eficaces, 
porque “se encuentran dificultades en su implementación, en parte por el crecimiento de 
la ciudad y porque no se ha podido reaccionar a tiempo para evitar la toma del territorio 
de la estructura ecológica principal, para diversos usos habitacionales”,23 especialmente 
en los cerros orientales, donde se ubican 65 barrios,24 de origen informal, que se han 
ido legalizando y hoy hacen parte de una franja de adecuación.

La complejidad de la ciudad, provoca que actualmente solo se traten mediante 
plantas de tratamiento de aguas residuales, aproximadamente el 15% de las aguas 
residuales, el resto llega sin tratamiento hasta los cuerpos de agua, principalmente al río 
Bogotá. La Administración distrital, actualmente se encuentra en fase de construcción 
de una planta de tratamiento que recuperará el 40% de aguas residuales de Bogotá y 

21 Seguimiento y evaluación realizada en el año 2016-2017, como parte de la revisión general del plan 
de ordenamiento territorial, de la secretaria de planeación distrital de la alcaldía de Bogotá.

22 El proyecto Nuevo Usme ha tenido fuertes críticas, por considerarse que presenta falta de equipamientos 
colectivos y transporte público.

23 El informe técnico de soporte de la política integral del hábitat, 2007-2017 (Alcaldía mayor de Bogotá 
D. C. 2008:127-134), señala cinco problemas centrales para la gestión del hábitat y con los déficits de 
la vivienda en la ciudad de Bogotá, estos son: a. Una ciudad excluyente y segregada, b. las dificultades 
para ofertar vivienda a los más pobres, c. la supuesta escasez de suelo, d. una gestión pública no 
integral, e. la financiación insuficiente, descoordinada y sesgada. (Información tomada de: TORRES 
TOVAR, C. A. La ciudad informal colombiana desde los años noventa, barrios construidos por la gente. 
Universidad nacional de Colombia, 2009. p. 106).

24 Población aproximada de 91.174 personas.
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planea gradualmente, incrementar el porcentaje de tratamiento de aguas residuales, 
hasta el 100% en un lapso de cinco años.

En la actualidad, el distrito capital de Bogotá, se encuentra formulando el nuevo 
plan de ordenamiento territorial, porque el que está operando se encuentra vencido. Al 
igual que muchos Planes de Ordenamiento Territorial (POT) del país, nuevamente la 
ciudad se alista, para presentar el instrumento que orientará el importante desarrollo 
de la ciudad capital de Colombia, con la esperanza de ser el instrumento que proveerá 
de soluciones para lograr el tan anhelado desarrollo urbanístico y avance en la calidad 
de vida de los ciudadanos que la habitan.

En el caso de Medellín,25 la segunda ciudad de Colombia en tamaño poblacional, 
se pueden encontrar dos sectores geográficos con grandes diferencias socioeconó-
micas, la zona de configuración regular, planificada y de estratos altos, se encuentran 
hacia el sur de la ciudad, y las zonas de asentamientos de origen informal hacia el 
norte, en las afueras a partir del río Medellín. Este río que atraviesa la ciudad de norte 
a sur, esta canalizado en gran extensión y bordeado por grandes vías vehiculares.

La ciudad, presenta un fuerte desarrollo en industria, comercio y servicios y ha 
sido objeto de grandes inversiones de nivel nacional en sistemas de transporte ma-
sivo. En los años cincuenta y sesenta, se realizó un crecimiento acelerado mediante 
“invasiones piratas”, entre ellas la comuna 1 y 2 y parte alta de la comuna 3. A finales 
del año 2002, planeación Municipal de Medellín identificaba 104 asentamientos de 
desarrollo incompleto o inadecuado, localizados en la zona de periferia y ladera, ha-
bitados por 350.000 personas, población equivalente al 18% del total de la ciudad en 
ese año.26 El crecimiento informal se ha dado básicamente en las zonas periféricas de 
la ciudad, sobretodo en suelos de protección ambiental. La ciudad presenta fenómenos 
de conflictos y tensiones territoriales, como inseguridad y violencia en varios sectores, 
entre ellos en la comuna 1, 3, 8, 9 y 13 y en los corregimientos de San Cristóbal y San 
Antonio de Prado.27

El plan de ordenamiento territorial de la ciudad, que rige hoy es el aprobado 
mediante acuerdo 048 de 2014, y hace parte de los planes de segunda generación 
del país. Este plan define como área protegida el 44,39%, de su suelo, de los cuales 
en el año 2014, se encuentran en conflicto de uso el 36,8%.28

25 Medellín es la capital del departamento de Antioquia, conforma administrativamente el área metropoli-
tana del valle de Aburrá con otros nueve municipios. Está localizada al norte de la cordillera central de 
Colombia.

26 TORRES TOVAR, op. cit., p. 133.
27 Documento seguimiento y evaluación III b, plan de ordenamiento territorial, de Medellín 2014. p. 108.
28 “El ámbito borde urbano presenta el mayor número de hectáreas en zonas con condición de riesgo con 

313,34 hectáreas, seguido del borde rural con 135,68 hectáreas, luego le siguen los ámbitos ladera, rural 
y rio con 63,20 y 28,57 y 16,37 hectáreas respectivamente”. Datos tomados del informe de seguimiento 
al Plan de Ordenamiento territorial de Medellín, marzo de 2017. p. 75-76.
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En el área de vivienda, la ciudad y su área metropolitana del valle de Aburra, 
cuentan con un plan estratégico metropolitano de vivienda, adoptado mediante acuerdo 
metropolitano 013 de 2012, pero el sistema de vivienda sigue con cifras de déficit cuan-
titativo en el año 2015, de 24.199 viviendas y un déficit cualitativo de 44.619 viviendas. 
Hoy, debido a la supuesta escasez de suelo urbano, la ciudad se desborda hacia los 
municipios vecinos del área metropolitana del valle de Aburrá, donde se presenta un 
fuerte crecimiento de vivienda.

Medellín, ha realizado inversiones para el mejoramiento integral en zonas 
degradadas, y actuaciones estratégicas urbanas, de acuerdo al modelo territorial de 
ciudad compacta planteado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT),29 llevando 
transporte masivo por medio de teleféricos a las zonas altas, y planes de renovación 
que involucran el tratamiento de zonas de protección, pero la ciudad se expandió irre-
gularmente en varios sectores del norte y hacia zonas de protección, donde a pesar 
de las inversiones públicas han persistido sectores, donde se presentan complejos 
problemas de convivencia y seguridad ciudadana.

Es de resaltar que, la ciudad sufre las problemáticas generalizadas de todas las 
grandes ciudades del país, como es la migración de grandes volúmenes de población 
desplazada por violencia y otras razones como la búsqueda de oportunidades de empleo 
y estudio, pero el comportamiento ambiental de la población presenta características 
diferenciadas a otras ciudades, como producto de un fuerte arraigo característico de 
los habitantes del departamento de Antioquia.

En el caso de Santiago de Cali,30 (una reconocida importante ciudad, ubicada 
geográficamente al sur de Colombia), se ha registrado una recesión del proceso de 
desarrollo urbano. En las últimas décadas, la ciudad se ha enfrentado a grandes pro-
blemáticas sociales como la violencia31 y la inseguridad, sumado a la segregación social 
y económica. Entre su distribución, se encuentran seis estratos socioeconómicos, los 
estratos 1, 2 y 3, al que pertenece el 83,67% de la población, los cuales se encuentran 
geográficamente ubicados en su mayoría hacia el oriente y las laderas de la ciudad, 
los estratos 4 y 5 hacia el sur occidente, con bordes de estrato 1, y el estrato 6 el más 
alto nivel socioeconómico, se encuentra en algunas zonas al occidente y en mayor 
proporción hacia el sur del municipio.

29 El plan de ordenamiento territorial, dispone la implementación de instrumentos de gestión de suelos, como 
la venta de derechos de construcción y desarrollo, las cesiones urbanísticas e instrumentos de financia-
ción de aprovechamiento económico de espacio público, además de tres instrumentos que se aplicaban 
antes de la aprobación del plan como: expropiación, enajenación voluntaria y anuncio del proyecto.

30 Santiago de Cali, es la capital del departamento del valle del cauca, el departamento está ubicado 
al suroccidente del país, tiene cercanía a las costas sobre el océano pacífico donde se encuentra el 
importante puerto de Buenaventura por su gran movimiento de carga, importación y exportación.

31 Los homicidios, son la principal causa de mortalidad en la ciudad de Santiago de Cali, durante el periodo 
2005 al 2010, con 1.827 casos en el año 2010. Datos extraídos del Expediente municipal, de la oficina 
de planeación del Municipio de Santiago de Cali, 2014. p. 29.
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El plan de ordenamiento territorial, que rige hoy en Santiago de Cali es el 
aprobado mediante acuerdo 0373 de 2014, por el cual se adoptó la revisión ordinaria 
de largo plazo. El modelo territorial del plan, define que se orienta el desarrollo de la 
ciudad hacia “un modelo denso y policéntrico. Una ciudad conectada, integrada, am-
bientalmente sostenible32 y socialmente incluyente”, donde se reconoce como base el 
conjunto de ofertas y restricciones ambientales y geográficas, con especial énfasis en 
las cuencas hidrográficas y fuentes de agua.

En el tema de vivienda, el acuerdo define la política de hábitat y uso adecuado y 
racional del suelo, con objetivos como reducir el déficit habitacional de Santiago de Cali, 
y objetivos como “facilitar la habilitación de suelo urbanizable, mediante la priorización de 
la inversión pública, la simplificación de la normatividad urbanística, y planear y ocupar 
de manera racional el suelo con tratamiento urbanístico de desarrollo”, entre otros.

Durante la década de los años 90, el 35% de la ciudad creció bajo la cons-
trucción ilegal de viviendas, al año 2014, la población presente en asentamientos de 
desarrollo incompleto es de 169.163 habitantes, distribuidos en 36.426 viviendas, (el 
8,2% de la población urbana del municipio habita en este tipo de asentamientos).33 
La mayor concentración de asentamientos humanos informales, se encuentran en las 
comunas 1, 18 y 20.

En el área de gestión del riesgo, el plan define según cartografía (mapa No. 2) y 
mediante el artículo 32 del acuerdo 0373 de 2014, el suelo de protección por amenaza 
y riesgo no mitigable, pero aclara mediante un parágrafo del artículo 33 que en un plazo 
no mayor a dos años a partir de la entrada en vigencia del acuerdo mencionado, se 
deben realizar las evaluaciones de amenaza y escenarios de riesgo por inundación.

Según el mapa número 20 del plan de ordenamiento territorial del Municipio, 
se encuentran grandes zonas de la reserva forestal protectora Nacional de Cali, con 
conflictos de uso, se encuentra que los ecosistemas andinos y subandinos, han sido 
fuertemente degradados principalmente por la ocupación indiscriminada, la tala y 
minería, que ha conllevado a la contaminación de los nacimientos y fuentes de agua.34

32 Como políticas del sistema ambiental, se definen: “la gestión de riesgos, la sostenibilidad ambiental, 
la conservación ecológica y la calidad ambiental”, por su parte se encuentra un generoso porcentaje 
definido como área de protección que hace parte de la estructura ecológica principal, correspondiendo 
a un porcentaje de 65,60% del territorio Municipal.

33 Datos extraídos del Expediente municipal, de la oficina de planeación del municipio de Santiago de 
Cali, año 2014, pág. 173, documento que extrae la información del Plan de Desarrollo Municipio de 
Santiago de Cali 2012-2015. (Cap. 4, p. 155).

34 El Bosque seco por su parte, es uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia. Este tipo de 
ecosistema que representa cerca del 40% del área del municipio, y se encuentra en el piedemonte y 
en la zona plana, esta zona se ve afectada principalmente por el desarrollo urbano de la ciudad. En 
estas zonas se ha perdido casi en su totalidad la biodiversidad natural, los bosques relictuales han 
desaparecido, los espacios boscosos que hoy tiene la ciudad han perdido muchos de los elementos 
estructurales y de biodiversidad que podrían hacerlos representativos de los bosques originales del 
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Entre los problemas urbanos principales de la ciudad, se encuentra el manejo 
inadecuado de residuos sólidos, la condición de riesgo de población de asentamientos 
informales y el deterioro de calidad de los ríos del municipio a su paso por el perímetro 
urbano, por ser los mayores receptores de descargas de aguas residuales de cone-
xiones erradas y descargas directas de asentamientos subnormales en sus riberas.35

Cali es la tercera ciudad receptora de población desmovilizada en proceso de 
reintegración desde el año 2003 a la fecha, siendo la principal receptora de excom-
batientes del suroccidente colombiano y del Departamento del Valle del Cauca, por 
esta razón en el plan de desarrollo36 se define un programa de reintegración social y 
económica de desvinculados y desmovilizados del conflicto armado, donde se propone 
asignar subsidios de vivienda dirigidos a esta población.37

En el caso de Barranquilla, cabe señalar que es una de las ciudades más im-
portantes de la costa caribe, con un gran desarrollo comercial e industrial. La mayoría 
de la población se concentra en el área urbana (99,7% de la población) y en su área 
metropolitana (puerto Colombia), primer puerto marítimo del país. La ciudad tiene 
1.228.271 habitantes proyectados por el DANE al año 2017.38 Al igual que muchas de 
las ciudades grandes de Colombia, presenta una dualidad de ciudad formal ubicada 
geográficamente al norte de la ciudad, donde se ubican los estratos más altos de la 
ciudad y la ciudad informal, ubicada geográficamente al sur, con estratos bajos. En 
la ciudad se ha presentado un acelerado crecimiento por migraciones del país y del 
exterior, por lo cual se presenta una mezcla de culturas.

Barranquilla,39 se ha enfrentado a grandes problemáticas como la migración 
de un gran número de personas por desplazamiento forzado,40 la pobreza extrema en 

valle geográfico y el pie de monte cordillerano. Datos extraídos del expediente municipal de Santiago 
de Cali, 2014. p. 42.

35 Ídem, p. 45.
36 El plan de desarrollo de la ciudad 2016-2019, incorpora algunos proyectos importantes, definidos en 

el plan de ordenamiento territorial en el área ambiental, como el plan jarillón del río Cali, además de 
programas y proyectos de parques lineales en las zonas de ronda de ríos, y un programa de renovación 
y redensificación urbana sustentable. En el componente ordenamiento territorial e integración regional, 
la propuesta del área de vivienda, se basa en programas de mejoramiento integral, construcción de 
vivienda VIS y VIP, con un indicador de 13.878 unidades como línea base, a una línea meta de 34.355 
unidades, reubicación de hogares en zonas de riesgo no mitigable, y el programa planificación y control 
del territorio.

37 Datos plan de desarrollo Santiago de Cali, 2016-2019. p. 119.
38 Según cifras del DANE, proyección al año 2017.
39 La ciudad está integrada a los municipios de soledad, puerto Colombia malambo y Galápa conformado 

el área metropolitana de Barranquilla, la tendencia de crecimiento físico de la ciudad, ha sido a partir 
del centro histórico, hacia centros alternos, llegando a quedar conurbada con el municipio de Soledad, 
la cual conjuntamente con el municipio de malambo, absorbe gran parte del crecimiento poblacional 
sobretodo de los estratos 1 a 3 de la ciudad. Actualmente además en su interior, se presenta un creci-
miento con gran tendencia hacia el norte, y hacia el sur.

40 En el periodo de 1999 y 2005, la ciudad de Barranquilla recibió 41.000 personas del país, por despla-
zamiento forzado. (Información extraída de: TORRES TOVAR, op. cit., p. 141).

RIDA_Miolo.indb   218 23/07/2018   08:59:17



219LA REALIDAD DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN COLOMBIA

algunos sectores de la ciudad, la problemática de la conducción de aguas de lluvias y de 
cauces de corrientes de aguas naturales en algunas avenidas de la ciudad, fenómeno 
que se denomina como: “los arroyos de Barranquilla”, y la ubicación de asentamientos 
informales en zonas de protección y en áreas de alto riesgo no mitigable. En el año 
2012, se definía un déficit de vivienda de interés social de 57.021 unidades de vivienda.41 
Debido a las fuertes migraciones que han caracterizado la ciudad, se presentó un cre-
cimiento espontáneo, caracterizado por la ocupación de ecosistemas locales frágiles y 
vulnerables, presentado además una dispersión urbana, lo cual ha generado una ciudad 
extendida, con dificultades para la prestación de los servicios domiciliarios básicos.

El plan de ordenamiento territorial, que rige la ciudad es el aprobado mediante 
decreto 0212 de 2014, el cual tiene vigencia hasta el año 2032, en el cual se define 
un modelo, que busca la creación de una ciudad compacta, creada con base a los 
esquemas de dotación de tres estructuras principales: la estructura ambiental, la 
estructura funcional y de servicios y la estructura económica y de competitividad.42 El 
suelo urbano representa el 61% del territorio, el suelo de expansión representa el 18%, 
y el suelo rural representa el 20% del territorio municipal.

La visión del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a largo 
plazo es la de una ciudad competitiva e integrada a la economía global, articulada 
en una visión de ciudad-región y ciudad-global, una ciudad verde,43 ambientalmente 
sostenible y adaptada al cambio climático, equitativa e incluyente, bien administrada, 
bien conectada y eficiente, una ciudad abierta al río, y con memoria.

Entre las falencias que presentaba el plan de ordenamiento anterior, que dieron 
base a la propuesta del plan del año 2014,44 se encuentra que: El tema de vivienda 
de interés social en procesos de reasentamientos no estaba claramente definido. 
En cuanto a la gestión del riesgo: no existía una programación referida a proyectos 
prioritarios, ni se identificaban las entidades responsables de cada proyecto. Asimismo 
no se definieron en el programa de ejecución del plan, los recursos respectivos, los 
esquemas de gestión, financiación, ejecución y seguimiento.

Por último y entre otras problemáticas del planeamiento de la ciudad en el año 
2012, podemos destacar que se detectó que no existía articulación entre el Programa 

41 Información extraída de: documento de seguimiento y evaluación del POT del municipio de Barranquilla, 
2012. p. 117.

42 Información extraída de: documento resumen final Plan de Ordenamiento Territorial, de la ciudad de 
Barranquilla, 2012. p. 47.

43 Los subsistemas que hacen parte del suelo de protección son: el Subsistema de cauces y rondas de 
protección de los arroyos León, Grande y Granada y sus afluentes y del sistema de caños del borde 
occidental del río Magdalena, el subsistema de bosque seco tropical y el subsistema de la Ciénaga de 
Mallorquín.

44 Información extraída de: documento de seguimiento y evaluación del plan de ordenamiento territorial, 
2012. p. 79-80.
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de Ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con los planes de Desarrollo, 
dificultando el seguimiento en el cumplimiento de los objetivos y metas plasmadas a 
largo, mediano y corto plazo. Asimismo, se descubrió una evidente desarticulación entre 
algunos programas y proyectos con respecto a los objetivos, políticas y estrategias 
establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Todo lo cual, como puede 
comprenderse, es sumamente grave.

II.3.B. La planificación territorial y las disposiciones ambientales relacionadas 
con la apropiación del suelo en ciudades medianas y pequeñas

Las ciudades medianas y pequeñas, al igual que las grandes ciudades, han desa-
rrollado planes de ordenamiento territorial, de acuerdo a la normativa nacional que así lo 
estipula, pero las condiciones del planeamiento en las ciudades medianas y sobre todo en 
las ciudades pequeñas es muy diferente. Algunas ciudades medianas, presentan planes 
de ordenamiento territorial actualizado y se equiparan a las ciudades grandes, mientras 
que las ciudades pequeñas y algunas ciudades medianas con pocos recursos económi-
cos, no cuentan con herramientas para acometer las grandes tareas del planeamiento.

Entre las problemáticas más comunes, se encuentran la falta de conocimiento 
técnico especializado para acometer el planeamiento en la proporción acorde a la 
problemática existente en todas sus dimensiones: económica, social y ambientalmente. 
Por esta razón, en estas ciudades, algunas veces se encuentran planes de ordena-
miento territorial, que se formulan de manera generalizada, con disposiciones que 
podrían aplicarse a cualquier municipio, sin proyectos puntuales que puedan promover 
el desarrollo de la ciudad, quedando grandes problemáticas de estos municipios sin 
considerar, como vivienda de interés social y gestión del riesgo.

Algunas ciudades medianas como Bucaramanga, Manizales, han actualizado 
sus planes de ordenamiento territorial, mientras que la mayoría de los municipios 
pequeños se encuentran en proceso de actualización y formulación desde varias Ad-
ministraciones municipales, sin poder aprobar estos procesos. Según el Departamento 
Nacional de Planeación, el 81% de los municipios del país requieren actualizar sus 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT), es decir, la dificultad se presenta en 886 
de los 1.101 municipios que hay en Colombia.45 De acuerdo a esta problemática, el 
45 Según el balance general de los POT de primera generación, realizado por el Ministerio de vivienda, 

se encontró que estos presentaron grandes inconvenientes en su proyección como: el 14% de los 
P.O.T. no incluyeron suelo de protección, mientras que 61% lo delimitó erróneamente. El 60% de los 
esquemas de ordenamiento territorial, definió inadecuadamente su perímetro urbano en EOT, 60% 
no tiene en cuenta usos agrícolas, ganaderos, forestales, el 97% no incluye estrategias y programas 
para desarrollar el componente rural. Este balance, encuentra que un porcentaje muy bajo (1,36) de 
municipios del país genera ingresos a través de plusvalía y valorización, y el recaudo por plusvalía está 
altamente concentrado en tres grandes ciudades de Colombia, como; Bogotá, Barranquilla, y Santiago 
de Cali, los cuales acumulan el 73% de este recaudo.
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gobierno Nacional, dispuso algunas fórmulas como: el programa “Planes de Ordena-
miento Territorial (POT) modernos”, para asesorar y financiar a los municipios que no 
tienen la capacidad económica y técnica, para la actualización o formulación de nuevos 
Planes de Ordenamiento Territorial. Esta modalidad se realiza mediante la contratación 
de empresas con experiencia para la elaboración y colaboración a los municipios en 
la formulación de estos planes.

Esta modalidad de soporte, desde el gobierno Nacional,46 está en proceso de 
ejecución en varios Municipios, pero es importante que las empresas profesionales 
contratadas, trabajen integradamente con las Administraciones municipales, porque 
estas firmas definen varios planes de ordenamiento territorial de forma simultánea. 
Es importante evitar el fenómeno de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de 
primera generación que están venciendo en gran parte del país: la estandarización 
del planeamiento.

El gobierno Nacional, con estas disposiciones, reconoce la incapacidad de mu-
chos municipios para acometer las tareas que la estructura del sistema urbanístico les 
impone, como derechos y deberes, entre estos y como el más importante: la autonomía 
para el desarrollo urbanístico de su territorio. Pero es básico, que muchas problemáti-
cas urbanas a las que se enfrentan hoy la mayoría de las ciudades colombianas, con 
raíz en el sistema económico del país, en la pobreza, la violencia, el conflicto armado, 
que provocan los grandes desplazamientos de población hacia las ciudades, sean 
consideradas y resueltas desde el gobierno central.

Las ciudades grandes, medianas y pequeñas, buscan soluciones a la falta de 
vivienda que sufre un porcentaje de la población, que se ubica en sectores en amenaza 
física, y al mejoramiento integral de sectores que se legalizan, pero las medidas son 
infructuosas, toda vez que la problemática se sale de proporciones manejables, cuando 
los porcentajes de asentamientos de origen informal en muchas ciudades llegan a más 
del 50% del sector urbano.

La condición de asentamientos en riesgo, es mucho más difícil para las ciudades, 
toda vez que se arriesga la vida de las personas, y muchos municipios no saben con 
certeza el tamaño de su situación, porque no incorporan la gestión del riesgo en sus 
planes de ordenamiento. Sumado a esta condición, en muchas ciudades la variabilidad 
social, económica y cultural hace más difícil el planeamiento, hasta el punto de que 
estos solo trabajan sobre la morfología urbana, los usos y la edificabilidad, condicio-
nes puramente formales, que desconocen las problemáticas y necesidades urbanas 
más impactantes, y muchas veces, las condiciones culturales y sociales. Los planes 
de ordenamiento territorial, se vuelven obsoletos para la ciudad informal, porque la 

46 El gobierno nacional, inició un programa de asistencia técnica para 100 municipios del país que no han 
podido iniciar su actualización del Plan, como parte del programa: “POT modernos”.
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normativa no puede ser acatada, y no existe control urbanístico que pueda manejar la 
gran informalidad en su totalidad.

Es importante reconocer que, en las condiciones actuales del país, con todos 
los conflictos sociales latentes en muchos municipios, el proveer a los ciudadanos de 
importantes derechos como la vivienda digna y evitar la condición de riesgo urbano, son 
disposiciones que los municipios no pueden cumplir en su totalidad, y así el gobierno 
central colabore con los municipios para realizar “POT modernos”, si no existe un 
verdadero soporte económico, para la gestión y provisión de vivienda digna en lugares 
sin riesgo para la población, el planeamiento poco cumplirá su función de herramienta 
hacia un desarrollo sostenible.

III. LA EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: UN CAMBIO QUE NO LOGRA REGULAR EL 
DESEQUILIBRIO DE LA RELACIÓN MEDIO AMBIENTE - POBLACIÓN

Con la Constitución política de Colombia y la expedición de diversas Leyes, 
como la Ley 388 de 1997, se puede afirmar que se ha producido un cambio en la ma-
nera de proyectar el desarrollo del país, pasando de una regulación afianzada en los 
derechos particulares, a una reglamentación orientada al interés general y muy dada a 
la proyección de un desarrollo sostenible, lo que algunos denominan una “Constitución 
verde”, pero la realidad es que todavía se encuentran ciudades, donde la proyección 
territorial se realiza en cuanto a propiedad, con rezagos de concepciones civilistas.47

III.1. La legislación urbanística colombiana y sus contradicciones

En la legislación urbanística colombiana encontramos leyes que se fundamentan 
en el desarrollo ambiental sostenible y leyes que se inclinan hacia los derechos funda-
mentales del hombre, sobrepasando la condición ambiental. A esta dualidad, se puede 
adicionar la confusión que se produce con algunas decisiones de la corte constitucional.

III.1.A. La Constitución política de Colombia, Ley 99 de 1993 y Ley 388 de 1997: 
su clara evolución hacia la sostenibilidad ambiental

La Constitución Política de Colombia, aprobada en el año 1991, muestra una 
clara tendencia hacia la sostenibilidad ambiental, con un importante contenido de artí-
culos sobre el tema, entre ellos, el artículo 8º el cual establece que: “Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. El 

47 Código Civil colombiano, fecha de expedición 1887. Donde, según artículo 669, en el concepto de dominio 
definía: El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar 
y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La palabra “arbitraria-
mente” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-598 de 1999.
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contenido de este artículo, es importante en la búsqueda de la sostenibilidad ambiental, 
en la medida en que le confiere obligaciones al Estado, además de la misma obligación 
que tiene la población, en proteger las riquezas culturales y naturales del país.

En artículos subsiguientes, se involucran aún más en la participación, derechos 
y obligaciones de la población para la defensa del medio ambiente, cuando definen: 
“el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano”. La garantía de 
la ley para lograr la “participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo”.48 Y los deberes de “la persona y del ciudadano” para la protección de los 
recursos naturales del país.49 También se definen claramente, las competencias del 
Estado50 cuando le confiere a este “la planificación del manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales” y la dirección general de la economía, en la explotación de 
los recursos naturales,51 precisando que; “La ley determinará las condiciones para la 
explotación de los recursos naturales no renovables, así como los derechos de las 
entidades territoriales sobre los mismos”.

Un cambio sustancial, que se produce en la normatividad colombiana, es la 
determinación de la prevalencia del principio ambiental sobre la propiedad, el cual se 
concreta cuando la Constitución define que: “La propiedad es una función social que 
implica obligaciones, y como tal le es “inherente una función ecológica”.

Consecuentemente, con la definición de estas importantes determinaciones, por 
parte de la Constitución Colombiana en el año 1991, se expide la Ley 99 de 1993,52 me-
diante la cual, se crea el Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, 
48 Artículos como el 79, el cual define: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. “Es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

49 Artículo 58: “Son deberes de la persona y del ciudadano: Proteger los recursos culturales y naturales del 
país y velar por la conservación de un ambiente sano”. Para ello resulta imprescindible la información me-
dioambiental que se posibilite a los ciudadanos, tal y como acertadamente sostiene GARCÍA-MORENO 
RODRÍGUEZ, F. El derecho de acceso a la información en materia medioambiental como técnica de 
protección integral del medio ambiente: aspectos más reseñables de su aplicación y potencialidades 
futuras a desarrollar. Revista Internacional de Direito Ambiental, n. 8, 2014. p. 133.

50 El artículo 80, define: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la repa-
ración de los daños causados”.

51 Artículo 334: “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar 
la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”.

52 En Colombia, se definió el desarrollo sostenible, según el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, como: “el 
que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 
agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o 
el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”.
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constituidos como los organismos rectores a nivel Nacional, para la protección y pre-
servación de los elementos constitutivos del medio ambiente natural.

Además de la Constitución política y la Ley 99 de 1993, en esta misma línea se 
puede hacer mención de la Ley 388 de 1997,53 la cual introduce entre sus principios 
la “Función social y ecológica de la propiedad”, provocando un giro en la concepción 
que primaba a nivel normativo: La propiedad como un derecho absoluto, sin deberes 
sociales ni ambientales.

III.1.B. Las contradicciones de Leyes y Decretos reguladores del ordenamiento 
territorial

Con el paradigma de una “Constitución verde” y al tener en cuenta, que, en 
su contenido, además, se le confiere gran importancia a los derechos fundamentales 
de los hombres, como el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, a los 
servicios públicos básicos etc., se expiden varias normas regulatorias, las cuales 
muchas veces no se implementan, de manera armónica a todos estos principios y 
determinantes ambientales.

Entre estas normas, se puede mencionar la Ley 1753 de 2015,54 en el artículo 
91, la cual define que los municipios podrán: “A iniciativa del alcalde municipal o 
distrital, incorporar al perímetro urbano los predios localizados en suelo rural, suelo 
suburbano y suelo de expansión urbana, que garanticen el desarrollo y construcción 
de vivienda, infraestructura social y usos complementarios que soporten la vivienda 
de interés social y de interés prioritario, “sin la realización previa de los trámites de 
concertación y consulta previstos en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997”. Entre 
los trámites del artículo 24 de la Ley 388 de 1997, que esta ley permite evadir, se 
encuentra el sometimiento del proyecto de modificación del plan, ante la corporación 
autónoma regional o autoridad ambiental, (quien aprueba los asuntos exclusivamente 
ambientales). Además, permite que se obvien, el sometimiento del veredicto técnico 
ante el consejo territorial de planeación y las solicitudes de opiniones a los gremios 
económicos y agremiaciones profesionales.

Con esta norma excepcional y teniendo en cuenta las plusvalías que genera el 
cambio de suelo rural, suburbano o de expansión a suelo urbano, se genera la oportu-
nidad de favorecer el interés particular, sobre el interés general, invalidando los criterios 
técnicos de contener la expansión urbana para proteger el suelo rural. Esta disposición, 

53 La Ley 388 de 1997, introduce importantes principios al ordenamiento del territorio, como: 1. La fun-
ción social y ecológica de la propiedad. 2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 3. La 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

54 La Ley 1753 de 2015 (Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) modifica mediante 
el artículo 91, la Ley 1537 de 2012 en el artículo 47. (transitorio). Sobre la incorporación del suelo rural, 
suburbano y de expansión urbana al perímetro urbano.
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brinda la oportunidad de que muchos municipios puedan expandir su suelo urbano de 
forma indiscriminada, pasando por encima del principio de la mayor jerarquía de los 
aspectos ambientales, sin tener en cuenta alternativas para soluciones de vivienda de 
interés social o de interés prioritario, como la renovación de sectores urbanos existentes, 
las posibilidades de rehabilitación urbana55 o la formulación de verdaderos procesos de 
regularización urbanística en diferentes zonas con tratamiento de mejoramiento integral.

Adicionalmente, a esta norma que modifica los lineamientos de la Ley 388 de 
1997, se encuentra una Ley trascendental en las decisiones sobre el territorio, la Ley 
142 de 1994, (la cual desarrolla el derecho a los servicios públicos). Esta Ley en su 
artículo 134, determina que: “cualquier persona capaz de contratar que habite o utilice 
de modo permanente un inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir los 
servicios públicos domiciliarios al hacerse parte de un contrato de servicios públicos”.

Teniendo en cuenta los derechos fundamentales del hombre, los cuales se 
defienden desde el ámbito internacional y desde la Constitución política de Colombia, 
todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y servicios públicos básicos 
para su subsistencia, pero en Colombia los problemas de déficit de vivienda, sobre todo 
en las ciudades, provoca la radicación de asentamientos informales, muchas veces 
en zonas de protección ambiental, en áreas que pertenecen a la estructura ecológica 
principal o en zonas con condición de riesgo. En la ponderación de derechos de casos 
concretos y ante estas condiciones de auténticas necesidades entre la población y los 
espacios de la naturaleza, generalmente se determina que se debe realizar de manera 
provisional la instalación de servicios públicos en estos asentamientos, mientras el 
Estado resuelve mediante programas la reubicación, de acuerdo a las necesidades 
de vivienda de la población.

Las dificultades del ordenamiento territorial se agudizan cuando estas acome-
tidas de servicios públicos se vuelven permanentes y cuando la población asimila el 
concepto de que independientemente del sitio de ubicación siempre se obtienen los 
servicios públicos, cuando se toma por la fuerza el derecho legítimo de obtener una 
vivienda.

55 Al respecto, los autores GARCÍA- MORENO RODRÍGUEZ F.; GARABITO LÓPEZ J. C. La necesaria 
objetivación de la regeneración urbana en nuestras ciudades y pueblos: los sistemas de evaluación de 
sostenibilidad y certificación urbana. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, n. 310, 2016. 
p. 124, definen: “La reforma interior de las poblaciones que en su nuevo rebrote o repuntar, se circuns-
cribe, según se ha ido perfilando la misma, bajo la triple denominación de Rehabilitación, Regeneración 
y Renovación Urbanas, predica que, frente al desarrollo, expansión y crecimiento de las ciudades, 
procede antes, es más, resulta imperativo, terminar de ‘coser’ la ciudad construida y existente, esto 
es, la malla, urdimbre o entramado urbano. Parece lógico que sólo cuando hayamos llevado a cabo 
tales actuaciones de colmatación nos planteemos el crecimiento de la ciudad, el cual, y aquí entra la 
sostenibilidad urbana, deberá ser, por encima de todo cabal, motivo por el cual el legislador condiciona 
el mismo a la demanda real y efectiva que necesite dicha ciudad”.
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De otra parte, una determinante ambiental importante para las decisiones de 
planificación del territorio, es la condición de amenazas y riesgo de la población, para 
lo cual existen leyes y decretos que la reglamentan, entre ellos se puede mencionar: 
La Ley 1523 de 2012,56 El Decreto Ley 019 de 2012, y el Decreto 1807 de 2014.

En cuanto a la Ley 1523 de 2012, define en el artículo 39, que la gestión del riesgo 
debe estar incluida en la planificación territorial y según parágrafo de este articulo y el 
artículo 40, de esta misma ley, se determina un plazo no mayor de un año a partir de la 
sanción de esta norma, para que las entidades territoriales revisen y ajusten los planes 
de ordenamiento territorial, para incluir las consideraciones sobre desarrollo seguro y 
sostenible y los programas y proyectos prioritarios derivados de la gestión del riesgo.

En el Decreto Ley 019 de 2012, mediante el artículo 189, se condiciona la 
revisión de los planes de ordenamiento a la incorporación de la gestión del riesgo y se 
define que, en estos, se debe garantizar la delimitación y zonificación de las áreas de 
amenaza y condición de riesgo, así como la determinación de las medidas específicas 
para su mitigación.

El Decreto 1807 del 2014, en el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto 
Ley 019 de 2012, establece: “las condiciones y escalas de detalle para incorporar de 
manera gradual, la gestión del riesgo, en la revisión de los contenidos de mediano y 
largo plazo de los planes de ordenamiento territorial”. En el artículo 2º de este Decreto, 
se define que: “teniendo en cuenta el principio de gradualidad de que trata la Ley 1523 
de 2012” en el artículo 3º, “se deben realizar los estudios básicos para la revisión de 
los contenidos de mediano y largo plazo, de los planes de ordenamiento territorial o 
la expedición de nuevos planes y en su ejecución se deben realizar los estudios deta-
llados”. Más adelante, en el artículo 4º, se define que en el programa de ejecución del 
plan “se debe definir la programación de actividades, las entidades responsables y los 
recursos respectivos de los estudios que se ejecutarán en el periodo del alcalde que 
adelanta la revisión del plan o la expedición de uno nuevo”.

Este Decreto, por tanto, ratifica reiteradamente el principio de “gradualidad” de 
la gestión del riesgo, determinando la necesidad de la especificidad de los estudios de 
detalle, para la toma de acciones sobre el territorio, los cuales se realizarán en etapa 
posterior a la formulación del plan. Técnicamente, la norma determina una gradualidad, 
que es inherente a la magnitud de las áreas afectadas por riesgo en el país. En estas 
condiciones, algunos Municipios dilatan la toma de decisiones de las zonas afectadas 
por riesgo, porque muchas veces no tienen la capacidad de reubicar grandes exten-
siones de asentamientos afectados.

56 Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.
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Esta norma, a pesar de definir clara y técnicamente, las condiciones en que se 
debe incluir la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial, deja abierta 
la posibilidad de que atendiendo al principio de gradualidad, los Municipios puedan 
dilatar la toma de decisiones que brinden soluciones acordes a las necesidades y el 
riesgo de la población a fenómenos naturales y antrópicos. De esta forma, y aunque 
los planes de ordenamiento territorial, incluyan la gestión del riesgo, hasta que no se 
definan los estudios de detalle, se puede dilatar la toma de las acciones para mitigar 
o subsanar esta condición.

La Constitución política de Colombia, es definida por muchos académicos como: 
“verde”, la Ley 388 de 199757 defiende la función social y ecológica de la propiedad, 
pero la realidad de la magnitud de las problemáticas existentes, inducen a expedir leyes 
y decretos que flexibilizan estas disposiciones y dejan la posibilidad de que en una 
ponderación de derechos, sobrepase el interés y el derecho de algunas personas, sobre 
el interés general y que se minimicen los derechos ambientales y sus determinantes, 
como norma de superior jerarquía.

III.2. La sostenibilidad del desarrollo territorial: de la teoría a la práctica

Un planeamiento urbanístico con grandes diferencias técnicas, entre las ciudades 
grandes y pequeñas, con unas consistentes bases teóricas, pero con inespecificidad 
en la formulación de soluciones hacia los problemas prioritarios, está condenado a 
no ser operativo, o al menos, no todo lo que debiera. Resulta por ello imperativo que 
exista una correlación entre las bases teóricas y la subsiguiente aplicación práctica 
derivada de aquellas.

Teóricamente, el planeamiento urbanístico colombiano, incluye novedosas ba-
ses teóricas del urbanismo mundial, como la sostenibilidad ambiental, vivienda digna, 
participación social, y la integralidad del planeamiento entre la dimensión económica, 
la dimensión social-cultural y la dimensión ambiental.

57 Los esfuerzos por avanzar en el ordenamiento territorial desde la Ley 388 de 1998 han sido muy 
importantes, pero aún no son suficientes ni han logrado los impactos deseados en las áreas urbanas y 
rurales. Los conflictos entre el uso del suelo y la vocación del mismo han transformado las condiciones 
naturales del territorio. La gran riqueza ecosistémica del país, se ha visto disminuida por el inadecuado 
uso y ocupación del suelo, lo que ha generado, entre otros, la alteración de la dinámica hidráulica de 
los ríos, la deforestación, la desecación de humedales, la contaminación y la sobreexplotación de los 
recursos naturales. Los asentamientos humanos en las inmediaciones de los ríos, la minería, la agri-
cultura y la ganadería, se constituyen en las principales intervenciones antrópicas que inciden en esta 
transformación. El 17% del territorio del país está en condiciones de sobrexplotación, es decir, los usos 
del suelo superan su capacidad, mientras que el 15,9% está subutilizado, el 47,2% es de conservación 
y el 19,9% no presenta ningún tipo de conflicto. Datos extraídos del documento: Análisis de la gestión 
del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas. 2012 por 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial Región de América Latina y El 
Caribe. Disponible en: <www.bancomundial.org/co>.
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De forma armónica con el espíritu del desarrollo sostenible, los Planes de Or-
denamiento territorial del país, por norma Nacional, deben presentar ante autoridades 
ambientales,58 el diagnóstico y formulación ambiental del plan general, donde se define 
como norma de superior jerarquía la protección de la estructura ecológica principal del 
territorio. Adicionalmente a estas disposiciones, los planes cuentan con propuestas en 
sus diferentes sistemas urbanos como: vialidad, espacio público, servicios públicos, 
dotacionales, vivienda, etc.

Este sistema urbanístico, bien planteado desde la teoría y entidades regulatorias, 
se diluye cuando se lleva a la práctica en las ciudades pequeñas y algunas ciudades 
medianas y grandes, porque no se proyectan soluciones específicas a problemáticas de 
base como la vivienda digna. Las ciudades, por las grandes dimensiones del desplaza-
miento forzado, no han podido planear y tomar las medidas necesarias, para resolver 
el problema de vivienda prioritaria, y poder detener los procesos invasivos en zonas de 
protección en suelos con condición de riesgo y en áreas no proyectadas para este uso.

Los problemas para la protección y conservación de la estructura ecológica 
principal, se presentan porque muchas veces esta área se formula bajo un escenario 
ideal y aislada de los diferentes sistemas y dimensiones que componen el ordena-
miento: el área económica, y la composición sociocultural de la población. En el caso 
de la planificación de la estructura ecológica principal, su protección está ligada a la 
satisfacción del derecho fundamental de vivienda digna de la gran cantidad de población 
desplazada, por el impacto que la vivienda irregular tiene sobre el espacio natural del 
área urbana y suelos de expansión de las ciudades.

De esta manera, en Colombia se cuenta con un planeamiento de un alto nivel 
técnico y teórico que presenta vacíos para hacer frente a una realidad de grandes ne-
cesidades básicas insatisfechas, de un gran requerimiento económico, que desborda 
la capacidad financiera de muchos municipios, frente al fenómeno del desplazamiento 
forzado de la población.

Es importante pensar, que las teorías y reglamentación urbanística basada en 
sistemas urbanísticos que llevan años de implementación, en los cuales se basa el ur-
banismo, debe ser adaptado a las realidades de la sociedad colombiana, donde existen 
necesidades básicas insatisfechas de gran porcentaje de la población, y donde un sector 
muestra grandes signos de separación social, ambiental y desarraigo. Comprender el 
comportamiento de la población59 es fundamental para el planeamiento territorial, la 

58 Entidades ambientales como: las Corporaciones autónomas regionales, y el Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible.

59 La población colombiana es multicultural y muy variable en todos los sentidos, el nivel de arraigo es 
muy disímil en todas la ciudades, por ejemplo entre la ciudad de Medellín a Bogotá o Barranquilla, o 
entre una ciudad intermedia como Manizales o Pereira, por esta razón es necesario comprender como 
es y el porqué del comportamiento de la población hacia la estructura ecológica principal, para proyec-
tar la ciudad teniendo en cuenta estas características y por medio de la participación activa, lograr la 
apropiación social del planeamiento urbano.
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participación debe ser investigativa y proactiva60 y debe adaptarse al espacio cultural 
del colombiano, para que a través del tiempo, y en la medida en que vea que se van 
satisfaciendo sus necesidades básicas, entre ellas la vivienda digna, la sociedad avance 
hacia nuevas formas de ciudadanía, donde sea primordial el respeto por la naturaleza.

III.3. La ineficiencia estatal y municipal para gestionar el desarrollo territorial. La 
ineficacia del control urbanístico y sus efectos en el imaginario de la población

Un problema de base para la gestión del desarrollo urbanístico, es la poca 
definición de instrumentos de gestión de suelos desde el planeamiento urbanístico. El 
sistema urbanístico colombiano, cuenta con una gama de herramientas, para facilitar 
la gestión en la implementación de los planes de ordenamiento territorial, para generar 
recursos y hacer realidad el reparto de cargas y beneficios, que define la Ley 388 de 
1997, pero estos instrumentos están subutilizados.

Entre las razones para esta situación, se encuentra la creencia de la “complejidad 
para la aplicación de instrumentos de gestión”, unida a conceptos civilistas, para la 
prevalencia de intereses particulares. Básicamente los municipios entregan la norma 
a particulares, con edificabilidad y usos rentables y luego se compra suelo a precios 
comerciales, para satisfacer las necesidades básicas de la población como; espacio 
público, servicios públicos, vialidad y vivienda.

Existe, además, una ineficacia de las Administraciones municipales, para 
realizar la disciplina urbanística, porque muchas veces no cuentan con los recursos, 
ni personal técnico suficiente para las labores de control de la magnitud del problema 
de irregularidad urbanística, generada por la apropiación del suelo, especialmente 
relevante en los medianos y sobre todo pequeños municipios.61

La multiplicidad de problemáticas del país, como: la violencia, pobreza y des-
igualdad, (entre otras), además de la variabilidad social, territorial, económica y am-
biental de las ciudades, conlleva al desarraigo de población desplazada y de personas 
que llegan a las ciudades provenientes del área rural, situación a la que contribuye el 
traslado de las costumbres a zonas donde se debe vivir de manera más compacta, con 
el cumplimiento de reglas mínimas para la convivencia, como el manejo de basuras, 
servicios públicos etc.

60 La investigación, acción, y participación, definida por el sociólogo, investigador, FALS BORDA, O. Una 
sociología sentipensante para América Latina. Consejo Latinoamericano de ciencias sociales CLACSO. 
Buenos Aires: Siglo del hombre editores, 2009.

61 La misma ineficacia de las Administraciones Municipales a la hora de aplicar la disciplina urbanística, 
especialmente de ciudades medianas y pequeñas, se aprecia en España, tal y como indica GARCÍA-
-MORENO RODRÍGUEZ, F. El gran problema urbanístico de los pequeños municipios: la disciplina 
urbanística. En particular, la potestad sancionadora y de restauración de la legalidad. Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente, n. 302, 2015. p. 95.
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En estas condiciones, el imaginario de la población que está sumida en la 
pobreza y en niveles de miseria, entiende que: “debe proveerse como pueda sus ne-
cesidades básicas”, en un modelo económico, que provoca inequidad, lo cual provoca 
separación entre seres humanos y la naturaleza. Un concepto en el que las clases 
medias y altas, están sumidas, además, en una anestesia hacia el dolor y la violencia 
que vive un gran porcentaje de los habitantes del país.

El hecho de que parte de la ciudadanía, trate de hacerle un baipás a las normas 
urbanísticas, que otra parte se apropie indebidamente del suelo, y que el Estado deba 
aceptar la irregularidad urbanística, denota la falencia en el sistema urbanístico y la 
incapacidad del Estado en la búsqueda de soluciones acordes a las problemáticas 
urbanas.

IV. LA NECESARIA SATISFACCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: 
BASES PARA UNA COHERENTE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Colombia es un Estado social de derecho, que intenta evolucionar hacia un 
Estado social y ambiental de derecho, pero para lograrlo, debe recorrer el camino ha-
cia la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la cual, en su relación, 
incide directamente en la sostenibilidad ambiental.

IV.1. Una vivienda digna y el cubrimiento de las necesidades básicas, como 
medida para fomentar la credibilidad estatal

El Estado colombiano, no debe continuar con el sistema de dejar que la población 
tome las riendas y se provea de sus necesidades básicas como la vivienda, mediante 
formas inadecuadas. Las Administraciones Municipales, deben prever la situación, para 
no entrar en los procesos de desarrollo de asentamientos después de que estos se han 
formado irregularmente, con el socavamiento de la estructura ecológica principal o con 
la condición de riesgo de la población. La falta de planificación de estos desarrollos de 
vivienda, redunda en sobre costos, para la provisión del urbanismo de estos sitios, y aun 
así no se alcanza a tener condiciones medianamente aceptables para su habitabilidad.

Es importante pensar que, así como muchos países del mundo están preo-
cupados por la sostenibilidad ambiental y se está volcando el planeamiento hacia 
la protección de la estructura ecológica de las ciudades, Colombia está intentando 
mediante disposiciones normativas y la misma Constitución entrar en el campo mundial 
de sostenibilidad, pero es necesario recorrer el camino hacia un verdadero Estado 
social de derecho, donde al igual que muchos países, se debe proveer a la población 
de sus necesidades básicas, para que se dé cabida a la protección de los recursos 
naturales, por la vía del convencimiento y la unión población naturaleza, y no por la 
vía de más violencia y restricciones.
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La planificación territorial debe simplificarse hacia la identificación de los 
problemas prioritarios de la ciudad, buscando soluciones verdaderas sustentadas en 
instrumentos de gestión de suelos para que puedan ser una realidad. A tal efecto es 
necesario pasar de políticas a proyectos que las personas puedan vivenciar, pensando 
en el escenario posible, y dejando el escenario ideal para cuando las necesidades bá-
sicas se cumplan, buscando que las condiciones de vida cambien, y todos los atributos 
básicos del ordenamiento territorial puedan ser tenidos en cuenta de forma balanceada.

La respuesta tardía a los hechos de invasión de tierras y la acción de proyec-
tarlos, como áreas con tratamiento de mejoramiento integral por su gran irregularidad, 
denota los vacíos en la planificación territorial que sufren muchas ciudades colombia-
nas. En este aspecto que se refleja en la sostenibilidad de los procesos, no es posible 
mostrar resultados positivos en áreas de asentamientos informales que se regeneran 
por inversiones públicas, cuando por ello se ha acabado con suelo de protección.

Los procesos de mejoramiento integral, muestran una fase positiva en el tema 
de vivienda, y aunque de alguna manera, es un aspecto benéfico para la población, 
existe un costo alto por la reducción de la estructura ecológica principal, la cual no 
impacta en la generalidad de la población, porque se realiza gradualmente y porque 
“es parte del pasado”.62

El trabajo por el cese de la violencia, debe ir acompañado de la toma de la 
responsabilidad estatal de proveer a los ciudadanos de sus necesidades básicas, 
asumiendo desde el gobierno central, la responsabilidad sobre la gestión del riesgo 
y la vivienda digna, cuando los municipios demuestren su incapacidad económica y 
técnica de hacerlo. En la medida que la población vea que sus necesidades básicas se 
van cubriendo, comenzará a creer en el Estado y en sus líderes políticos y se podrá ir 
revirtiendo el proceso de violencia, contra las demás personas y contra la naturaleza.

Proveer a los ciudadanos de vivienda, servicios públicos, educación y empleo, 
unido a la tan anhelada paz, llevaran consecuentemente a un cambio gradual en la 
conciencia de la población, y consecuentemente se podrá pensar en un “Estado social 
y ambiental de derecho”.

IV.2. La necesaria educación cimentada en un proceso de unión población - 
naturaleza

La población colombiana, se ha acostumbrado a las diferentes formas de ac-
tuación de diferentes grupos poblacionales, en donde un sector ha aprendido a utilizar 
la estructura ecológica principal de las ciudades de forma inadecuada, si bien es cierto 

62 Muchas veces, las decisiones que toman las administraciones municipales, para habilitar suelos 
urbanísticamente, en zonas de protección, se basan en que la población ha deforestado los bosques 
o ha rellenado los humedales, en estas circunstancias al no existir el recurso ambiental, el suelo de 
protección deja de serlo, para dar cabida a usos urbanos.
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que estas comunidades carecen de lo mínimo para su subsistencia, y que luchan por 
satisfacer sus necesidades básicas, es necesario desaprender lo mal aprendido. Otro 
sector de la población actúa de diferente manera: consecuentemente con las normas 
urbanísticas, pero no reacciona ante las malas prácticas ambientales de la población. En 
este caso también es necesario, educar a la población para entender que los recursos 
ambientales son de todos. Y aunque, en el país se encuentran grupos de ambientalis-
tas, que procuran mediante procesos de participación defender las acciones en favor 
de los recursos ambientales, es importante la participación de toda la sociedad para 
lograr cambios visibles.

La planificación territorial, no puede verse reflejada como ocurre en algunas 
ciudades grandes y medianas, en los sectores de estratos medios y altos, donde se 
realizan proyectos de espacio público natural abierto para la gente, y encerrando con 
mallas las zonas de la estructura ecológica principal en barrios de estratos bajos. Esta 
condición solo indica, que es necesario un trabajo social muy integral, en los sectores 
donde las personas atacan los recursos naturales, entender el proceso de desarraigo, 
miseria y condiciones infrahumanas de sectores de la población y realizar verdaderos 
programas de investigación, acción, participación,63 provocará un cambio gradual de 
conciencia ambiental, para así no tener que negar el derecho al espacio público natural, 
para su protección.

La búsqueda de la paz debe darse en ambos sentidos: entre la población bus-
cando la aceptación del otro y en su relación con la naturaleza, en aras de conseguir 
la deseada unión que debe existir entre los seres vivos.

IV.3. La armonización de la norma y un sistema urbanístico transparente, 
orientando hacia una evolucionada planificación territorial

Las problemáticas sociales, se reflejan en el territorio urbano, con el crecimiento 
desaforado de las ciudades, y requieren del urbanismo, para conseguir un crecimiento 
equilibrado de la población en ellas. El planeamiento muchas veces, no puede preten-
der solucionar, problemáticas de diversas dimensiones y escalas que exceden a su 
capacidad y ámbito. Por lo cual, desde los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), 
se diagnostica, se establecen políticas, estrategias, programas y proyectos de escalas 
municipales y regionales de carácter general en algunos casos, o por debajo de los 
requerimientos de las necesidades básicas.

El planeamiento territorial, está a cargo de los municipios, los problemas cau-
sales son macro, y de escala nacional. Dos grandes problemáticas: vivienda digna y 
riesgo no se han podido solucionar desde los municipios, razón por la cual, en el primer 
caso, se establecen soluciones por debajo de la problemática real al desplazamiento 
63 Método de investigación, promulgado por el Sociólogo Orlando Fals Borda.
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de población campo-ciudad, (tierra de expansión, programas de vivienda con ayuda 
de la nación, subsidios, legalización urbanística, mejoramiento integral, etc.) y en el 
segundo caso, riesgos: se llega al nivel de estudios generales, posponiendo en pos de 
la gradualidad de la norma, la toma de decisiones acordes a las problemáticas existen-
tes. En estas condiciones, se hace necesario que el gobierno Nacional disponga los 
recursos técnicos y económicos necesarios, para buscar las soluciones a estos temas 
prioritarios, que arriesgan la vida de la población y socaban la estructura ecológica 
principal de las ciudades.

La norma urbanística colombiana, que en principio es una norma reconocida 
como avanzada, en América latina, debe ser coherente y armonizarse para responder 
a las teorías de desarrollo que pretende implementar. Una Constitución catalogada 
como verde, debe proveer soluciones diversas a la problemática de vivienda prioritaria 
y social, donde el único camino no sea extender más suelo rural, sin requerimientos 
de entidades ambientales, (suelo que pocas veces suple las necesidades de vivienda 
para estratos bajos).

Las bases teóricas hacia un Estado social y ambiental de derecho, están dadas 
desde la Constitución y la Ley 388 de 1997, cuando se definen importantes principios 
de desarrollo territorial, como la función social y ecológica de la propiedad, el reparto 
de las cargas y beneficios, y la prevalencia del interés general sobre el particular, las 
leyes y decretos deben ser consecuentes con estos principios para lograr armonía 
en las normas de ordenamiento territorial, que conduzcan hacia un estado social y 
ambiental de derecho.

V. CONCLUSIONES MÁS DESTACADAS

1. Colombia es un país biodiverso, que todavía cuenta con recursos naturales 
para un desarrollo sostenible, pero se enfrenta a problemáticas sociales y urbanísticas, 
como el derecho fundamental de la vivienda, que inciden directamente en la reducción 
de la estructura ecológica principal y provocan la condición de riesgo de la población. 
Esta condición induce a la necesidad de que la vivienda evolucione a ser un derecho 
subjetivo como base del desarrollo sostenible.

2. La planificación urbana en Colombia, presenta grandes avances en su evo-
lución, y consta de actualizadas bases teóricas, que tienen su representatividad en 
varios planes de ordenamiento de grandes ciudades, pero evidencia sus vacíos en la 
planificación de ciudades pequeñas donde es común la generalidad y falta de especi-
ficidad en la solución de los problemas prioritarios, por lo tanto se puede afirmar que 
los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), del país no están errados en su marco 
general, requieren especificidad en la formulación de sus atributos y sistemas, y en 
sus problemas prioritarios, armonización de las normas nacionales, y modificar otros 
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factores que se pueden subsanar, sin necesidad de que todos los municipios requieran 
nuevos Planes de Ordenamiento Territorial (POT), por lo cual estos instrumentos no 
deben vencer, deben complementarse, para optimizar recursos para su gestión y control.

3. La condición multicultural y la variabilidad socio-económica de la población 
colombiana, y las grandes problemáticas sociales y urbanas, que provoca el desplaza-
miento de población hacia las ciudades, definen una gran complejidad para la planifica-
ción del territorio. Con esta condición la planificación no debe ser un sistema complejo, 
que dificulte su implementación sobre todo en los municipios medianos y pequeños, 
por lo cual la simplificación y armonización de la planeación, es un requerimiento para 
resolver los problemas prioritarios, y facilitar su acceso a los municipios pequeños.

4. El problema de la irregularidad urbana, tiene su raíz, en niveles más allá 
del control de los Municipios, y más allá de la dimensión ambiental, está en parte en 
el sistema económico del país, que incide directamente en la dimensión social, con 
problemáticas como; pobreza, desigualdad, corrupción, desplazamiento forzado y 
búsqueda de mejores oportunidades de vida. Por esta razón se necesita un equilibrio 
entre los sistemas económico, social y ambiental con el fin de solucionar los principales 
problemas de que adolecen las ciudades. Encontrar soluciones a la necesidad de una 
vivienda digna y a las situaciones de riesgo se convierte en una prioridad, solo así el 
país podrá encontrar el camino hacia un eficiente Estado social.

5. Los planes de ordenamiento, deben ser integrales y coherentes en sus dife-
rentes niveles de implementación y entre los planes de desarrollo de los municipios, con 
la utilización de instrumentos de gestión de suelos, que permitan lograr el reparto de las 
cargas y los beneficios del urbanismo y la función social y ecológica de la propiedad.
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RESUMO: Em junho de 2017, o Presidente Donald Trump retirou a América 
do Acordo de Paris, sob a alegação de que este seria extremamente oneroso para 
sua economia, ao tempo em que beneficiaria Índia e China. De forma completamente 
diversa, o Acordo fora ratificado de forma unânime no Brasil. Tamanha diferença impõe 
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questionar se os efeitos do Acordo são de fato benéficos para nosso país. Assim, o 
presente artigo tem por objetivo verificar as implicações geopolíticas e econômicas do 
Acordo de Paris para o Brasil. Para tanto, o trabalho apresentará primeiramente os 
principais dispositivos do Acordo de Paris, assim como as principais normas jurídicas 
adotadas pelo Brasil a fim de atingir as metas com que se comprometeu. Em seguida, 
tratará das implicações do Acordo de Paris estimadas para a economia brasileira, es-
pecialmente no que se refere aos elevados custos envolvidos - bilhões de dólares - e 
aos riscos de grave redução da atividade econômica. Por fim, o trabalho versará sobre 
a fragilidade dos pressupostos científicos do Acordo de Paris, conforme demonstra-
do por cientistas brasileiros e estrangeiros - tais como Ricardo Felício e Luiz Carlos 
Molion - para logo a seguir destacar as razões geopolíticas - relacionadas ao movimento 
chamado de globalismo - que levaram à criação do Acordo, conforme explicado por 
Pascal Bernardin e outros autores. A título de conclusão, o artigo indica que o Brasil 
deveria seguir o exemplo americano e abandonar o Acordo de Paris. Isso porque as 
medidas necessárias para o cumprimento das metas requerem encargos financeiros 
bilionários e envolvem severos riscos ao PIB brasileiro, em nome de combater um 
problema pode simplesmente nem existir ou não ter qualquer relação com a atividade 
humana. Tal postura não contrasta com a defesa do meio ambiente, muito pelo contrário, 
libera os escassos recursos brasileiros para ações concretas de proteção ambiental 
compatíveis com o interesse nacional. Isto é, atividade de defesa do meio ambiente 
deve ser feita numa perspectiva de preservação da soberania nacional.

PALAVRAS-CHAVE: Acordo de Paris; economia brasileira; geopolítica; globalismo.
ABSTRACT: In June 2017, President Donald Trump withdrew America from 

the Paris Agreement on the grounds that it would be extremely costly for its economy, 
while benefiting India and China. In a completely different way, the Agreement had 
been ratified unanimously in Brazil. Such a difference implies questioning whether the 
effects of the Agreement are indeed beneficial to our country. Thus, this article aims to 
verify the geopolitical and economic implications of the Paris Agreement for Brazil. To 
do so, the paper will first present the main provisions of the Paris Agreement, as well 
as the main legal norms adopted by Brazil in order to reach the goals with which it has 
committed itself. It will then deal with the implications of the Paris Accord estimated 
for the Brazilian economy, especially with regard to the high costs involved - billions of 
dollars - and the risks of a serious reduction in economic activity. Finally, the paper will 
focus on the fragility of the scientific assumptions of the Paris Accord, as demonstrated 
by Brazilian and foreign scientists - such as Ricardo Felício and Luiz Carlos Molion - to 
highlight geopolitical reasons - related to the movement called globalism - which led 
to the creation of the Agreement, as explained by Pascal Bernardin and others. As a 
conclusion, the article indicates that Brazil should follow the American example and 
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abandon the Paris Agreement. This is because the measures necessary to achieve the 
goals require billions of dollars and involve severe risks to the Brazilian GDP in the name 
of combating a problem may simply exist or have no relation to human activity. This 
position does not contrast with the defense of the environment, on the contrary, it frees 
Brazil’s scarce resources for concrete actions of environmental protection compatible 
with the national interest. That is, activity to defend the environment must be done with 
a view to preserving national sovereignty.

KEYWORDS: Paris Agreement; Brazilian economy; geopolitics; globalism.

INTRODUÇÃO

Em 01 de junho de 2017, o Presidente Donald Trump anunciou a saída dos 
Estados Unidos da América do Acordo de Paris. A partir de então, o país cessou todas 
suas medidas de implementação do Acordo, incluindo os encargos financeiros dele 
resultantes e sua Contribuição Nacionalmente Determinante, que fora voluntariamente 
assumida. Alegou o Presidente Trump que, embora a América seja o líder mundial em 
proteção ambiental, as restrições energéticas do Acordo de Paris lhes custariam a 
impressionante cifra de 3 trilhões de dólares em redução no PIB, bem como a redução 
de 6,5 milhões de empregos industriais até o ano de 2030. Isto é, a principal alega-
ção americana é que o Acordo seria injusto com seu povo, uma vez que prejudicaria 
severamente seu bem-estar, custando-lhes a perda de empregos, o fechamento de 
inúmeras fábricas, enfim, uma intensa redução na produção econômica.

Além disso, o Presidente da América declarou que o Acordo de Paris colocaria 
seu país em situação de grave desvantagem financeira frente a seus principais con-
correntes econômicos, uma vez que diversas fabricas e minas seriam fechadas nos 
Estados Unidos e logo em seguida abertas em outras grandes nações poluidoras, 
especialmente China e Índia. Desta forma, o Acordo implicaria numa redistribuição 
maciça da riqueza dos Estados Unidos para outros países. Portanto, a saída do país 
do Acordo representa nada mais que uma reafirmação da soberania dos Estados Uni-
dos, visto que líderes estrangeiros não mais ditariam questões de economia interna 
da América. Em suma, foram fortes razões geopolíticas e geoeconômicas que ditaram 
a saída da América do Acordo de Paris.5

Apesar de todos os pontos desfavoráveis a seu país, o Presidente Trump se 
dispôs a negociar, juntamente com os representantes do Partido Democrata (partido 
de oposição), o retorno da América ao Acordo de Paris, desde que sob um quadro 

5 UNITED SATES OF AMERICA. The White House. Office of the Press Secretary. Statement by President 
Trump on the Paris Climate Accord. 2017. Disponível em: <https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2017/06/01/statement-president-trump-paris-climate-accord>. Acesso em: 29 ago. 2017.
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justo, em que as responsabilidades sejam igualmente compartilhadas entre as nações 
de todo o mundo.

Por outro lado, apenas 4 dias depois, o Acordo encontrou recepção completa-
mente diferente em terras brasileiras. Por meio do Decreto nº 9.073, de 5 de junho de 
2017,6 do Presidente Michel Temer, o Acordo de Paris entrou em vigor no Brasil, após 
ratificação unânime pelo Congresso Nacional. Não houve sequer um voto em contrá-
rio no Poder Legislativo brasileiro. Ademais, a ratificação foi celebrada por nomes do 
ambientalismo brasileiro. Karin Kässmayer e Habib Jorge Fraxe Neto,7 por exemplo, 
ressaltaram que o Acordo seria “o início de um novo paradigma de sustentabilidade, 
o paradigma climático, cuja incitação é a de harmonizar a política climática com o 
desenvolvimento sustentável em todos os setores”.

Ora, abordagens tão diferentes devem suscitar algumas dúvidas no analista 
atento. Será que o Acordo de Paris prejudica a economia brasileira tal qual prejudicava 
a economia americana? Ou será o Acordo de Paris vantajoso para o Brasil, como era 
para Índia e China? O Acordo representa um risco para a soberania nacional brasileira, 
como representava para a soberania americana? Caso seja realmente perigoso, que 
interesses políticos podem se beneficiar de um eventual derretimento de nossa sobe-
rania? Levando em conta a magnitude das cifras que o Brasil deverá gastar, estaria o 
Acordo fundamentado em bases científicas sólidas?

Em síntese, tendo em vista as considerações feitas pelos Estados Unidos da 
América, cumpre investigar as implicações econômicas, políticas e ambientais do Acordo 
de Paris para o Brasil. Para tanto, o trabalho se desenrolará da seguinte forma: a seção 
1 será destinada à explicação dos principais pontos do Acordo de Paris. A seção 2 
será dedicada a apresentar as principais normas jurídicas adotadas pelo Brasil a fim 
de atingir as metas com que se comprometeu no Acordo. A seção 3, por sua vez, se 
prestará a esclarecer as implicações do Acordo de Paris para a economia brasileira, 
especialmente no que se refere aos elevados encargos financeiros e aos riscos de 
grave desaceleração da atividade econômica. A seção 4 abordará a fragilidade dos 
pressupostos científicos do Acordo de Paris, conforme demonstrado por cientistas 
brasileiros e estrangeiros. A seção 5 apresentará as razões políticas e geopolíticas, 
relacionadas ao movimento chamado de globalismo, que levaram a criação do Acordo. 
Por fim, a última seção foi reservada às considerações finais.

6 BRASIL. Decreto nº 9.073, de 05 de junho de 2017. Promulga o Acordo de Paris sob a Convenção-
-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, celebrado em Paris, em 12 de dezembro de 
2015, e firmado em Nova Iorque, em 22 de abril de 2016.

7 KÄSSMAYER, K.; FRAXE NETO, H. J. A entrada em vigor do Acordo de Paris: o que muda para o 
Brasil? Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, nov. 2016 (Texto para Discussão 
nº 215). Disponível em: <www.senado.leg.br/estudos>. Acesso em: 4 nov. 2016.
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1. OS PRINCIPAIS DISPOSITIVOS DO ACORDO DE PARIS

Firmado no âmbito da Comissão-Quadro sobre Mudança do Clima das Nações 
Unidas, o Acordo de Paris se autodeclara uma resposta global a uma urgente ameaça 
para a humanidade, qual seja, a mudança do clima.8 Todas as suas medidas têm por 
objetivo principal estabilizar a temperatura média global, limitando-a na casa de 1,5° 
C a 2° C em relação aos níveis pré-industriais.

Mas o Acordo vai muito além de questões ambientais. Fundamentado na busca 
do desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza, pretende 
“aumentar a capacidade de adaptação aos impactos negativos da mudança do clima”, 
bem como “promover a resiliência à mudança do clima e um desenvolvimento de baixa 
emissão de gases de efeito estufa”, para que não haja ameaça à produção de alimen-
tos. Ainda em relação ao desenvolvimento, intenta induzir os fluxos financeiros para 
um modelo de desenvolvimento de baixa emissão de gases de efeito estufa (art. 2º).

O ponto central do Acordo, que o diferencia dos demais, é que cada uma de 
suas Partes (assim denominados os países membros do Acordo) estipula as próprias 
metas de redução das emissões de CO2, bem como indica as medidas que adotará 
para atingir tais níveis. Isto é, as metas de redução de emissão de gases de efeito 
estufa (especialmente CO2) são todas voluntárias. Cada um dos países deve indicar, 
de forma transparente, as suas “Contribuições Nacionalmente Determinadas” para que 
se atinja a meta global, de acordo com sua maior ambição possível e as circunstâncias 
nacionais. O cumprimento das metas deve ser comunicado a cada cinco anos, e as 
partes devem prestar contas das emissões que realizarem (art. 4º).

Ressalte-se que o Acordo perfilha que os países em desenvolvimento levarão 
mais tempo para alcançar o equilíbrio entre as emissões de gases de efeito estufa e as 
remoções por sumidouros. Assim, reconhece que enquanto os países desenvolvidos 
deverão adotar metas claras de redução de emissões absolutas para o conjunto da 
economia, os países em desenvolvimento devem ser apoiados, para que fortaleçam 
seus esforços no sentido de buscar um desenvolvimento de baixa emissão de gases de 
efeito estufa. É nisso que consiste o “princípio das responsabilidades comuns, porém 
diferenciadas e respectivas capacidades, à luz das diferentes circunstâncias nacionais” 
(art. 3º). Conforme se destacou acima, a América discorda completamente da divisão 
de responsabilidades nesses termos, vez que são claramente desfavoráveis a ela.

As Partes, entretanto, não se comprometem somente a reduzir suas emissões 
de CO2, assumem também a meta de conservar e fortalecer sumidouros e reservatórios 
de gases de efeito estufa. Esses termos são utilizados pelo Acordo para se referir a 

8 BRASIL. Decreto nº 9.073, de 05 de junho de 2017. Promulga o Acordo de Paris sob a Convenção-
-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, celebrado em Paris, em 12 de dezembro de 
2015, e firmado em Nova Iorque, em 22 de abril de 2016.
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florestas, ambientes naturais ou mecanismos que absorvam tais gases da atmosfera 
numa proporção maior do que a quantidade expelida. O referido apoio pode ser feito, 
inclusive, por meio do pagamento por resultados de preservação ambiental e redução 
de desmatamento (art. 5º). Já no que se refere à participação da sociedade, as Par-
tes se comprometem a tomar medidas para “melhorar a educação, o treinamento, a 
conscientização pública, a participação pública e o acesso público à informação sobre 
mudança do clima” (art. 12).

Quanto à colaboração financeira entre as Partes, o Acordo criou diversas formas 
de cooperação, que consideram as enormes diferenças econômicas entre as Partes. 
Basicamente, “as Partes países desenvolvidos devem prover recursos financeiros para 
auxiliar as Partes países em desenvolvimento tanto em mitigação como em adaptação, 
dando continuidade às suas obrigações existentes sob a Convenção”. Isto é, grande 
parte dos custos do Acordo deve ficar com os países desenvolvidos. Novamente, a 
América não concordou com isso, especialmente por causa de países como China e 
Índia. Tal processo de financiamento deve partir de uma ampla gama de fontes, tanto 
públicas como privadas, e passar por uma série de programas, “levando em conta as 
necessidades e prioridades das Partes países em desenvolvimento”. Outras partes 
poderão colaborar voluntariamente (art. 9º). Nesse sentido, um país desenvolvido 
pode fornecer apoio tecnológico e financeiro para as reduções de outra nação (mais 
pobre, ou “em desenvolvimento”, como se costuma dizer), de modo que os resultados 
obtidos possam ser utilizados nas metas de um ou de outro (art. 6º).

Além disso, prevê o Acordo que as Partes devem se apoiar no processo de 
adaptação, especialmente por meio da troca de informações técnicas e científicas e 
do fortalecimento de arranjos institucionais. Cada Parte deve traçar seus planos nacio-
nais de adaptação à mudança do clima, monitorar sua situação e adotar medidas de 
gestão sustentável dos recursos econômicos. Um apoio internacional contínuo nesse 
sentido deve ser fornecido aos países em desenvolvimento (art. 7º). As Partes ainda 
devem se apoiar na mitigação de perdas relacionadas a efeitos negativos da mudança 
do clima, tais como eventos climáticos extremos, apoio este que pode ser dado por 
meio de sistemas de alerta antecipado ou preparação para situações de emergência, 
dentre outras medidas (art. 8º). O Acordo ainda prediz outras formas de cooperação 
internacional, tais como o mecanismo interno para troca de tecnologias entre as Partes, 
para que se possa conciliar os objetivos de crescimento econômico e desenvolvimento 
sustentável (art. 10).

No que se refere à execução de seus termos, o Acordo de Paris criou uma com-
plexa estrutura burocrática destinada a garanti-la. A Conferência das Partes, composta 
por representantes diplomáticos das partes, funcionará como órgão supremo, na quali-
dade de reunião das Partes do Acordo. Sua principal função é manter a implementação 
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do Acordo sob revisão periódica, e tomar as decisões necessárias para promover a 
sua implementação efetiva, dentro dos poderes que lhe são conferidos. Ressalte-se 
que, além das Partes, podem participar de suas reuniões na qualidade de observador 
uma série de entidades, tais como as Nações Unidas, seus órgãos especializados e 
a Agência Internacional de Energia Atômica. Enfim, trata-se da instância máxima do 
Acordo de Paris (art. 16).

Mas o Acordo instituiu ainda uma série de órgãos inferiores. A “Estrutura para a 
Transparência de Ação”, por exemplo, tem por finalidade propiciar uma compreensão 
clara da ação contra a mudança do clima, por intermédio do acompanhamento do 
progresso nas contribuições nacionalmente determinadas individuais das Partes. Seus 
objetivos incluem, ainda, tornar claros os apoios que foram prestados e recebidos pelas 
Partes, bem como explicar o panorama geral do apoio financeiro prestado, a fim de 
subsidiar a avaliação global do Acordo. Para que essa instância funcione adequada-
mente, cada parte deve fornecer periodicamente uma série de informações, que serão 
submetidas a exame técnico de especialistas para que se apontem as áreas sujeitas 
a aperfeiçoamento. Nesse mecanismo, dar-se-á especial atenção às respectivas 
capacidades e circunstâncias nacionais das Partes países em desenvolvimento (Art. 
13). Ainda falando de órgãos inferiores, criou-se um Comitê de especialistas, que fun-
cionará, de maneira não contenciosa e não punitiva, como um mecanismo para facilitar 
a implementação e promover o cumprimento das disposições deste Acordo (art. 15).

Por fim, cabe destacar um aspecto bastante revelador do Acordo de Paris. An-
tes de ingressar nas medidas de natureza ambiental propriamente ditas, o Acordo se 
dedicou a reconhecer a necessidade de preservar uma série de interesses especiais, 
fundamentando-se expressamente na defesa de tais valores. Acontece, contudo, que a 
maioria dos referidos valores têm pouco ou nada a ver com proteção do meio-ambiente. 
Confiram-se quais são os valores: (I) a salvaguarda das mudanças do clima da produção 
mundial de alimentos; (II) a erradicação da fome; (III) a preservação da integridade de 
todos os ecossistemas; incluindo os oceanos; (IV) a busca de uma “justiça climática”; 
(V) a necessidade das partes respeitarem os direitos humanos no que se refere a 
“direito à saúde, direitos dos povos indígenas, comunidades locais, migrantes, crian-
ças, pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade e o direito ao 
desenvolvimento, bem como a igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres 
e a equidade intergeracional”; (VI) a “transição justa da força de trabalho e a criação de 
trabalho decente e empregos de qualidade, de acordo com as prioridades de desen-
volvimento nacionalmente definidas”; (VII) a promoção de estilos de vida sustentáveis 
e padrões sustentáveis de consumo e produção. O presente parágrafo pode parecer 
deslocado da presente análise do Acordo, mas serve para revelar que se inseriu no 
corpo do texto legal uma série de considerações de natureza eminentemente política, 
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considerações estas que apontam para a existência de um viés ideológico por trás do 
documento. Tal ideologia e seus desdobramentos geopolíticos serão oportunamente 
abordados.

2. O ACORDO DE PARIS NO DIREITO BRASILEIRO

O Acordo de Paris é fruto de uma longa sequência de negociações diplomáti-
cas no âmbito da ONU. Assim, muito antes de sua assinatura e ratificação, o Brasil já 
caminhava a passos largos ao encontro de suas ideias centrais. Nesse sentido, a Lei 
nº 12.187/20099 instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), que 
exige a participação de todos os brasileiros na redução “dos impactos decorrentes das 
interferências antrópicas [resultantes da ação humana] sobre o sistema climático”. A 
norma determina a tomada de uma série de medidas concretas, envolvendo todos os 
entes da federação, para prever, evitar ou minimizar as causas da mudança climática 
de origem humana.

Novamente, a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 
proteção do sistema climático, bem como com a erradicação da pobreza e a redução 
das desigualdades sociais são alçados (ao menos no papel) a objetivos centrais do 
Brasil em matéria de política ambiental. Os demais objetivos centrais da política nacional 
são: (I) o fortalecimento das remoções de gases de efeito estufa no território nacional; 
(II) a implementação de ações para promover a adaptação à mudança do clima, com 
a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados; (III) a preservação e 
recuperação dos recursos ambientais, juntamente com a expansão das áreas legal-
mente protegidas e o incentivo ao reflorestamento em território nacional; (IV) o estímulo 
ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE; (V) a 
promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, e a difusão de 
tecnologias, processos e práticas orientados à mitigação da mudança do clima por meio 
da redução de emissões antrópicas de gases de efeito estufa, bem como identificar 
vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas.

Mas a PNMC vai além disso. A norma criou uma grande rede de estruturas 
burocráticas para buscar atingir seus (nada modestos) objetivos. Criou-se nada menos 
que 18 instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima, tais como o Plano 
Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, e a 
Avaliação de Impactos Ambientais sobre o Microclima e o Macroclima. Ademais, a PNMC 
deve ter suas medidas acompanhadas por uma série de instâncias burocráticas, tais 
como o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, a Comissão Interministerial 

9 BRASIL. Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do 
Clima - PNMC e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l12187.htm>. Acesso em: 21 jan. 2018.
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de Mudança Global do Clima, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, a Rede Bra-
sileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - Rede Clima, a Comissão 
de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia. O mais 
importante, no entanto, é que já na PNMC o Brasil assumiu, como compromisso nacional 
voluntário, ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas a 
reduzir entre 36,1% e 38,9% suas emissões projetadas até 2020.

Elencado dentre os instrumentos da PNMC, o Plano Nacional Sobre Mudança 
do Clima10 constitui-se num dos pilares da implementação da iNDC do Brasil (nossa 
Contribuição Nacionalmente Determinada). Fruto do trabalho do Comitê Interministerial 
sobre Mudança do Clima e de seu Grupo-Executivo, seus principais objetivos e medidas 
são: (I) promover o uso mais eficiente dos recursos naturais, científicos, tecnológicos 
e humanos; (II) reduzir o conteúdo de carbono do produto interno bruto - PIB - brasi-
leiro; (III) fomentar um nível de desempenho e eficiência nos setores da economia, 
para aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional; 
(IV) promover uma redução no consumo de energia elétrica da ordem de 10% no ano 
de 2030, conforme definido na Política Nacional de Eficiência Energética representará; 
(V) eliminar gradualmente o uso do fogo como método despalhador e facilitador do 
corte de cana-de-açúcar em áreas passíveis de mecanização da colheita; (VI) elevar 
os índices de sequestro de carbono via integração lavoura-pecuária, sistemas agroflo-
restais ou agro-silvo-pastoris, bem como da adoção do plantio direto e redução do uso 
de fertilizantes nitrogenados; (VI) impulsionar o enriquecimento orgânico das pastagens 
para reduzir emissões de metano pelo gado; (VII) manter elevada a participação de 
energia renovável na matriz elétrica brasileira, especialmente por meio do fomento à 
indústria do etanol, do biodiesel e da agroenergia; (VIII) reduzir de forma sustentada as 
taxas de desmatamento, em sua média quadrienal, em todos os biomas brasileiros até 
que se atinja o desmatamento ilegal zero, o que requer a existência de recursos nacio-
nais e internacionais, novos e adicionais, para fiscalização e reorientação econômica 
da região florestada, incluindo os captados pelo Fundo Amazônia; (IX) dobrar a área 
de florestas plantadas de 5,5 milhões de ha para 11 milhões de ha em 2020, sendo 2 
milhões de ha com espécies nativas; (X) identificar os impactos ambientais decorrentes 
da mudança do clima e fomentar o desenvolvimento de pesquisas científicas para que 
se possa traçar uma estratégia que minimize os custos socioeconômicos de adaptação 
do país; e (XI) fortalecer a Rede Clima.

Como se pode observar, as metas do Plano Nacional Sobre Mudança do Clima 
envolvem uma severa intervenção do Estado na economia privada, seja na forma de 
regulamentação, seja na forma de investimentos públicos. No entanto, Trindade e 
10 BRASIL. Comitê Interministerial Sobre Mudança do Clima. Plano Nacional Sobre Mudança do Clima. 

2008. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_arquivos/plano_nacio-
nal_mudanca_clima.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2018.
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Riani11 destacam que o Plano já se encontra desatualizado, uma vez que suas metas 
divergem daquelas necessárias para o cumprimento do Acordo de Paris.

Por fim, cumpre esclarecer quais compromissos o Brasil assumiu junto ao 
Acordo de Paris por meio de sua iNDC.12 No que se refere à redução das emissões 
de gases do efeito estufa, o compromisso brasileiro é no sentido de atingir em 2015 
um patamar 37% abaixo dos níveis de 2005, elevando-o em 2030 para 43% abaixo 
dos níveis de 2005. Estima-se que essa redução corresponda a “66% em termos de 
emissões de gases de efeito estufa por unidade do PIB (intensidade de emissões) em 
2025 e em 75% em termos de intensidade de emissões em 2030, ambas em relação 
a 2005”. O documento destaca, ainda, que entre 2004 e 2012 as emissões brasileiras 
caíram 52%, enquanto o PIB cresceu 32%. Assim, argumenta o Estado brasileiro que 
os compromissos de redução não implicarão em prejuízo ao processo de crescimento 
econômico. Difícil crer nisso.

Quanto às medidas concretas que deve adotar para implementar a sua iNDC, 
o Brasil ressalta que já possui uma economia de baixo carbono,13 destacando-se três 
grandes pontos: (1) o Brasil já possui um dos maiores programas do mundo na área 
de biocombustível; (2) reduziu-se a taxa de desmatamento na Amazônia brasileira 
em 82% entre 2004 e 2014; e (3) a matriz energética brasileira é composta por 40% 
de energias renováveis (75% de renováveis na oferta de energia elétrica), índice três 
vezes superior à média mundial. Além disso, o país pretende alcançar seus objetivos 
pelos seguintes meios:

I) aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz 
energética brasileira para aproximadamente 18% até 2030, 
expandindo o consumo de biocombustíveis, aumentando a 
oferta de etanol, inclusive por meio do aumento da parcela de 
biocombustíveis avançados (segunda geração), e aumentando 
a parcela de biodiesel na mistura do diesel;
II) no setor florestal e de mudança do uso da terra:
- fortalecer o cumprimento do Código Florestal, em âmbito 
federal, estadual e municipal;
- fortalecer políticas e medidas com vistas a alcançar, na 
Amazônia brasileira, o desmatamento ilegal zero até 2030 e a 

11 TRINDADE, Allexandre Guimaraes; RIANI, Salamon Reis. As ações do Brasil para a mitigação das 
mudanças climáticas pós-Acordo de Paris e suas relações com os direitos humanos. IV CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL. REIS, Émilien Vilas Boas; PINTO João Batista Moreira 
(Coord.). Belo Horizonte: ESDH, 2017.

12 BRASIL. Pretendida contribuição nacionalmente determinada para consecução do objetivo da Conven-
ção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.
br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2018.

13 BRASIL. Pretendida contribuição nacionalmente determinada para consecução do objetivo da Conven-
ção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.
br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2018.
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compensação das emissões de gases de efeito estufa prove-
nientes da supressão legal da vegetação até 2030;
- restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 
2030, para múltiplos usos;
- ampliar a escala de sistemas de manejo sustentável de flo-
restas nativas, por meio de sistemas de georreferenciamento e 
rastreabilidade aplicáveis ao manejo de florestas nativas, com 
vistas a desestimular práticas ilegais e insustentáveis;
III) no setor da energia, alcançar uma participação estimada de 
45% de energias renováveis na composição da matriz energética 
em 2030, incluindo:
- expandir o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, 
na matriz total de energia para uma participação de 28% a 33% 
até 2030;
- expandir o uso doméstico de fontes de energia não fóssil, 
aumentando a parcela de energias renováveis (além da energia 
hídrica) no fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% 
até 2030, inclusive pelo aumento da participação de eólica, 
biomassa e solar;
- alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico até 
2030.
Além disso, o Brasil também pretende:
IV) no setor agrícola, fortalecer o Plano de Agricultura de Baixa 
Emissão de Carbono (Plano ABC) como a principal estratégia 
para o desenvolvimento sustentável na agricultura, inclusive 
por meio da restauração adicional de 15 milhões de hectares 
de pastagens degradadas até 2030 e pelo incremento de 5 
milhões de hectares de sistemas de integração lavoura-pecuária-
-florestas (iLPF) até 2030;
V) no setor industrial, promover novos padrões de tecnologias 
limpas e ampliar medidas de eficiência energética e de infraes-
trutura de baixo carbono;
VI) no setor de transportes, promover medidas de eficiência, 
melhorias na infraestrutura de transportes e no transporte público 
em áreas urbanas.

3. EFEITOS ECONÔMICOS DO ACORDO DE PARIS PARA O BRASIL

Segundo fora mencionado acima, o Presidente da América retirou seu país, 
o mais rico do mundo, do Acordo de Paris devido aos riscos que este representava 
para sua economia. Retirou para não ver fechados em seu país postos de emprego 
e fábricas enquanto eram abertas em países como China e Índia. Mas como fica o 
Brasil em relação aos Impactos econômicos do Acordo? Será que nossa economia 
não será afetada negativamente? Em primeiro lugar, causa estranheza o fato de os 
documentos jurídicos brasileiros se referirem a esse aspecto de forma bastante vaga. 
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Fala-se muito das medidas que devem ser tomadas e também dos resultados espera-
dos, mas fala-se pouco dos custos envolvidos no processo. É como se as despesas 
fossem insignificantes.

Entretanto, essa não é a realidade. O Ministério da Agricultura já demonstrou 
preocupação com os custos do Acordo para o setor. Em novembro de 2016, Blairo 
Maggi, titular da pasta, declarou em que o Acordo de Paris custaria ao Brasil nada 
menos que 40 bilhões de dólares (o que equivale na cotação atual a mais de 137 
bilhões de reais). Na mesma oportunidade, destacou que não achava justo que tais 
custos recaíssem exclusivamente sobre os produtores rurais brasileiros. Isso porque 
os documentos oficiais apontam que cabe aos produtores, dentre outras medidas, 
reflorestar 12 milhões de hectares e recuperar 15 milhões de pastagens degradadas, 
além de reduzir a quantidade de nitrogênio nos adubos. Nenhuma palavra se diz, 
contudo, sobre quem arcará com as despesas.14 Fica claro, assim, que o Acordo pode 
ter impactos mais que negativos para o setor agropecuário brasileiro, o grande motor 
de nossa economia.

Também se demonstrou preocupação com os custos do Acordo de Paris no 
âmbito da indústria. Segundo estudo promovido pela Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo - FIESP,15 as metas brasileiras para redução das emissões de 
CO2 até o ano de 2030 podem, de fato, ser alcançadas de forma simples e pouco 
custosa: basta que o Inventário Nacional de Emissões passe a contabilizar o sequestro 
de carbono realizado nos solos de pastagens e áreas agrícolas advindo das ações 
de recuperação de pastagens degradadas e de intensificação da lavoura-pecuária-
-floresta. No entanto, essa via simples esgota-se no ano de 2030. A partir de então, 
as metas assumidas como iNDC pelo Brasil colocam nossa economia no limite, de tal 
forma que para assumir qualquer futuro compromisso de redução o país precisará de 
grandes esforços. Assim sendo, não será nada simples realizar a pretendida transição 
da economia brasileira para um padrão de baixo carbono. A tarefa demandará amplos 
investimentos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento, em todos os meios 
de produção da economia, bem como novos marcos de gestão pública e privada, 
incluindo mecanismos regulatórios, incentivos e diretrizes.

O referido estudo simulou ainda o uso de diferentes estratégias para a des-
carbonização da economia. Concluiu-se que uma estratégia de simples incentivo 
ao uso de novas tecnologias seria incapaz de assegurar a redução das emissões e 

14 BLECHER, Bruno. Acordo do Clima vai custar US$ 40 bilhões ao Brasil, diz Maggi: “Quem vai pagar 
esta conta?”, questiona o ministro da Agricultura em Marrakech. Disponível em: <http://revistagloborural.
globo.com/Noticias/Sustentabilidade/noticia/2016/11/acordo-do-clima-vai-custar-us-40-bilhoes-ao-bra-
sil-diz-maggi.html>. Acesso em: 21 fev. 2018.

15 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mudança do clima: avaliação dos 
reflexos das metas de redução de emissões sobre a economia e a indústria brasileira. São Paulo: 
FIESP, 2017.
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ineficiente quanto aos custos. A estratégia de tributação das emissões também se 
mostra inadequada porquanto não há como garantir que o Estado utilize as receitas de 
forma eficiente. A melhor alternativa, segundo as estimativas, é o desenvolvimento de 
um mercado de permissões de emissões do tipo cap-and-trade. Tal sistema permitiria 
um custo significativamente menor por tonelada de emissões reduzida, ao tempo em 
que o próprio mercado estimularia o uso de novas tecnologias, bem como permitiria o 
funcionamento de setores com elevados custos para abatimento. Estas empresas mais 
poluidoras comprariam as permissões daquelas mais capazes de reduzir suas emissões.

Sobre o impacto de tamanhas mudanças no PIB brasileiro, as conclusões podem 
ser resumidas no seguinte trecho:

Após 2030, os cenários adotados indicam que os impactos de 
cap-and-trade chegam a uma redução de 3% do PIB e mais que 
o dobro desse valor - 6,5%, no caso de impostos setoriais às 
emissões. Já uma política nos moldes do acordado em Paris, 
com incentivos cada vez mais elevados às fontes renováveis 
de energia, geraria reduções de até 18% no PIB, contudo, sem 
atingir o mesmo nível de cortes de emissões que os demais 
cenários.16

Assim, é necessário que o Brasil tenha muito cuidado para que as mudanças 
econômicas derivadas do Acordo de Paris não sejam desastrosas para sua economia. 
Na melhor perspectiva (se escolhermos a via mais adequada e tudo der certo), teremos 
uma redução de nada menos que 3% no PIB, mas o pior dos cenários (aquele idealizado 
pelo Acordo de Paris), implica em redução de 18% da atividade econômica. Portanto, 
assim como para os Estados Unidos, os custos e riscos econômicos do Acordo para 
o Brasil são bastante severos.

Mas a situação fica ainda pior. O estudo da FIEP ressalta que a China e a Índia 
sofreram muito menos para alcançar as metas do Acordo de Paris, pois suas contri-
buições nacionalmente determinantes estipulam reduções muito modestas. Logo, o 
Acordo implica além de tudo em perda de competitividade para o Brasil. Confirma-se 
dessa forma que os efeitos previstos para o Acordo de Paris na América também serão 
observados no Brasil. Isto é, sofreremos também transferência de recursos e fábricas 
para China e Índia, dois competidores internacionais de peso.

Registre-se ainda que um estudo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, juntamente com a ONU Meio Ambiente,17 corrobora aquilo que foi 

16 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mudança do clima: avaliação dos 
reflexos das metas de redução de emissões sobre a economia e a indústria brasileira. São Paulo: 
FIESP, 2017.

17 RATHMANN, Régis et al. Trajetórias de mitigação e instrumentos de políticas públicas para alcance 
das metas brasileiras no acordo de Paris. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, ONU Meio Ambiente, 2017.
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acima exposto. O estudo conclui que até 2030 “o cumprimento da NDC brasileira não 
geraria pressões significativas sobre as taxas de crescimento da economia”. A redução 
seria de menos de 1,1% do PIB. Entretanto, o estudo da FIESP acima referido já deixa 
claro que até o ano de 2030 não haverá problema. O estrangulamento da economia virá 
logo depois desse período. No que se refere aos custos, o estudo do ministério indica 
que a implementação das medidas necessárias custaria entre 28,5 e 41,2 bilhões de 
dólares, a depender da estratégia escolhida.

4. A FRAGILIDADE DOS PRESSUPOSTOS CIENTÍFICOS DO ACORDO DE PARIS

O Acordo de Paris e toda a legislação nacional dele resultante baseiam-se na 
ideia de que o acúmulo de gás carbônico na atmosfera desde a revolução industrial tem 
provocado severas mudanças no clima. Mas e se a mudança do clima nada tiver a ver 
com a ação humana? E se as pesquisas do Painel Intergovernamental sobre Mudança 
do Clima (IPCC) que fundamentaram todo esse esforço estiverem erradas? Todo os 
esforços das nações, envolvendo o gasto de centenas de bilhões de dólares não estará 
sendo feito por nada? Ora, é exatamente isso que afirmam diversos cientistas. Isto é, 
muitos pesquisadores de renome alertam para o fato de que simplesmente não existe 
aquecimento global provocado por ação humana.

No âmbito da ciência brasileira, destacam-se nessa linha os climatologistas 
Ricardo Augusto Felício e Daniela de Souza Onça.18 Num primeiro trabalho, ressaltam 
os autores que todo o extremismo em relação ao aquecimento global baseia-se em 
“pesquisas pseudocientíficas que são moldadas em computadores, os quais geram 
saídas de cenários realizadas por modelos matemáticos”, e não em provas concretas 
encontradas na medição empírica dos fenômenos reais.

Os referidos modelos climáticos do IPCC tentam simular o funcionamento da 
atmosfera terrestre em escala simplificada, sem, contudo, conhecer seu funcionamento 
exato. Isso porque uma série de elementos naturais (tais como os movimentos da 
Terra, a ação da gravidade, os vulcões, as nuvens, os oceanos e principalmente a 
ação do sol) exercem grande influência sobre o clima, mas sem que se possa dizer 
precisamente qual a relação entre tais elementos, e qual a exata relevância do papel 
que cada um desempenha. A ciência não pode apontar sequer a totalidade dos ele-
mentos envolvidos. Assim, os modelos de computador não passam de uma “uma vaga 
aproximação da realidade”, uma vez que uma série de dados relevantes é simplesmente 
ignorada ou arbitrada pelos pesquisadores. Dessa forma, “os códigos são facilmente 
manipuláveis para apresentar os resultados que se desejam deles”. Em suma, relatam 

18 FELÍCIO, Ricardo Augusto; ONÇA, Daniela de Souza. Aquecendo a Terra em sete linhas: a gritante 
reorientação da sociedade imposta por resultados de modelagem em computadores. Periódico Eletrônico 
Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 7, n. 8, 2011.
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os autores que a teoria da mudança do clima derivada da emissão humana de CO2 
está completamente errada, visto que baseada somente em modelos computacionais 
e não na realidade observável.

Os mesmos autores destacam num segundo trabalho que as medições da con-
centração de dióxido de carbono utilizadas pelo IPCC não são confiáveis. Até a década 
de 1950, as medições da concentração do gás carbônico eram feitas pelo método 
químico Pettenkofer. As medições dessa natureza revelam que “durante a maior parte 
do século XIX, e também de 1935 a 1950, o dióxido de carbono atmosférico esteve 
em concentrações mais elevadas que no presente”.

A partir de então, o referido método químico foi simplesmente descartado pelo 
IPCC, que passou a utilizar o método de espectroscopia de infravermelho, que é mais 
simples, rápido e barato, porém cercado de problemas. O primeiro deles é que as 
medições são feitas em Mauna Loa, no Hawaii, onde há um vulcão que emite grandes 
quantidades de dióxido de carbono, junto com outros vulcões havaianos. Um segundo 
problema grave é que “os dados brutos de Mauna Loa são selecionados por um operador 
que apaga o que for considerado um dado de má qualidade, o que em geral representa 
82% das medições brutas”. Isto é, a análise estatística é feita sobre somente 18% das 
leituras. Mas bastante curioso é o fato de que o IPCC utiliza como referência para os 
níveis de CO2 do século XIX um valor encontrado pelo método Pettenkofer. Ou seja, 
o instituto desacredita o método para medições atuais, mas o acredita para definir o 
nível de gás carbônico no período pré-industrial para fins de redução das emissões.

Mas por que o método é hora considerado bom e hora considerado ruim? 
Talvez porque caso as avaliações atuais feitas pelo método Pettenkofer fossem tidas 
como válidas, nenhuma emissão de gás precisaria ser reduzida. Ademais, ressaltam 
os autores que longe de ser um poluente, o gás carbônico, após ser absorvido pelos 
oceanos e florestas, é essencial para a vida, ou seja, quanto maior sua concentração na 
atmosfera, mais vida há em todos os ecossistemas Cabe destacar, ainda, que metade 
do gás produzido é reabsorvido pela natureza em cerca de 30 anos, e outros 30% em 
alguns séculos, enquanto 20% demandariam um grande prazo.19

Mas há fatos ainda mais graves. Pode ocorrer, inclusive, de não haver signifi-
cativa relação de causalidade entre o aumento da concentração do gás carbônico e o 
aquecimento do planeta. Como observa Luiz Carlos Baldicero Molion,20 a Terra “aqueceu 
mais rapidamente entre 1925-1946, quando a quantidade de CO2 lançada na atmosfera 
era inferior a 10% da atual, e se resfriou entre 1947-1976, quando ocorreu o desen-
volvimento econômico acelerado após a Segunda Guerra Mundial”. Assim, argumenta 
19 FELÍCIO, Ricardo Augusto; ONÇA, Daniela de Souza. Dióxido de carbono: gás da vida ou poluente 

atmosférico? Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 7, n. 8, 2011.
20 MOLION, Luiz Carlos Baldicero. Aquecimento global: uma visão crítica. Revista Brasileira de Climatologia, 

v. 3, 2008.
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o professor, que se existir influência humana no clima, esta é muito pequena e difícil 
de ser detectada. Da mesma forma argumentam cientistas estrangeiros, tais como o 
americano Richard Lindzen21 e o canadense Patrick Moore.22 Este último ressalta, ainda, 
ser o declínio no nível de CO2 na atmosfera mais perigoso que sua elevação, uma 
vez que o referido gás é essencial para o processo de fotossíntese e, portanto, para a 
própria manutenção da vida. Para se ter ideia, o aumento de sua concentração implica 
em colheitas mais abundantes, uma vez que o nível ótimo de CO2 na atmosfera para 
as plantas se situa entre os 1 mil e os 3 mil ppm, muito superior aos atuais 400 ppm.

Por fim, um terceiro estudo dos professores Ricardo Felício e Daniela Onça23 
chama atenção para o fato de que o mundo simplesmente pode não estar aquecendo. 
É certo que em centros urbanos a temperatura média aumenta bastante em relação 
àquela observada no campo; é o que se chama de Ilha de Calor Urbano. Por conta 
desse fenômeno, as estações que realizam a medição da temperatura em todo o globo 
deveriam estar localizadas longe desses centros de acumulação e propagação de calor. 
No entanto, o que ocorre é justamente o contrário.

Nos Estados Unidos da América, o país com dados mais completos, apenas 
11% das estações atendem aos requisitos para serem tidas como confiáveis. Todas 
as demais estão localizadas próximas de “construções as mais diversas, aeroportos, 
asfalto, concreto, subestações elétricas, saídas de ar-condicionado, equipamentos 
eletrônicos, estações de tratamento de água e esgoto, churrasqueiras e inúmeras 
outras inadequações”. Além disso, a própria determinação de uma temperatura média 
global é algo extremamente problemático, considerando que as temperaturas na terra 
variam, ano após ano, entre -60° C e +40° C. Ou seja, toda a tese do aquecimento 
global pode ter sido erguida sob “graves distorções aos registros de temperatura, em 
geral tornando-a mais alta do que efetivamente é”.

Os estudos acima apresentados servem para demonstrar que, no mínimo, pairam 
serias dúvidas sobre a teoria da mudança do clima resultante das emissões humanas 
de gás carbônico. E há diversas outras publicações científicas no mesmo sentido. Além 
disso, a própria realidade tem mostrado, ao invés de aquecimento, invernos cada vez 
mais frios. Recordes de frio foram registrados nos Estados Unidos,24 na Coreia do 

21 LINDZEN, Richard. O que os cientistas dizem sobre mudança climática: PragerU. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=YwyEFy3WD5k>. Acesso em: 22 fev. 2018.

22 MOORE, Patrick. The positive impact of human CO2 emissions on the survival of life on Earth. Frontier 
Centre for Public Policy, 2016. Disponível em: <https://fcpp.org/wp-content/uploads/PS185-Moore-Po-
sitive-Impact-of-Human-CO2-Emissions_CF1.pdf>. Acesso em 22, fev. 2018.

23 FELÍCIO, Ricardo Augusto; ONÇA, Daniela de Souza. A elevação global das temperaturas: tendência 
ou artifício? Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 8, n. 8, 2012.

24 TERRA. Frio recorde mata ao menos 11 pessoas em 24 horas nos EUA: baixa temperatura tem deixado 
em alerta diversos estados do país. 2018. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/mundo/es-
tados-unidos/frio-recorde-mata-ao-menos-11-pessoas-em-24-horas-nos-eua,b2c823250636c7be522a-
8b9243725d36ab8ljc9z.html>. Acesso em: 22 fev. 2018.
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Sul25 e em outros países. Nevou, inclusive, em pleno deserto do Saara, na Argélia.26

Constatada essa fragilidade patente dos pressupostos científicos do Acordo de 
Paris, precisamos levantar outros questionamentos: como e por que motivos se construiu 
uma estrutura burocrática em nível mundial, com impactos econômicos gigantescos 
sobre uma base científica duvidosa e distante da realidade? Quem se beneficia com o 
Acordo de Paris e quem seria prejudicado em termos geopolíticos e geoeconômicos? A 
próxima seção versará sobre as possíveis razões e efeitos políticos do Acordo de Paris.

5. A GEOPOLÍTICA DO GLOBALISMO E O ACORDO DE PARIS

A melhor explicação para as circunstâncias geopolíticas que culminaram no 
Acordo de Paris pode ser encontrada em O império ecológico, obra do francês Pascal 
Bernardin,27 robustamente fundamentada em publicações oficiais de governos e orga-
nizações internacionais. O autor demonstra que o verdadeiro discurso ambientalista 
foi subvertido para uma ideologia totalitária, o globalismo, com vistas à formação de 
um governo mundial de caráter socialista e tecnocrático.

Primeiramente, o termo globalismo (que não pode ser confundido com globali-
zação) pode parecer estranho ao leitor, portanto, cumpre explicá-lo. O filósofo Olavo de 
Carvalho28 esclarece que, na realidade, o mundo é disputado por três grandes projetos 
de poder globalistas, projetos de implantação de um totalitarismo global. O primeiro 
deles é o projeto russo-chinês, controlado pela elite governante destes países, espe-
cialmente os militares e os membros do serviço secreto, juntamente com a burocracia 
estatal. O segundo é projeto muçulmano de formação do Califado Universal, dirigido 
pelas autoridades religiosas presentes nos diversos países em que predomina essa 
fé, especialmente a Fraternidade Islâmica. O terceiro é o projeto globalista ocidental, 
conduzido por uma elite financeira (George Soros, e as famílias Ford, Rockfeller e 
Rothschild, dentre tantos outros), que dirige e influencia diversos Estados sem, contudo, 
se identificar com nenhum deles. Muito embora essa disputa se processe de forma mais 
ou menos discreta, diversos líderes mundiais, incluindo Donald Trump, já se referem 
abertamente ao globalismo.

25 GOZZER, Thierry; ANDRIOLO, Raphael. Frio extremo: sensação térmica de -30° C surpreende atletas 
em PyeongChang. 06 fev. 2018. Disponível em: <https://globoesporte.globo.com/olimpiadas-de-inverno/
noticia/frio-extremo-sensacao-termica-de-30c-surpreende-atletas-em-pyeongchang.ghtml>. Acesso em: 
22 fev. 2018.

26 G1. Neve cai no deserto do Saara após rara onda de frio: fenômeno cobriu de branco as dunas em 
cidade da Argélia no último domingo (7). 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/
fotografo-registra-neve-no-deserto-do-saara.ghtml>. Acesso em: 22 fev. 2018.

27 BERNARDIN, Pascal. O império ecológico: ou a subversão da ecologia pelo globalismo. Campinas: 
Vide, 2015.

28 CARVALHO, Olavo de; DUGIN, Alexandre. Os EUA e a nova ordem mundial: um debate entre Alexandre 
Dugin e Olavo de Carvalho. Campinas: Vide, 2012.
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O projeto muçulmano não se relaciona diretamente com o presente trabalho, 
mas os outros dois sim. O projeto globalista ocidental tem como principais beneficiá-
rios as elites financeiras dirigentes, que já enriqueceram a tal ponto sob o regime de 
liberdade econômica que desejam controlar as flutuações do mercado. Isto é, seus 
controladores desejam um regime econômico a nível mundial que se situe em algum 
ponto entre o capitalismo e o socialismo, a fim de manterem suas posições de bilio-
nários a salvo pelas próximas gerações, a partir da criação e proteção de oligopólios 
e da manipulação das crises e expansões da economia. O projeto russo-chinês, por 
sua vez, também beneficia seus dirigentes, transformando militares e burocratas em 
bilionários. O patrimônio da antiga União Soviética foi rateado, após seu falso colapso, 
com elite militar da superpotência comunista,29 ao passo que o regime chinês enriqueceu 
fabulosamente os herdeiros dos líderes da revolução comunista naquele país.

Se tais afirmações continuam a soar estranhas ao leitor, cabe ressaltar que 
representantes da própria ONU já admitiram em seus documentos que a melhor 
solução para o mundo seria a implantação de um governo mundial sob sua direção.30 
Na verdade, a ONU e suas subdivisões, de uma das quais surgiu o Acordo de Paris, 
estão entre os principais instrumentos de implantação do globalismo, que deve avançar 
lentamente a partir de um sistema de governança global. A cada novo acordo diminui o 
poder do Estado-nação e cresce o poder das autoridades internacionais (que não foram 
eleitas e não prestam contas a ninguém). Difícil é saber qual dos projetos comandaria 
tal governo dirigido pela sua Assembleia Geral, pois todos exercem influência nessa 
instância decisória. Ressalte-se que OMC, FMI e Banco Mundial funcionam também 
como instrumentos dos blocos globalistas.

Retornando à questão do meio ambiente, o que Pascal Bernadin31 esclarece é 
que tanto o projeto russo-chinês como o projeto ocidental utilizam a ideologia ecológica 
como ponta de lança para a execução de seus planos totalitários. Pelo lado russo-
-chinês, toda a política da perestroika, implantada por Gorbatchev, todo o colapso da 
União Soviética foi uma estratégia revolucionária muito bem planejada para propor-
cionar a circulação do capital financeiro na Rússia e encobrir a atuação do país rumo 
à criação do governo global. Sua inspiração foi a Nova Política Econômica de Lenin, 
que prescreve o controle indireto ao invés das violentas técnicas de Stalin. Pelo bloco 
ocidental, os membros da alta finança financiam e coordenam todo o processo de 
mudança civilizacional por meio de suas fundações bilionárias.

29 Ibidem.
30 UNITED NATIONS. United Nations Development Programme. Human Development Report 1994. 1994. Dis-

ponível em: <https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome=-instant&ion1=&espv2=&ie=UTF8-#q-
tradutor&*>. Acesso em: 23 mar. 2017.

31 BERNARDIN, op. cit.
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Mas, claro, o plano requer uma série de múltiplas e complexas etapas, além de 
atuação em diversos sistemas de instituições. Tudo começa pela criação de um con-
senso midiático artificial sobre a dimensão da questão ambiental, tratando-a como um 
problema global, um problema insolúvel em nível nacional, capaz de destruir a própria 
vida no planeta. As pesquisas do IPCC com modelos de computador alarmistas são 
fundamentais para isso. Todas as vozes da ciência em contrário (e elas existem em 
abundância) passam a ser sumariamente ignoradas ou a ter suas reputações atacadas. 
Tal abordagem serve de justificativa para a criação da autoridade internacional onipoten-
te, dirigida de forma imediata por uma tecnocracia (não eleita e irresponsável perante 
os povos, repita-se) e de forma mediata pelos agentes do bloco de poder global, des-
tinada a resolver a questão passando por cima de todas as soberanias nacionais. Mas 
como isso não é tarefa simples, a aceitação dessa nova ordem requer uma mudança 
completa na mentalidade dos indivíduos; requer uma a substituição dos valores cristãos 
pelos valores éticos de uma nova civilização global. As ideias de soberania nacional, 
território, independência, enfim, nacionalismo, passam então a ser atacadas com força 
cada vez maior. A mídia e a intelectualidade universitária passam a taxar de intolerantes 
quaisquer defensores de tais valores. Ao mesmo tempo, crescem os movimentos pelo 
desarmamento das nações (especialmente o banimento das armas nucleares) e indiví-
duos, simultaneamente à criação de um exército internacional sob domínio da ONU.32

Mas é na esfera econômica que o plano começa a fazer sentido. Todos os esfor-
ços visam à criação de um sistema que seja uma síntese entre liberalismo econômico 
e comunismo. Tudo, claro, desenhado para favorecer as grandes fortunas e empresas, 
especialmente do setor financeiro, que comandam os blocos de poder global. Isso se 
faz por meio da concessão de liberdade econômica a nível local, acompanhada de um 
controle geral a partir do topo, o que envolve tanto a intervenção estatal como a ação 
de organismos internacionais. No fim, tudo se resume a criar e manter, por gerações, 
fortunas fabulosas, por meio do controle da economia mundial. Essa, entretanto, não 
é uma ideia nova. G. K. Chesterton33 já chamava atenção, no ano de 1910, para o fato 
de que aqueles que anseiam por uma civilização comercial anseiam pela destruição 
da democracia. O argumento antidemocrático sugere que se a eficiência empresarial 
requer o autoritarismo de um César em detrimento da democracia, então, a civilização 
eficiente também o requer. Chesterton, claro, se posiciona pela defesa da democracia 
contra essa heresia moderna. Este é o grande mal do globalismo: a democracia é 
incompatível com seus planos.

Em suma, O Acordo de Paris faz parte de um amplo e detalhado plano para 
demolir as soberanias nacionais, colocando o mundo inteiro sob um governo único, 

32 Idem.
33 CHESTERTON, G. K. O que há de errado com o mundo. São Paulo: Eclesiae, 2013.
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autoritário e antidemocrático, em que uma pequena elite comanda todos os movimentos 
da economia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grande inimigo do globalismo, e ao mesmo tempo sua maior vítima, é a 
América, pois o democratismo e o nacionalismo conservador americano são os seus 
principais adversários.34 Portanto, faz todo sentido o abandono do Acordo de Paris 
ordenado pelo Presidente Trump. O Acordo era propositalmente desvantajoso para a 
América, justamente porque fora pensado para enfraquecê-la nos campos geoeconô-
mico e geopolítico.

Quanto ao resto do mundo, fica bastante evidente que o Acordo de Paris é 
uma grande arma na disputa de poder global. Se não é o instrumento definitivo de 
implantação do governo mundial, trata-se de um importante passo nesse sentido. Seu 
objetivo último é enfraquece as soberanias nacionais, ao tempo em que fortalece os 
meios de manipulação sobre as diversas economias.

Desse modo, fica evidente que o Brasil deveria seguir o exemplo norte-americano 
e abandonar o Acordo de Paris. Sob o aspecto econômico, o Acordo é visivelmente 
danoso para o interesse nacional, pois a legislação atual impõe o gasto de bilhões de 
dólares (de recursos públicos e privados) e as medidas necessárias podem comprome-
ter seriamente o desempenho da economia brasileira. Logo, o bem-estar das famílias 
brasileiras será sacrificado por nada.

É um custo imensamente alto para solucionar um problema que muito prova-
velmente sequer existe. Todo o esforço provavelmente levará a resultado zero em 
termos de controle do aquecimento global, dado que tudo se fundamenta em bases 
científicas bastante frágeis. Sob o aspecto geopolítico, o acordo nos coloca à mercê da 
atuação dos blocos globalistas de poder, quando o Brasil não deve ser subserviente a 
qualquer interesse internacional. Isto é, não devemos ser servos nem dos financistas 
americanos, nem dos comunistas russos e chineses, nem da ONU, nem de quem quer 
que seja. A reafirmação da soberania nacional é fundamental para a manutenção da 
democracia,35 e para que nos afastemos para longe da condição de servidão, é, enfim, 
uma condição básica de liberdade.

Por fim, cabe ressaltar que a posição aqui assumida não implica de forma alguma 
em rejeição à causa do verdadeiro ambientalismo. O que se pretende condenar é o uso 
de recursos públicos e privados na luta contra problemas inexistentes ou insolúveis, 
que servem a propósitos totalitários estrangeiros. Ora, os recursos que seriam gastos 
com as medidas do Acordo de Paris podem muito bem ser empregados em medidas 
34 CARVALHO; DUGIN, op. cit.
35 SCRUTON, Roger. Como ser um conservador. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2015.
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de proteção ambiental decididas em âmbito local e de efetividade comprovada. E isso 
pode e deve ser feito sem comprometer a economia do país ou sua soberania, nos 
moldes da filosofia ambientalista de Roger Scruton.36 Um país que não possui sequer 
saneamento básico para a maior parte da população não pode se dar ao luxo de 
desperdiçar um real sequer.
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RESUMO: O novo Código Florestal de 2012 traz como um dos institutos 
inovadores o Programa de Regularização Ambiental (PRA) quanto à recuperação 
da degradação do meio ambiente no campo. Busca-se, pelo referido instrumento 
político-administrativo, viabilizar uma tutela ambiental mais efetiva, uma vez que faz 
um diagnóstico do passivo ambiental por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
e propõe uma recuperação monitorada, com prazos e métodos condizentes com a 
realidade dos proprietários e possuidores rurais. Vem substituir o modelo tradicional do 
“punir para conscientizar”, baseado no princípio do poluidor-pagador, que notoriamente 
demonstra ineficácia quanto à tutela constitucional do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Parte-se de outro pressuposto, qual seja, a conversão da recuperação do 
passivo ambiental em prestação de serviços ambientais. O presente artigo baseia-se 
em pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, com a utilização dos métodos hipotético-
-dedutivo e indutivo.

PALAVRAS-CHAVE: Programa de Regularização Ambiental; passivo ambiental; 
Código Florestal; anistia.

ABSTRACT: Brazilian environmental legislation, and especially the New Forest 
Code of 2012, sought to incorporate prerogatives of sustainability and sustainable 
development into Brazilian Environmental Law, culminating in meeting the needs of 
the current generation without compromising the needs of future generations. The 
legislation had aspects such as amnesty for crimes occurred prior to the year 2008, 
seeking to commit the perpetrators of environmental crimes to the solvency of their 
environmental liabilities, which was harshly criticized by Brazilian doctrine. The present 
study seeks to analyze the breakdown of environmental protection paradigms based on 
a real diagnosis of the Brazilian environmental liabilities from the New Forest Code, the 
Environmental Regularization Program and aspects related to the constitutionality from 
the judgment of the Direct Action of Unconstitutionality 4,901 by the Federal Supreme 
Court in February 2018.

KEYWORDS: environmental regularization program; environmental liability; 
Forest Code; amnesty.

INTRODUÇÃO

Cada vez mais o Direito se ocupa em analisar questões ambientais, sobretudo 
considerando o desenvolvimento sustentável como princípio informador da construção 
político-normativa, na busca do equilíbrio ecológico e da amenização dos impactos 
ambientais na contemporaneidade. Na área florestal, é notória a importância do novo 
Código Florestal de 2012, que tem o desafio de conciliar o agronegócio e o setor eco-
nômico no cenário internacional, e a tutela dos bens ambientais florestais, que também 
possuem grande destaque no país.
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Dentro desse contexto, a referida legislação florestal, não obstante a reconhecida 
política de punição do poluidor, parte de um novel pressuposto quanto à imprescindi-
bilidade de se conhecer o real passivo ambiental brasileiro, por meio de instrumentos 
como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), e viabilizar uma proposta mais condizente 
com as condições de recuperação e preservação dos bens florestais, como se mostra 
o Programa de Regularização Ambiental (PRA).

O legislador enfatizou a importância de solvência dos passivos ambientais em 
âmbito nacional, sobretudo para os agentes que provocaram impactos negativos ao 
meio ambiente anteriormente a meados do segundo semestre de 2008, a partir da con-
cepção de um processo de recuperação ambiental diferido no tempo e com condições 
que dão a impressão de que se trata de verdadeira anistia aos poluidores, o que se 
busca, neste artigo, desmistificar. Uma quebra de paradigma, uma vez que é notória 
a falência do modelo atual quanto à proteção ambiental, balizado, em essência, no 
caráter punitivo (princípio do poluidor-pagador).

O estudo em questão parte de uma análise geral do desenvolvimento susten-
tável, passando por questões como a educação e gestão ambiental, meio ambiente 
como um bem fundamental juridicamente tutelado. Diante desse contexto, torna-se 
possível aprofundar na estrutura e proposta do Programa de Regularização Ambiental 
apresentado pelo Novo Código Florestal, como modelo baseado na recuperação como 
prestação de serviço ambiental, substituto do “punir para conscientizar”, principal política 
adotada pelos órgãos públicos de proteção ambiental.

A pesquisa, para tanto, transcende a bibliográfica e documental, dando ênfase 
também à jurisprudência, em especial do Supremo Tribunal Federal, que teve o desafio 
de viabilizar a novel legislação florestal, em especial o Programa de Regularização 
Ambiental, em controle concentrado de constitucionalidade.

1. OS INSTITUTOS JURÍDICOS INERENTES À TUTELA DO MEIO AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO COMO DIREITO FUNDAMENTAL

Sustentabilidade, gestão e educação ambiental, bem como o meio ambiente 
como bem fundamental são institutos que se relacionam e contextualizam os instru-
mentos administrativos e judiciais de tutela.

O conceito de sustentabilidade vem sendo cada vez mais aprofundado nas 
mais diversas áreas do conhecimento. Nos estudos de Administração, por exemplo, 
as organizações buscam aprofundar possibilidades de conceber uma gestão ambien-
tal. O mesmo vale para o Direito, que a partir da legislação busca a consolidação da 
sustentabilidade em caráter geral, estabelecendo os parâmetros a partir dos quais são 
as relações entre o homem e a natureza consideradas adequadas para a preservação 
do legado ambiental para as gerações atual e futura.
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De acordo com Nascimento (2012), embora a gestão ambiental seja um tópico 
recorrente na sociedade contemporânea, não se trata de um novo conceito, mas sim de 
uma concepção que assume maior importância na modernidade, diante dos prejuízos 
provocados pela interação do homem com o meio ambiente de modo irresponsável 
buscando o acúmulo de riquezas sem preocupar-se com a degradação ambiental, o que 
provoca consequências graves a serem percebidas por todos os indivíduos humanos.

A gestão ambiental, assim, passou a assumir posição de destaque em virtude 
da correlação entre crescimento econômico e preservação ambiental. Altenfelder 
(2004) aponta que desde a Revolução Industrial há a necessidade de reflexão acerca 
de preceitos sustentáveis, uma vez que o consumo de recursos naturais e a poluição 
se desenvolveram em um ritmo acelerado, prejudicando de maneira significativa o 
meio ambiente.

Segundo Aquino et al. (2015, p. 44), uma das principais prerrogativas da ho-
dierna sociedade encontra-se no desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade seria 
a capacidade de satisfazer as necessidades atuais (seja de uma pessoa, um grupo de 
pessoas ou mesmo de uma organização) sem comprometer o atendimento às neces-
sidades de gerações futuras, de modo que historicamente, nesta relação intrínseca 
entre o homem e os recursos ambientais, há uma preocupação de que essa interação 
não acarrete uma descontinuidade geracional.

Nascimento (2012) aponta que a degradação dos recursos naturais (sejam eles 
renováveis e não renováveis), a poluição e a criação de situações de risco se intensifi-
caram nas últimas décadas, visto que desde 1960 houve um aumento significativo na 
consciência ambiental, sendo esse um marco histórico da gestão ambiental. O autor, 
valendo-se da argumentação de Raquel Carson em sua obra A primavera silenciosa, 
destaca a importância da gestão ambiental:

Foi em 1962 que a autora Raquel Carson lançou este livro, o 
qual se refere à compreensão das interconexões entre o meio 
ambiente, a economia e as questões relativas ao bem-estar 
social. Nesta década ocorreu um incremento da preocupação 
ambiental com o impacto das atividades antrópicas sobre o 
meio ambiente [...]. No final dos anos 60, um grupo de cientistas 
que assessorou o chamado Clube de Roma, utilizando-se de 
modelos matemáticos, alertou sobre os riscos de um cresci-
mento econômico contínuo, baseado em recursos naturais não 
renováveis (NASCIMENTO, 2012, p. 17-18).

Ortega (2003) destaca que especificamente em âmbito nacional vários marcos 
buscaram fomentar a gestão ambiental, como a criação do Estatuto da Terra em 1964, 
o Código de Defesa Florestal em 1965 e a Lei de Proteção à Fauna em 1967, sendo 
criado também o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e instituídas reservas 
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indígenas, parques nacionais e reservas biológicas, aspectos que buscaram otimizar 
a conscientização ambiental e a importância da própria gestão ambiental.

Meyer (2000) aponta que a gestão ambiental tem como objeto a manutenção 
do meio ambiente saudável, proporcionando a sustentabilidade e atuando sobre as 
modificações provocadas pelo uso e pelo descarte de bens e para os detritos gerados 
por atividades humanas, a partir do estabelecimento de um plano de ação que seja 
viável no espectro técnico e econômico, com a definição precisa de prioridades. São 
utilizados, ainda de acordo com o autor, diversos instrumentos de monitoramento, 
controle, taxação, imposição, subsídio, divulgação, obras e ações mitigatórias, além 
do treinamento e conscientização, partindo de uma base de atuação de cenários am-
bientais em uma determinada área de atuação, buscando soluções para os problemas 
que forem diagnosticados.

Segundo Zanardi (2010), a preocupação e a curiosidade ambiental sempre esti-
veram presentes nos seres humanos, entretanto, o ponto de partida para a concepção 
moderna da educação ambiental se deu em 1962, com o lançamento da obra literária 
Primavera silenciosa, de autoria da jornalista Rachel Carson, que alertou acerca dos 
efeitos danosos das ações humanas diante do meio ambiente, implicando na perda da 
qualidade de vida advinda do uso indiscriminado e em excesso de produtos químicos 
(como os pesticidas, por exemplo) e os efeitos posteriores que incidem no ambiente.

Ainda na década de 1960 (mais especificamente em 1968) nascia o Conselho 
para Educação Ambiental no Reino Unido, composto por trinta especialistas de diversas 
áreas de conhecimento que se reuniram em Roma para discutir o momento de crise 
experimentado e o futuro da humanidade. Em 1972, o dito “Clube de Roma” produziu 
o relatório intitulado The Limits of Growth (Os Limites do Crescimento), que denunciava 
o impacto negativo do aumento do consumo mundial, que levava a humanidade a um 
limite de crescimento e possível colapso, contemplando a redução do consumo como 
uma prioridade social, denunciando a degradação do meio ambiente, que sugeria uma 
abordagem global para solucionar os problemas ambientais. Também foi estabelecida 
nesse documento a recomendação do desenvolvimento da educação ambiental como 
um elemento crítico para que se combatesse a degradação ambiental (ZANARDI, 2010).

Tannous e Garcia (2008) apontam que em 1975 a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) realizou na Iugoslávia o Encontro 
Internacional de Educação Ambiental, produzindo a Carta de Belgrado, que definiu que 
a educação ambiental deveria ser concebida em caráter multidisciplinar, continuado e 
integrado às diferenças regionais, voltados para os interesses nacionais.

Nesse sentido:
A Carta de Belgrado, escrita em 1975 por vinte especialistas 
em educação ambiental de todo o mundo, declara que a meta 
da educação ambiental é desenvolver um cidadão consciente 
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do ambiente total (preocupado com os problemas associados 
a esse ambiente e que tenha o conhecimento, as atitudes mo-
tivações, envolvimento e habilidades para trabalhar individual e 
coletivamente em busca de soluções para resolver os problemas 
atuais e prevenir os futuros). Portanto, a Carta de Belgrado 
expressava a necessidade do exercício de uma nova ética 
global, que proporcionasse a erradicação da pobreza, da fome, 
do analfabetismo, da poluição e da dominação e exploração 
humana. [...] A Carta de Belgrado é considerada um documento 
histórico na evolução sobre a consciência ambiental (TANNOUS; 
GARCIA, 2008, p. 186-187).

Ora, a concepção fundamental histórica da educação ambiental advém de uma 
maior preocupação crescente da humanidade em relação aos impactos e à degradação 
dos recursos naturais. Os fatos supramencionados elucidam o crescimento de tal preo-
cupação e o esforço global em tornar a educação ambiental como uma tendência a ser 
praticada em âmbito internacional, influenciando sobretudo nas concepções modernas 
do Direito Ambiental e, consequentemente, na produção legislativa sobre o tema.

Segundo Koller (2004), uma sociedade igualitária e que busca o pleno desen-
volvimento deve se embasar, dentre outros aspectos e fundamentos, por questões 
ambientais e educacionais.

A sustentabilidade é uma tentativa de integrar a vida econômica e social aos 
fluxos dos ciclos biológicos, ou seja, a promoção do suprimento das necessidades 
humanas da geração atual sem o comprometimento do meio em que vivemos e a 
satisfação das próximas gerações (CALIA, 2007). Moreira e Stamato (2009) relacio-
nam o desenvolvimento sustentável com a capacidade de um sistema produtivo em 
se sustentar em nível adequado no decorrer de um período de tempo indeterminado, 
adequando suas práticas de produtividade de maneira contínua, fomentando suas 
condições econômicas, sociais e ambientais conjuntamente.

Steinbrenner, Velloso e Cunha (2015) correlacionam que a ideia de sustenta-
bilidade está vinculada a uma ideia ampla e complexa do equilíbrio duradouro entre 
a humanidade e o ambiente, buscando a integração de várias dimensões (social, 
cultural, econômica e ambiental), levando em consideração o local como palco central 
da territorialidade, pressupondo o protagonismo de atores locais como um fator central 
na construção do desenvolvimento humano local sustentável.

O termo socioambiental por sua vez, entendemos [...] não se 
tratar de um simples neologismo que remete a um conceito 
abstrato, cada vez mais utilizado em diversos setores, mas 
uma “unidade de contrários”, cuja unificação do termo (sócio + 
ambiental) indica um movimento político e o surgimento, ainda 
que a passos lentos, de uma nova relação entre natureza e 
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cultura. [...] falta justamente um olhar socioambiental sobre a 
realidade em que vivemos, um olhar no qual homem e natureza 
sejam indissociáveis e que as soluções para as questões sociais 
e ambientais sejam integradas (STEINBRENNER; VELLOSO; 
CUNHA, 2015, p. 2).

De tal modo, a sustentabilidade é contemplada como uma das principais prerro-
gativas da humanidade na atualidade, sendo uma preocupação constante que integra 
as mais diversas áreas do conhecimento e de ação humana. É dentro desse contexto 
que se aprofundam os aspectos relacionados à legislação ambiental, sendo realizada 
uma análise acerca da legislação ambiental brasileira a seguir.

De acordo com Wainer (1999), os antecedentes históricos da legislação am-
biental brasileira remetem às Ordenações Filipinas, as quais estabeleciam normas de 
controle e exploração vegetal em âmbito nacional, além de disciplinar o uso do solo, 
conspurcação das águas dos rios e regulamentar a prática da caça. A autora leciona 
que foi a partir dos encontros internacionais que versaram acerca do meio ambiente e 
desenvolvimento que passaram a ser fomentadas as primeiras legislações ambientais 
que visam à construção de uma sociedade sustentável, ou seja, capaz de satisfazer as 
suas necessidades sem comprometer as necessidades das gerações futuras.

A fundamentação da legislação ambiental brasileira, na atualidade, encontra-se 
no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que de forma pioneira trouxe verdadeira 
sistematização da tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado 
direito fundamental.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
poder público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio gené-
tico do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços terri-
toriais 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;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
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ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as prá-
ticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem 
a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade 
(BRASIL, 1988, p. 127).

O Constituinte brasileiro de 1988, de tal forma, estabeleceu a importância de 
se buscar o equilíbrio ecológico e ambiental e impor o desenvolvimento sustentável 
como uma prerrogativa da sociedade. Gomes (2008) leciona que até o início da década 
de 1980 não havia uma legislação própria de proteção ao Meio Ambiente no Brasil, 
de modo que as “legislações” que versavam sobre o tema consistiam tão somente 
em escassas regulamentações com ordenamentos relativos à água e florestas, com 
um objetivo mais voltado para a proteção econômica do que ambiental, de modo que 
nenhuma das Constituições anteriores à de 1988 aplicavam regras específicas de um 
verdadeiro sistema protetivo do meio ambiente, salvo a Constituição Federal de 1946, 
que fez menção ao direito ambiental ao estabelecer a competência da União para 
legislar sobre a proteção da água, das florestas, da caça e da pesca.

O Brasil e sua legislação só passaram a voltar seus olhos para o meio ambiente 
a partir de uma tendência mundial envolvendo a sustentabilidade e a preocupação 
ambiental, sobretudo com referência à Declaração do Meio Ambiente, adotada na 
Conferência das Nações Unidas, em Estocolmo, no ano de 1972, em que surge o 
direito fundamental à preservação do meio ambiente e o direito à vida (GOMES, 2008). 
Tal Declaração consagrou que o ser humano tinha direito fundamental à liberdade, à 
igualdade e a uma vida com condições adequadas de sobrevivência (ou seja, com 
qualidade de vida), devendo preservar e melhorar o meio ambiente para as gerações 
atuais e futuras:

Foi nessa circunstância que o meio ambiente passou a ser 
considerado essencial para que o ser humano pudesse gozar 
dos direitos humanos fundamentais, dentre eles, o próprio 
direito à vida. O olhar para a proteção ao Meio Ambiente, con-
solidado em Estocolmo, fez, portanto, com que a maioria dos 
povos passasse a pensar a Natureza de maneira diferente. No 
Brasil, até então, sem um ordenamento jurídico específico o 
Meio Ambiente era garantido por disposições comuns e que se 
caracterizavam pela tutela da segurança ou higiene do trabalho, 
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por proteção de alguns aspectos sanitários ou por cuidarem de 
algumas atividades industriais insalubres e perigosas. Mas, as 
pressões, internas e externas, motivadas por fatores sociais, 
culturais, políticos e econômicos, contribuíram para a retomada 
das discussões iniciadas em Estocolmo com aplicações voltadas 
para o território brasileiro (GOMES, 2008, p. 4).

Dentro desse contexto, o advento da Lei Federal nº 6.938, de 1981, institui 
a Política Nacional do Meio Ambiente, a qual, entretanto, estabelecia instrumentos 
político-administrativos voltados à tutela do meio ambiente, este considerado como o 
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e bioló-
gica, abrigando e regendo a vida em todas as suas formas (WAINER, 1999). Ora, a 
década de 1980 consistiu em um marco importantíssimo para a consolidação legisla-
tiva brasileira quanto à preocupação acerca do meio ambiente e da sustentabilidade, 
não obstante à pressão popular e tendências internacionais desde a década de 1970 
(Declaração de Estocolmo).

O meio ambiente, assim, com base nessas prerrogativas, passou a ser con-
siderado um “bem fundamental”. Este, terceiro gênero de bem, criado pelo Direito 
Constitucional segundo Fiorillo (1999), diante do Direito Público e do Direito Privado. 
Um bem no qual as pessoas não se atrelam por meio do instituto da propriedade, a 
qual é baseada no uso, gozo, fruição e disposição. Para o autor, o constituinte de 1988 
define o bem ambiental como aquele de uso comum do povo, que por sua vez pode 
utilizá-lo, mas sem dele fazer objeto de propriedade, visto que ele não é de ninguém, 
ao mesmo tempo que tem, para cada cidadão, um valor essencial e fundamental.

Não há como negar que, no Brasil, desde os remotos tempos, 
existiram normas voltadas para a tutela da natureza, no entan-
to, não de forma expressa e abrangente como no presente. A 
conscientização global possibilitou que a Constituição Federal 
de 1988 estabelecesse a proximidade entre o Meio Ambiente e o 
conteúdo humano e social, permitindo a todos, dessa forma, o di-
reito de que as condições que regem a vida não sejam mudadas 
de forma desfavorável, por serem essenciais. O Meio Ambiente 
passou a ser tratado de maneira inédita, como um direito de 
todos, bem de uso comum do povo, e essencial à qualidade de 
vida, condição que, aliás, pode ser percebida no preâmbulo da 
Constituição Federal. No momento em que institui um Estado 
democrático destinado a assegurar à sociedade brasileira, entre 
outros direitos, o de bem-estar, consequentemente prega-se a 
ideia de um Estado que desenvolva atividades no sentido do 
homem se sentir em perfeita condição física ou moral, primando 
pelo bem-estar humano, pela existência de um meio ambiente 
livre de poluição e de outras situações que lhe causem danos 
(GOMES, 2008, p. 7).
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Além da Constituição Federal de 1988, e a Política Nacional de Meio Ambiente 
(Lei nº 6.938/81), outras legislações são de fundamental importância quanto ao sistema 
protetivo ambiental. Milaré (2013) apresenta que o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 
4.771, de 1965) abordou de forma pioneira os assuntos relacionados ao direito material 
fundamental, mesmo que de forma ainda não abrangente. Assim, é apontado como 
um dos principais instrumentos que versam sobre matéria de Direito Ambiental, desde 
suas primeiras versões.

2. DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO E O PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA)

Conforme Milaré (2013), o Código Florestal de 1965 foi a legislação pioneira 
que versou acerca de aspectos voltados para o meio ambiente em âmbito nacional.

De acordo com Fonseca (2012), o novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) 
buscou ser mais realista, ajustando a legislação florestal no âmbito da realidade 
experimentada do país, considerando, de um lado, a imperatividade da preservação 
ambiental, sem desconsiderar que o desenvolvimento também é necessário para a 
sadia qualidade de vida, respeitando os atos jurídicos constituídos sob a égide das 
legislações anteriores. Para a autora, de nada adiantaria que novel legislação fosse 
utópica, que visasse à preservação máxima do meio ambiente sem se ater ao fato de 
que as pessoas precisam produzir para a manutenção da sociedade.

Ora, o novo Código Florestal está diretamente relacionado ao conceito da 
sustentabilidade, à concepção na qual o equilíbrio do meio ambiente e sua preser-
vação são considerados indispensáveis, entretanto sem deixar de lado a necessária 
exploração dos recursos florestais, base da economia brasileira. Há de se considerar, 
em todo o âmbito que correlaciona o novo Código Florestal e a sustentabilidade, que 
o desenvolvimento socioeconômico é também uma prerrogativa da humanidade.

Preservar é caro. E se o benefício é para toda a coletividade, os 
custos também devem ser socializados. Dessa forma, o Código 
previu novas formas para a recuperação florestal, com incentivos 
para os pequenos produtores, viabilizando que a recuperação 
efetivamente se opere, sem que ninguém saia prejudicado. 
Parece que uma norma única que trate da preservação e da 
exploração denota a possibilidade da conjugação dos dois fato-
res, permitindo a sua compatibilização. Peculiaridades surgirão 
com o tempo, mas é isso que leva à evolução legislativa. Nesse 
primeiro momento, parece que o Novo Código Florestal emergiu 
como um avanço, tanto em matéria de preservação, quanto 
em matéria de exploração ambiental sustentável (FONSECA, 
2012, p. 24).

RIDA_Miolo.indb   268 23/07/2018   08:59:19



269O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

Segundo Pereira (2013), o novo Código Florestal trouxe em seu bojo várias 
alterações em detrimento das legislações anteriores. Dentre as mais significativas, 
destacam-se a alteração da palavra “conservar” por “preservar” ou “proteger” e a 
“anistia” aos desmatamentos realizados até 22 de julho de 2008. A autora aponta que 
a preocupação em minimizar os impactos gerados pelas inovações tecnológicas pro-
move a criação de leis ambientais que busquem a não degradação e a recuperação da 
paisagem natural, de modo que a criação de leis ou de medidas de proteção ambiental 
são dotadas de interesses com base na conscientização ecológica. O sucesso da 
aplicação do Novo Código Florestal, assim, depende da relação da legislação com os 
aspectos sociais dos agentes envolvidos, ou seja, a criação da lei por si só não garante 
a conservação ambiental, sobretudo nos espaços rurais brasileiros.

O novo Código Florestal (Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012), alterando as Leis 
números 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, 
de 22 de dezembro de 2006 e revogando as Leis números 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001, em seu artigo 1º-A, estabelece normas gerais sobre a proteção da 
vegetação, áreas de preservação permanente e de reserva legal, exploração florestal, 
suprimento de matéria-prima florestal, controle da origem dos produtos florestais e 
controle e prevenção dos incêndios florestais, prevendo instrumentos econômicos e 
financeiros para o alcance de seus objetivos.

O parágrafo único do referido dispositivo aponta que a nova lei tem como 
objetivo o desenvolvimento sustentável, estabelecendo em seus incisos I a VI os 
seguintes princípios:

I - Afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preser-
vação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, 
bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da 
integridade do sistema climático, para o bem-estar das gerações 
presentes e futuras (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
II - Reafirmação da importância da função estratégica da ativi-
dade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de 
vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômi-
co, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e 
na presença do País nos mercados nacional e internacional de 
alimentos e bioenergia (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
III - Ação governamental de proteção e uso sustentável de 
florestas, consagrando o compromisso do País com a compa-
tibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a 
preservação da água, do solo e da vegetação (Incluído pela Lei 
nº 12.727, de 2012).
IV - Responsabilidade comum da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, em colaboração com a sociedade civil, 
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na criação de políticas para a preservação e restauração da 
vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas 
áreas urbanas e rurais (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
V - Fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da ino-
vação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação 
e a preservação das florestas e demais formas de vegetação 
nativa (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
VI - Criação e mobilização de incentivos econômicos para 
fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa 
e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas 
sustentáveis (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

Segundo Lehfeld et al. (2015), não consiste em um código de defesa único da 
biodiversidade, mas sim de uma legislação que trata da vegetação sob a perspectiva 
do agronegócio, exigindo atenção para eventual incidência, nos casos concretos, de 
outras normas que versem sobre os aspectos florestais, desde a proteção da fauna e 
da estabilidade do solo, até a tutela da qualidade da água, o combate à desertificação, 
a mitigação dos efeitos causados pelas mudanças climáticas, a proteção dos conhe-
cimentos tradicionais dos povos das florestas e até a defesa do patrimônio ecológico 
do ponto de vista cultural.

Sob esse prisma, reconhecendo a necessidade de conciliar a proteção dos 
recursos florestais, como Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente ou mesmo 
de Uso Restrito, com o desenvolvimento do agronegócio, o novo Código Florestal trouxe 
em seu bojo normativo proposta de recuperação ambiental por meio do Programa de 
Regularização Ambiental (PRA). De acordo com Lima (2016), estabeleceu pela primeira 
vez a regularização ambiental das propriedades agrícolas, exigindo cooperação dos 
entes públicos, dos produtores, da cadeira produtiva e das organizações, permitindo 
expandir a produção agropecuária e ao mesmo tempo fomentar a preservação ambiental 
para que a legislação seja efetiva no alcance de seus objetivos. Basicamente, são três 
pilares que fundamentam o Código Florestal: o Cadastro Ambiental Rural (CAR), os 
Programas de Regularização Ambiental (PRA) estaduais, os quais norteiam o processo 
de regularização, e os Termos de Compromisso do produtor.

Acerca do Programa de Regularização Ambiental, o autor supramencionado 
dispõe que:

O Programa de Regularização Ambiental (PRA) é um conjunto de 
regras sobre o processo de regularização perante o novo Código 
Florestal. Tem como base o Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
que definirá os passivos de APPs e RLs a regularizar, prevê que 
o produtor deverá propor um Projeto de Recuperação de Áreas 
Degradadas ou Alteradas (PRADA) que, uma vez aprovado pelo 
órgão ambiental, será a base de um Termo de Compromisso 
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assinado pelo produtor. Os PRAs devem ser claros sobre a 
regularização das áreas desmatadas antes e depois de 22 de 
julho de 2008 (LIMA, 2016, p. 14).

De acordo com Uba (2016) o Programa de Regularização Ambiental contempla 
o conjunto de ações e medidas de natureza técnico-ambiental que o Poder Público 
exigirá dos proprietários e possuidores rurais, com o intuito de adequar sua respectiva 
propriedade à legislação florestal, promovendo a regularização ambiental de suas áreas. 
O legislador estabeleceu que a União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar 
o Programa de Regularização Ambiental de posses e propriedades rurais, com o obje-
tivo de adequá-las aos termos das Disposições Transitórias do Novo Código Florestal.

3. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL: PROPOSTA DE UM NOVO 
MODELO DE DIAGNÓSTICO E RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL

Segundo Martins e De Luca (1994, p. 26), “ativos ambientais são todos os bens 
da empresa que visam à preservação, proteção e recuperação ambiental e devem ser 
segregados em uma linha à parte no Balanço Patrimonial”. Eles podem ser represen-
tados pelas contas que estão no circulante e não circulante da referida demonstração 
contábil (ativo circulante: capital que tem por finalidade custear a atividade da entidade 
que originará o aumento do patrimônio líquido. São elas: caixa, bancos, estoques, 
aplicações financeiras, títulos de capitalização, outros créditos; não circulante: capital 
sem rotatividade, mas importante no funcionamento da atividade-fim da empresa: 
investimento, imobilizado, diferido).

O passivo, por sua vez, é qualquer obrigação empresarial para com terceiros. 
De tal sorte, podemos compreender o passivo ambiental como a representatividade de 
danos causados ao meio ambiente pelo empreendimento, seja ele público ou privado, 
o que passa a representar também a obrigação e responsabilidade social da empresa 
ou mesmo do Poder Público em aspectos ambientais (ADES, 2015).

O passivo ambiental é evidente quando há agressão ao meio ambiente devido 
à execução de atividades econômicas ou produtivas sem dispor de nenhum projeto 
para a recuperação de tal impacto (BASSO, 2005). No Brasil, o passivo ambiental, 
como instituto contábil, é bastante recente, de modo que as empresas têm dificuldade 
em reconhecer o tratamento cabível a ser dado quanto ao seu registro e divulgação.

Quando falamos em passivo ambiental e em responsabilidade social, devemos 
prontamente compreender que os danos ao nosso ecossistema deverão obrigatoria-
mente ser minimizados, ficando clara a obrigação de agir da empresa em virtude da Lei 
nº 9.605/1998, a qual dispõe acerca das sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas lesivas ao meio ambiente. Para que a empresa esteja de acordo com a 
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legislação ela evidentemente terá um custo financeiro elevado uma vez que deverá 
adquirir equipamentos que amenizem seu impacto ambiental (filtros, maquinários, pro-
dutos e mão de obra). Exemplificando: no caso de uma empresa produtora de papel, 
cuja matéria prima é a celulose extraída de árvores, a legislação a obriga a plantar 
mudas nativas com proporcionalidade ao quanto foi explorado.

O reconhecimento do passivo ambiental é de suma importância para a orga-
nização, pois, uma vez que tais obrigações legais de reparação de danos ao meio 
ambiente não são detectadas no ato de negociação, poderá acabar gerando uma série 
de prejuízos significativos e efeitos negativos ao comprador (ADES, 2015). De acordo 
com Ribeiro (1992), o reconhecimento do passivo ambiental pode ter como origem 
qualquer evento ou transição que reflita a interação empresarial com o meio ecológico, 
cujo sacrifico de recursos econômicos se dará no futuro com a aquisição de ativos para 
contenção dos impactos ambientais, insumos inseridos no processo operacional para 
não produção de resíduos tóxicos, gastos para recuperação de áreas contaminadas etc.

De acordo com Philippi Jr. (2014), ainda que o plantio seja realizado em uma 
pequena área, a agricultura e as atividades ambientais podem culminar em impactos 
ambientais de larga escala, como a contaminação de recursos hídricos, o uso indiscri-
minado de agrotóxicos, a erosão dos solos, destruição da mata nativa, dentre outros. 
A agricultura familiar e o agronegócio, assim, são áreas de atividade que acabam 
impactando diretamente no meio ambiente, gerando passivo ambiental.

Lima (2016) aponta que o Programa de Regularização Ambiental (PRA) detém 
um procedimento de adesão que consiste em sete etapas: inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), requerimento para adesão ao Programa de Regularização e 
apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas, Análise 
pelo órgão ambiental do referido Projeto e sua aprovação, Assinatura do Termo de 
Compromisso, e monitoradamente quanto ao cumprimento do referido Programa pelo 
requerente.

Trata-se de uma proposta do novo Código Florestal considerando o reconheci-
mento do passivo ambiental relevante no cenário nacional, e as dificuldades político-
-administrativas do modelo atual de recuperação ambiental, baseado no princípio 
do poluidor-pagador, reduzido à punição daquele que explora os bens florestais em 
desacordo com a legislação vigente.

Segundo Machado e Saleme (2017), o PRA é uma iniciativa dos entes federa-
tivos que devem tomar a frente para viabilizar a regularização das propriedades com 
passivo ambiental, de modo que sua adesão estabelece uma proposta mais condizente 
com a realidade rural brasileira, qual seja, falta de fiscalização pelos órgãos públicos 
ambientais, multas desproporcionais e sem critério que inviabilizam o seu pagamento, 
bem como a promoção de uma consciência de proteção do meio ambiente, e a frequente 
judicialização dessas questões que recaem na morosidade dos tribunais.
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A inovação trazida pela Lei é a obrigatoriedade dessa imple-
mentação ser efetivada em todos Estados. É frequente que 
haja dificuldade no cadastramento de imóveis rurais, pois 
apresentam peculiaridade que dificultam sua fiscalização e 
acompanhamento de atividades. Entre as dificuldades que se 
encontram nos imóveis rurais, a mais complexa foi soluciona-
da por meio do georreferenciamento, que se presta ao exato 
dimensionamento das divisas e confrontações. Outro aspecto 
complexo é o diagnóstico do passivo ambiental eventualmente 
existente na propriedade rural. Todos esses elementos foram 
objeto de reflexão pelos legisladores e técnicos que elaboraram 
o texto, sobretudo porque já se tinha extrema dificuldade em se 
indicar a localização da reserva legal na propriedade ou posse 
rural (MACHADO; SALEME: 2017, p. 129, grifo nosso).

Uma das funções do Cadastro Ambiental Rural (CAR) consiste em disponibilizar 
na internet todos os aspectos referentes à regularização ambiental dos imóveis rurais 
no território nacional. O diagnóstico do passivo ambiental contempla a localização da 
reserva legal informada (dependente da aprovação do órgão ambiental a cargo do CAR 
após a provação do órgão do SISNAMA), indicando o estado do imóvel, ou seja, a con-
servação das reservas naturais ou do bioma existente em sua superfície (LIMA, 2016).

Ellovitch e Valera (2013) apontam que ainda que a legislação florestal seja 
objeto de críticas por parte da doutrina e da jurisprudência diante da regulamentação 
do CAR, foi devidamente incluída a viabilização do PRA para estabelecer os prazos 
para a correção de passivos ambientais, de modo que o Conselho de Meio Ambiente 
de cada Estado-membro deve definir as ações ou possíveis atividades de menor 
impacto ambiental.

O artigo 59 da Lei 12.651, de 2012, indica que os entes federati-
vos devem, no prazo de um ano, contado a partir da publicação 
da Lei, implantar programas de regularização ambiental. A 
inscrição no CAR implicará automaticamente na do Sicar. O 
responsável pela declaração deve esclarecer a questão do 
passivo ambiental existente na propriedade. Nos termos do que 
dispõe o Decreto 8.235, de 2014, após efetivada a inscrição, 
os proprietários poderão proceder à regularização ambiental 
mediante adesão aos programas de regularização ambiental 
dos estados e do DF. Pode ser efetivada mediante recuperação, 
recomposição, regeneração ou compensação. Esta última, so-
mente pode ser aplicada nas reservas legais no que especifica 
o parágrafo 5º da Lei 12.651, de 2012. A partir da inscrição no 
CAR e da constatação do passivo ambiental o proprietário pode 
solicitar imediatamente adesão ao PRA. O artigo 4º do Decreto 
referido informa como os Estados e o Distrito Federal deveriam 
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implementar o programa, deixando claro que os órgãos com-
petentes deveriam firmar um único termo de compromisso por 
imóvel rural. Nas hipóteses de regularização de compensação 
em reserva legal, deve-se apresentar documentos comprobató-
rios necessários (MACHADO; SALEME, 2017, p. 234).

Ora, uma vez homologado o PRA, podem ser realizadas vistorias na propriedade 
com o intuito de verificar o cumprimento do Projeto de Recuperação das Áreas Degradas 
ou Alteradas. Os imóveis rurais devem obrigatoriamente ser regularizados diante de 
uma inspeção adequada, efetivando o diagnóstico do passivo ambiental existente na 
propriedade rural. Todavia, para que possam ser rompidos os paradigmas da tutela 
ambiental com o intuito de promover a sustentabilidade (prerrogativa fundamental da 
legislação florestal vigente), faz-se necessário estabelecer no país um sistema de 
monitoramento efetivo, sob pena de o PRA equiparar-se ao atual modelo de falta de 
fiscalização por parte dos órgãos ambientais.

De acordo com Lima (2016), nos Programas de Regularização Ambiental, é 
viabilizado o termo de compromisso no qual o possuidor ou proprietário rural se compro-
mete com a recuperação, recomposição, regeneração ou ainda pela compensação do 
passivo ambiental que tenha promovido impacto ambiental sob sua responsabilidade.

Diante desse quadro, aponta-se que um Programa de Regularização Ambiental 
(PRA) estruturado de modo adequado contempla a amenização dos impactos e passivos 
ambientais como um todo, buscando a preservação e equilíbrio do meio ambiente.

4. DA CONSTITUCIONALIDADE DO CÓDIGO FLORESTAL E DOS PROGRAMAS 
DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL: ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DA AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.901/18

Cumpre-se ainda analisar as questões envolvendo a constitucionalidade dos 
Programas de Regularização Ambiental, a partir do entendimento jurisprudencial recen-
te, em julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4.901/Distrito Federal, 
de Fevereiro de 2018, de julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal (STF). Na 
referida ADI, entre outros aspectos, foram questionados os parágrafos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º 
do artigo 12 do Código Florestal, dentre outros dispositivos, levantando, dentre outros 
argumentos, prejuízos ambientais advindos das modificações legislativas, os quais, 
em tese, fragilizaram o regime de proteção de áreas de preservação permanente e de 
reserva legal, as quais poderiam, de acordo com os argumentos levantados, ser extintas.

Conforme entendimento da Suprema Corte, o Código Florestal cumpre com 
a norma constitucional de validade, em especial quanto ao processo de recuperação 
ambiental estabelecido pelo Programa de Regularização Ambiental (PRA). Assim, a sus-
pensão da punibilidade daquele que praticou crime, ou mesmo infração administrativa 
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ambiental, antes de 22 de julho de 2008, pelo ingresso no PRA, não fere a Constituição 
Federal. Trata-se de verdadeira conversão em pagamento por serviços ambientais, já 
que a extinção da punibilidade ocorrerá somente se houver o efetivo cumprimento do 
termo de compromisso de regularização do imóvel ou posso rural, de acordo com o 
Projeto de Recuperação da Área Degradada ou Alterada aprovado pelo órgão ambiental.

O voto do ministro Celso de Mello contemplou que a norma inscrita no artigo 60 
do referido diploma é fundamentada pelo artigo 48, inciso VIII, da Constituição Federal 
(anistia), não sendo revestida de conteúdo arbitrário e sem comprometimento do núcleo 
essencial que qualifica o regime constitucional de tutela do meio ambiente, induzindo 
os agentes que tenham praticado determinados delitos ambientais anteriores ao dia 
22.07.2008 a solver seu passivo ambiental.

No mesmo sentido, a jurisprudência da Suprema Corte contempla ainda que 
nos termos dos parágrafos 4º e 5º do artigo 59 do Código Florestal não há qualquer 
inconstitucionalidade, reconhecendo como lícito o benefício atribuído ao proprietário 
ou possuidor rural dentro do contexto do Programa de Regularização Ambiental. 
Reconheceu-se assim a constitucionalidade nos casos de anistia diante do compro-
metimento em solver o passivo ambiental, desde que cumpridos os requisitos legais e 
administrativos do PRA, regulamentado pela União e também pelos Estados-membros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na atualidade, é fundamental repensar das medidas protetivas do meio ambien-
te, em especial no campo. O passivo ambiental das propriedades rurais é relevante e 
deve ser considerado como parâmetro para a atuação efetiva dos órgãos públicos e 
entidades da Administrativa Pública Direta e Indireta. Neste sentido, percebeu-se que 
o modelo de punir para conscientizar não se mostrou suficiente para essa recuperação 
ambiental. Novas estratégias são imprescindíveis para a busca do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado (princípio do desenvolvimento sustentável).

O presente estudo buscou analisar a importância da nova legislação florestal, 
em verdadeira quebra de paradigmas até então sustentado pela doutrina e legislação 
quanto à tutela ambiental (princípio do poluidor-pagador).

Nesse sentido, mostrou-se a viabilidade de recuperação do passivo ambiental 
por um novo modelo introduzido pelo Código Florestal de 2012, qual seja, o Programa 
de Regularização Ambiental (PRA). A anistia ambiental, considerada como a suspensão 
e extinção da punibilidade daquele que suprimiu vegetação nativa ou florestas até 22 
de julho de 2008, não fere a Constituição, conforme considerado pelo Supremo Tribunal 
Federal em fevereiro de 2018, pois se reconhece que se trata, na verdade, de uma 
proposta razoável na atual conjuntura protetiva do meio ambiente (falência do modelo 
de punição baseada na aplicação do princípio do poluidor-pagador).
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Um Programa de Regularização Ambiental, nesse sentido, desde que estruturado 
pelo ente federativo responsável de modo adequado, contribui para o pleno atendimento 
das questões envolvendo o passivo ambiental no âmbito das propriedades rurais, e os 
processos de recuperação ambiental (recomposição, compensação e regeneração) de 
maneira mais condizente com as dificuldades de se buscar a sustentabilidade em um 
setor que envolve grande interesse econômico em sua exploração.
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SUMÁRIO: 1. Os cadastros de propriedades rurais, a gestão territorial ambiental 
brasileira e o Cadastro Ambiental Rural - 2. Consequências da falta de apresentação 
do Cadastro Ambiental Rural - 3. Sobreposições de área no Cadastro Ambiental 
Rural, entre terras particulares e em áreas indígenas - 4. Sigilo de informações no 
sistema do Cadastro Ambiental Rural - Considerações finais - Referências.

RESUMO: O objetivo do presente trabalho de revisão bibliográfica e pesquisa 
documental é ressaltar a importância do Cadastro Ambiental Rural enquanto política 
pública de atribuição territorial, apontando toda legislação correlata e divergências 
territoriais levantadas com a apresentação dos boletins informativos cadastrais desde 
o primeiro vencimento do prazo do cadastro ocorrido em maio de 2015. O trabalho 
também aponta a existência dos demais cadastros brasileiros de imóveis rurais antece-
dentes, com outras finalidades e sua eficiência diante do desafio da adesão à inscrição. 
É demonstrada a responsabilidade de gestão pública no gerenciamento e tratamento 
dos dados coletados até o fim do prazo de inscrição do Cadastro Ambiental Rural para 
a posterior fase de validação, com a superação dos desafios ambientais relacionados 
à sustentabilidade do setor produtivo brasileiro e o início de novas agendas internas e 
externas com o aproveitamento dos resultados obtidos pelo cadastramento.
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ABSTRACT: The objective of the present work of bibliographical review and 
documentary research is to emphasize the importance of Rural Environmental Registry 
as a public policy of territorial allocation, pointing out all related legislation and territo-
rial differences raised with the presentation of the newsletters registration from the first 
expiration of the term of registration occurred in May of 2015. The work also points out 
the existence of the other Brazilian registries of rural properties antecedents, with other 
purposes and the efficiency of the same ones in front of the challenge of the adhesion 
to the inscription. It is demonstrated the responsibility of public management in the 
management and treatment of the data collected until the end of the registration period 
of the Rural Environmental Registry for the later validation phase, with the overcoming 
of the environmental challenges related to the sustainability of the Brazilian productive 
sector and the beginning of new internal and external agendas with the use of the results 
obtained by the registration.

KEYWORDS: rural environmental registry; sustainability.

1. OS CADASTROS DE PROPRIEDADES RURAIS, A GESTÃO TERRITORIAL 
AMBIENTAL BRASILEIRA E O CADASTRO AMBIENTAL RURAL

O Brasil possui aproximadamente 5.175.636 de propriedades rurais, com base 
no censo agropecuário do IBGE 2006, o qual será atualizado até o ano de 2018 com 
adequação destes dados e outras informações relevantes para a formulação das futuras 
políticas públicas de atribuição territorial brasileira.

Ainda vigente, o diploma legal agrário brasileiro, conhecido por Estatuto da Terra, 
Lei Federal nº 4.504/1964, trouxe consigo, à época de sua promulgação, um primeiro 
cadastramento de terras, previsto pelo art. 46 da referida lei, basicamente na intenção 
de registrar dados para caracterização dos imóveis rurais, sua natureza e condições 
das vias de acesso, bem como as condições da exploração e do uso da terra.3

3 Art. 46. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá levantamentos, com utilização, nos casos 
indicados, dos meios previstos no Capítulo II do Título I, para a elaboração do cadastro dos imóveis 
rurais em todo o país, mencionando:
I - dados para caracterização dos imóveis rurais com indicação: a) do proprietário e de sua família; 
b) dos títulos de domínio, da natureza da posse e da forma de administração; c) da localização geo-
gráfica; d) da área com descrição das linhas de divisas e nome dos respectivos confrontantes; e) das 
dimensões das testadas para vias públicas; f) do valor das terras, das benfeitorias, dos equipamentos 
e das instalações existentes discriminadamente;
II - natureza e condições das vias de acesso e respectivas distâncias dos centros demográficos mais 
próximos com população: a) até 5.000 habitantes; b) de mais de 5.000 a 10.000 habitantes; c) de mais 
de 10.000 a 20.000 habitantes; d) de mais de 20.000 a 50.000 habitantes; e) de mais de 50.000 a 
100.000 habitantes; f) de mais de 100.000 habitantes;
III - condições da exploração e do uso da terra, indicando: a) as percentagens da superfície total em 
cerrados, matas, pastagens, glebas de cultivo (especificadamente em exploração e inexplorados) e 
em áreas inaproveitáveis; b) os tipos de cultivo e de criação, as formas de proteção e comercialização 
dos produtos; c) os sistemas de contrato de trabalho, com discriminação de arrendatários, parceiros 
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O referido cadastro veio, então, compor dados para a política agrícola, compi-
lando informações que auxiliem a composição da atribuição territorial brasileira, não 
apenas isto, mas principalmente buscou estabilizar a estruturação fundiária, evitar 
conflitos, dar publicidade imobiliária, garantir tributação equitativa, garantir registro 
das propriedades e servir como instrumento de gestão pública e de desenvolvimento 
territorial sustentável.

Benedito Ferreira Marques (2012, p. 192-194) lembra que:

[...] a preocupação com o cadastramento dos imóveis rurais não 
é recente nem começou com o advento do Estatuto da Terra 
- (Lei nº 4.054/64) - na verdade, a Lei nº 601/1850, art. 13, já 
revelava o interesse do governo em conhecer a real situação 
das terras possuídas. Com isso, instituiu o “Registro Paroquial”, 
ou “Registro do Vigário”, que foi regulamentado no Decreto nº 
1.318, de 1854.

O marco legal cadastral acima citado pelo Estatuto da Terra veio a ser regulamen-
tado pelo Decreto nº 55.891, de 31 de março de 1965 e, após outros muitos cadastros, 
que não são objeto de análise do presente artigo, foram criados, merecendo apenas 
uma breve menção sem maiores delongas, a saber, os seguintes:

A Lei Federal nº 4.947, de 06 de abril de 1966, já consideradas as alterações 
da Lei Federal nº 10.267, de 28 de agosto de 2001 e regulamentação pelo Decreto nº 
4.449, de 30 de outubro de 2002, por exemplo, garantiu a existência do “Certificado 
de Cadastro” - CCIR, a partir de 01.01.1967, hoje expedido pelo INCRA, necessário 
para desmembramentos, arrendamentos, hipotecas, vendas e promessas de vendas, 
tal como para os casos em que houver partilha judicial e obrigatório para imóveis 
privados e públicos.

O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (Ibra) fundiu-se com o Instituto Nacional 
de Desenvolvimento Agrário (Inda), por meio do Decreto nº 1.110, de 09 de julho de 1970 
e em seguida criou-se o Sistema Nacional do Cadastro Rural (SNCR), por intermédio 
da Lei Federal nº 5.868/1972, regulamentada pelo Decreto nº 72.106, de 18 de abril 
de 1973, estabelecendo o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR, gerenciado 
conjuntamente pelo INCRA e pela Secretaria da Receita Federal, também instituindo 
os seguintes registros: I - Cadastro de Imóveis Rurais; II - Cadastro de Proprietários e 
Detentores de Imóveis Rurais; III - Cadastro de Arrendatários e Parceiros Rurais; IV - 
Cadastro de Terras Públicas; e V - Cadastro Nacional de Florestas Públicas.

e trabalhadores rurais; d) as práticas conservacionistas empregadas e o grau de mecanização; e) os 
volumes e os índices médios relativos à produção obtida; f) as condições para o beneficiamento dos 
produtos agropecuários.
[...] § 4º Os cadastros serão continuamente atualizados para inclusão das novas propriedades que forem 
sendo constituídas e, no mínimo, de cinco em cinco anos serão feitas revisões gerais para atualização 
das fichas já levantadas.
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Além disso, o Cadastro de Imóveis Rurais - CAFIR, sob a égide da legislação 
do imposto territorial rural, Lei Federal nº 9.393/1996, administrado pela Secretaria da 
Receita Federal.

Observa-se, todavia, que todos estes cadastros possuíam finalidades nitida-
mente agrárias, agrícolas, produtivas e fundiárias, não necessariamente ambientais, 
apesar de que, a citada Lei Federal nº 4.947, de 06 de abril de 1966, trazia para o 
CCIR, a necessidade de que os registros imobiliários informassem mensalmente ao 
INCRA, as áreas de “reserva legal e particular do patrimônio natural e outras limitações 
e restrições de caráter ambiental, envolvendo os imóveis rurais”, nos termos de seu 
art. 22, § 7º, sem revogações.

De maneira diferente, por sua vez, o Código Florestal, Lei Federal nº 12.651/2012, 
trouxe ao ordenamento jurídico nacional, um registro eletrônico, obrigatório para todos 
os imóveis rurais do Brasil, o Cadastro Ambiental Rural, definido pelo art. 29 do referido 
código, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e 
posses rurais.

A introdução feita com relação aos cadastros de outras finalidades é extre-
mamente pertinente, já que as políticas agrárias ou fundiárias são as que garantem 
o acesso e redistribuição de terras; formas de compra e venda, acesso a posses de 
terras particulares e públicas; até alcançar a função social da propriedade, prevista no 
Estatuto da Terra e na Constituição Federal, tendo como um dos requisitos assegurar 
a conservação dos recursos naturais, objeto direto do Cadastro Ambiental Rural.

Outrossim, os cadastros e legislações precedentes auxiliam os entendimentos 
sobre pequenas, médias e grandes propriedades, módulos rurais e fiscais, conceitos 
também extremamente necessários ao planejamento ambiental junto ao CAR e apli-
cação dos dispositivos de lei relacionados às áreas consolidadas, por exemplo.

O CAR, portanto, identifica áreas de preservação permanente, reserva legal, 
áreas de uso restrito e outras de interesse ambiental, cujos requisitos são delineados 
pelo art. 29, § 1º, do Código Florestal:

I - identificação do proprietário ou possuidor rural;
II - comprovação da propriedade ou posse;
III - identificação do imóvel por meio de planta e memorial des-
critivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com 
pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, 
informando a localização dos remanescentes de vegetação 
nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de 
Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também 
da localização da Reserva Legal.

E o Decreto nº 7.830/2012, em seu art. 5º, apenas ratifica o mesmo texto, 
solicitando:
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Os dados do proprietário, possuidor rural ou responsável 
direto pelo imóvel rural, a respectiva planta georreferenciada 
do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das 
áreas de utilidade pública, com a informação da localização dos 
remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação 
Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas 
e da localização das Reservas Legais.

Já para o pequeno produtor, aquele caracterizado por seus quatro módulos 
fiscais que desenvolva atividades agrossilvipastoris o procedimento se apresenta mais 
simplificado (art. 8º, Decreto 7.830), bastando apenas: “a identificação do proprietário 
ou possuidor rural, a comprovação da propriedade ou posse e a apresentação de 
croqui que indique o perímetro do imóvel, as Áreas de Preservação Permanente e os 
remanescentes que formam a Reserva Legal”.

Apesar de o início do prazo de vigência do Cadastro Ambiental Rural ter ocorrido 
em 06 de maio de 2014, faz-se presente na legislação desde 2012, com a promulgação 
do novo Código Florestal, em que o art. 29 previa que houvesse inscrição no CAR no 
prazo de um ano a contar de sua implantação, com possibilidade de igual prorrogação.

Art. 29 [...] § 3º A inscrição no CAR será obrigatória para todas 
as propriedades e posses rurais, devendo ser requerida no prazo 
de 1 (um) ano contado da sua implantação, prorrogável, uma 
única vez, por igual período por ato do Chefe do Poder Executivo.

O art. 21 do Decreto 7.830/2012 previa que a implantação do prazo do CAR 
fosse declarada pelo Ministério do Meio Ambiente e, por isso, entrou em vigência em 06 
de maio de 2014, com a Instrução Normativa 2/2014 do Ministério do Meio Ambiente.

DECRETO 7.830
Art. 21. Ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente estabelecerá 
a data a partir da qual o CAR será considerado implantado para 
os fins do disposto neste Decreto e detalhará as informações 
e os documentos necessários à inscrição no CAR, ouvidos os 
Ministros de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
e do Desenvolvimento Agrário.

INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2014 MMA
Art. 64. Em atenção ao disposto no § 3º do art. 29 da Lei nº 
12.651, de 2012, e no art. 21, do Decreto nº 7.830, de 2012, 
o CAR considera-se implantado na data de publicação desta 
Instrução Normativa.

Até o final do prazo do CAR em maio de 2015, o boletim informativo do Sistema 
Florestal Brasileiro apontava o número de inscrições com área passível de cadastro 
em 397.562.970 hectares, tendo sido cadastrados 212.920.419 hectares, ou seja, 
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53,56% de área cadastrada, se contabilizados em número de propriedades rurais 
um percentual ainda menor, considerando que vários Estados possuem alto índice 
de pequenas propriedades, sendo que, neste boletim informativo, contabilizaram-se 
1.530.443 imóveis cadastrados.

Por isso, o Ministério do Meio Ambiente declarou a prorrogação de mais um ano 
para inscrição no CAR por meio da Portaria nº 100, de 04.05.2015, ampliando o prazo 
para 06 de maio de 2016. Por sua vez, ao final deste prazo, o boletim informativo do 
Sistema Florestal Brasileiro acrescentou 273.894 hectares em área passível de cadastro, 
aumentando 0,0688% de área cadastrável, somando 397.386.864 hectares, tendo sido 
cadastrados 359.604.160 hectares, ou seja, 90,39% de área cadastrada e 3.482.509 
imóveis cadastrados, logo, 127,54% de aumento no número de imóveis cadastrados.

Para o censo 2006, que apontava 5.175.636 de imóveis rurais, ainda restavam 
1.693.127, imóveis rurais a serem cadastrados, ou seja, uma fatia de 32,7134% de 
propriedades cadastráveis.

Assim, a Medida Provisória nº 707/2015 sugeriu alteração no texto do art. 29 do 
Código Florestal, passando o prazo do CAR de 1 (um) para 3 (três) anos, prorrogável 
por mais um ano, tornando a contagem, portanto, ao prazo final de 2017, todavia, não 
mais o mês de maio, mas a data final de 31 de dezembro, por meio da conversão de 
tal medida na Lei Federal nº 13.295, de 14 de junho de 2016.

Art. 4º Os arts. 29 e 78-A da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 29. [...]
[...]
§ 3º A inscrição no CAR será obrigatória para todas as proprieda-
des e posses rurais, devendo ser requerida até 31 de dezembro 
de 2017, prorrogável por mais 1 (um) ano por ato do Chefe do 
Poder Executivo”. (NR)
“Art. 78-A. Após 31 de dezembro de 2017, as instituições finan-
ceiras só concederão crédito agrícola, em qualquer de suas 
modalidades, para proprietários de imóveis rurais que estejam 
inscritos no CAR”.

Em seguida, o Decreto Federal nº 9.257, de 29 de dezembro de 2017, novamente 
alterou o prazo para inscrição no CAR até 31 de maio de 2018.

Art. 1º Fica prorrogado até 31 de maio de 2018 o prazo para 
requerer a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, con-
forme previsto no § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 2017; 196º da Independência e 
129º da República.
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O boletim informativo de março de 2018 aponta uma divergência ainda mais 
preocupante com a desatualização de dados relacionados à gestão territorial brasileira, 
pois aquele número inicial esperado de 397.562.970 hectares passíveis de cadastro, 
atualizados para 397.836.864 hectares já foram superados pelos 439.004.861 hectares 
cadastrados no sistema, ou seja, um acréscimo de 10,34% de território ao país, lem-
brando que dos 5.175.636 de propriedades rurais, com base no censo agropecuário 
do IBGE 2006, este boletim informativo citado apresenta 4.915.221 de imóveis cadas-
trados, faltam 260.415 de imóveis, representando 5,03% de imóveis remanescentes.

A respeito deste histórico, a Embrapa Monitoramento por Satélite, atribuiu à 
implementação do Cadastro Ambiental Rural três grandes dificuldades ou desafios, 
a saber: a ordem metodológica de coleta, tratamento e validação dos dados a serem 
inseridos no CAR, incluindo o trânsito de arquivos virtuais de grandes tamanhos a 
serem compilados diante da existência de mapas e geocodificações; a produção de 
resultados numéricos e cartográficos extremamente precisos evitando sobreposições e 
imprecisões; e a comunicação, publicação e disponibilização dos métodos e resultados 
à sociedade.

Feita a regressão normativa que explica a origem dos prazos do CAR, é sem-
pre pertinente separar a regularização ambiental por meio de tal ferramenta em três 
momentos, sendo esta primeira etapa apenas de inscrição, uma etapa seguinte de 
validação de informações que foram inseridas, o que é realizado pelos órgãos am-
bientais estaduais e uma última etapa de integração dos cadastros estaduais com o 
sistema nacional (SICAR) com o acompanhamento daqueles projetos de recuperação 
de passivos eventualmente apresentados, o que será comentado em tópico adiante.

O Cadastro Ambiental Rural se tornou, então, um instrumento fundamental 
para auxiliar no processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais 
comparado a um mapa digital a partir do qual são calculados os valores das áreas 
para diagnóstico ambiental, também utilizado pelos governos federal e estaduais para 
melhoria ambiental e auxiliar no planejamento do imóvel rural e na recuperação de 
áreas degradadas, suprimindo também a exigência anterior de que a reserva legal e 
área de preservação permanentes fossem averbadas em matrícula imobiliária, embora 
alguns autores ainda sejam divergentes neste sentido.

Considera-se a existência de corrente divergente, embora minoritária, superada 
por jurisprudência nacional majoritária, no sentido da manutenção da averbação de 
reserva legal nas matrículas imobiliárias, tal como não se observa revogação do item 
22, inciso II do art. 167 da Lei de Registros Públicos (Lei Federal nº 6.015/1973), em-
bora o art. 18, § 4º, do Código Florestal seja expresso em determinar que “O registro 
da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, 
sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, o 
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proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade 
deste ato”. Além do mais, há procedimentos específicos delimitados pelo Decreto nº 
8.235, de 05 de maio de 2014 e Instrução Normativa nº 02/MMA, de 06 de maio de 
2014 com procedimentos adotados para inscrição, registro, análise e demonstração 
das respectivas informações ambientais dos imóveis rurais.

É válido também comentar que, segundo o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 
2008, o qual dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, 
estabelece em seu art. 55 que, deixar de averbar reserva legal pode gerar penalidade 
de advertência e multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos 
reais) por hectare ou fração da área de reserva legal.

Interessantes controvérsias se instalaram entre entes fiscalizadores e proprie-
tários rurais, neste sentido, já que há exigibilidade da obrigação de instituir e preservar 
as áreas de reserva legal por ordem do art. 12 e demais dispositivos do Código Flo-
restal, divergindo-se entendimentos entre averbação no registro imobiliário e registro 
no CAR para comprovação de tal obrigação e seus prazos de recuperação (art. 66, 
Código Florestal).

Prevalece, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o novo Código 
Florestal não extinguiu a necessidade de averbação da reserva legal no Cartório de 
Registro de Imóveis, mas apenas possibilitou, alternativamente, a efetivação do registro 
no Cadastro Ambiental Rural - CAR, neste sentido, REsp 1.426.830/PR,4 Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29.11.2016; REsp 1.276.114/MG,5 Rel. 

4 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. RESERVA LEGAL NÃO AVERBADA. 
EXCLUSÃO PARA FINS DE CÔMPUTO DA PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRE-
CEDENTES DO STJ E STF. 1. O aresto impugnado está em dissonância com a pacífica jurisprudência 
do STF e do STJ, no sentido de que não se pode excluir a Área de Reserva Legal que não esteja 
devidamente individualizada na respectiva averbação, para fins de cômputo da produtividade do imóvel 
rural. Precedente: AgRg nos EREsp 1.376.203/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 
05.11.2014. 2. Não basta a averbação genérica. “Não se encontrando individualizada na averbação, a 
reserva florestal não poderá ser excluída da área total do imóvel desapropriando para efeito de cálculo 
da produtividade” (MS 24.924/DF, Relator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 
j. 24.02.2011, DJe-211). 3. A Lei 12.651/12, que revogou a Lei 4.771/65, não suprimiu a obrigação de 
averbação da Área de Reserva Legal no Registro de Imóveis, mas apenas possibilitou que o registro 
seja realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. 4. Recurso Especial provido” 
(STJ, REsp 1.426.830/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29.11.2016).

5 PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CORTE 
DE ORIGEM. REGIMENTO INTERNO. NORMA LOCAL. DESCABIMENTO. IMÓVEL RURAL. REGIS-
TRO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. EXIGÊNCIA. OFICIAL DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. 
AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 12.651/12. PERSIS-
TÊNCIA DO DEVER DE AVERBAR. EXCEÇÃO. PRÉVIO REGISTRO NO CADASTRO AMBIENTAL 
RURAL. 1. Reconhecido o descabimento da instauração do incidente de uniformização de jurisprudência 
a partir da análise das normas do Regimento Interno da Corte local, o exame da matéria pelo STJ 
atrai o óbice da Súmula 280/STF. 2. Ademais, está pacificado nesta Corte Superior o entendimento de 
que a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência é medida compreendida no juízo 
de conveniência e oportunidade do órgão julgador, a partir das especificidades do caso concreto, daí 
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Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016; e decisões monocráticas 
no REsp 1.722.268/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02.04.2018; REsp 
1.679.978/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 09.03.2018; STJ, REsp 
1.700.817/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 07.03.2018; STJ, REsp 
1.630.243/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 06.12.2017; e outros não citados.

O cadastro ambiental rural, embora obrigatório, depende de iniciativa do produtor 
e é fundamental para segurança jurídica das propriedades, no que diz respeito, espe-
cialmente, à regularização das áreas consolidadas, análises temporais de propriedades 
rurais, diante da modificação de várias leis ambientais ao longo do tempo e a solução dos 
passivos ambientais, como também acesso ao crédito rural em entidades financeiras.

Em seus últimos dias para inscrição, o Cadastro Ambiental Rural surpreendeu 
o Brasil e o mundo, demonstrando que o Brasil, além de compor o mais complexo 
conjunto de leis ambientais, também cumpriu seu papel preservacionista imposto pela 
legislação, somando enorme área de vegetação por todo o território nacional.

Segundo a Embrapa Monitoramento por Satélite e seu Grupo de Inteligência 
Territorial Estratégica (Embrapa, 2017), com a análise dos dados já inseridos no Ca-
dastro Ambiental Rural, mais de 66% do território brasileiro é coberto por vegetação 
nativa, número que sobe para quase 75% se as áreas de pasto nativo do Pantanal, 
Pampa, Caatinga e Savana estiverem incluídas.

Por regiões, o referido estudo da Embrapa traz em sua notícia um diagnóstico 
ainda mais preciso no sentido de que as áreas de vegetação nativa apontam uma 
atribuição territorial ambientalmente conservada:

Considerando a área agrícola registrada no CAR, é possível 
diagnosticar que os produtores brasileiros destinam à preserva-
ção muito mais áreas do que todas as unidades de conservação. 
Na região Sul do Brasil, os agricultores preservam 26% de suas 

por que não pode ser revisado no âmbito do recurso especial. 3. A existência da área de reserva legal 
no âmbito das propriedades rurais caracteriza-se como uma limitação administrativa necessária à 
tutela do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e em harmonia com a função social da 
propriedade, o que legitima haver restrições aos direitos individuais em benefício dos interesses de 
toda a coletividade. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, a obrigação de demarcar, averbar e 
restaurar a área de reserva legal constitui-se uma obrigação propter rem, que se transfere automatica-
mente ao adquirente ou ao possuidor do imóvel rural. Esse dever jurídico independe da existência de 
floresta ou outras formas de vegetação nativa na gleba, cumprindo-lhes, caso necessário, a adoção 
das providências essenciais à restauração ou à recuperação destas, a fim de readequar-se aos limites 
percentuais previstos na lei de regência. 5. Cumpre ao oficial do cartório de imóveis exigir a averbação 
da área de reserva legal quando do registro da escritura de compra e venda do imóvel rural, por se 
tratar de conduta em sintonia com todo o sistema de proteção ao meio ambiente. A peculiaridade é 
que, com a novel legislação, a averbação será dispensada caso a reserva legal já esteja registrada 
no Cadastro Ambiental Rural - CAR, consoante dispõe o art. 18, § 4º, da Lei nº 12.651/12. 6. Recurso 
especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido” (STJ, REsp 1.276.114/MG, Rel. Ministro Og 
Fernandes, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016).
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terras, um número bem acima do que requer o Código Florestal 
(20% nessa região).
Na região Sudeste - com exceção do Espírito Santo, onde os 
dados ainda não estão disponíveis - os agricultores preservam 
29% de suas terras, acima do que determina o Código Flores-
tal (20% na região). No Centro-Oeste - com exceção do Mato 
Grosso do Sul, cujos dados também não estão disponíveis - 
percentagem maior do que a que o Código Florestal determina 
está preservada: 49% das terras (20% é o exigido pelo Código).
No Norte, apenas a agricultura do Tocantins preserva mais do 
que as unidades de conservação. Dentro de suas proprieda-
des, os agricultores apresentam uma taxa de preservação da 
vegetação nativa de 56%. Nos outros estados amazônicos, 
a preservação ambiental é ampla: 71% do Amapá, 53% do 
Amazonas, 47% do Acre, 66% de Roraima e 50% do território 
do Pará - e há extensas áreas cobertas por floresta tropical em 
terrenos baldios.
No Nordeste brasileiro, estima-se que 36% das propriedades 
rurais se registraram no CAR, o suficiente para indicar o papel 
dos agricultores na preservação da vegetação. Na maioria dos 
estados do Nordeste, os produtores destinam à preservação 
da vegetação nativa mais de 50% das propriedades, quando 
apenas 20% é o requisitado (exceto em parte do Maranhão).

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação também resultou evidente 
com o estudo destes números pela Embrapa. O boletim informativo do Sistema Flo-
restal Brasileiro descreve que o Brasil já soma 30.754.914 de hectares cadastrados 
como Unidades de Conservação em 22.484 imóveis, 7,73% do território nacional. Já a 
Embrapa Monitoramento por Satélite, por sua vez, trabalha com o levantamento oficial 
de área total territorial pelo IBGE (2016) e ainda os números do Cadastro Ambiental 
Rural, abalizando um número menor de imóveis em Unidades de Conservação, sendo 
1.871 e uma área bem superior em hectares, sendo 154.433.280, representando 18% do 
território brasileiro, eliminadas as sobreposições de áreas e não considerando apenas 
algumas áreas de uso sustentável na Amazônia tratadas como imóveis rurais, como 
fez o Serviço Florestal Brasileiro.

A opção de trabalho em plataforma própria foi feita apenas pelos estados da 
Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Tocantins. A utilização de 
dados próprios é ainda mais preocupante, já que apenas seis estados possuíam seus 
bancos de dados, os demais ainda operavam com dados do Censo Agropecuário do 
IBGE de 2006.

A Instrução Normativa nº 02/2014 do Ministério do Meio Ambiente tratou de 
maneira diferenciada os assentamentos de reforma agrária, atribuindo ao INCRA a 
responsabilidade pela inscrição de tais áreas (art. 52).
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Alguns outros Estados trataram de maneira ainda mais assistencial e espe-
cífica, como por exemplo, o Mato Grosso do Sul, que regulamentou por meio do 
Decreto Estadual nº 13.977/20146 que seria responsabilidade da AGRAER - Agência 
de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a responsabilidade de dar suporte na 
realização do CAR para o produtor detentor de pequena propriedade ou posse rural 
familiar, ou seja, aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar 
e empreendedor familiar rural.

Finalmente, diz-se por benefícios do Cadastro Ambiental Rural, elencados pelo 
próprio Ministério do Meio Ambiente em seu endereço eletrônico, além de tudo o que fora 
aqui exposto, também a geração de créditos tributários por meio da dedução das Áreas 
de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito da base de cálculo do 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR (Lei Federal nº 9.393/1996); linhas de 
financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa, 
proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo florestal e agro-
florestal sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas 
degradadas; isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como 
fio de arame, postes de madeira tratada, bombas d’água, trado de perfuração do solo, 
dentre outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das Áreas de 
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito (art. 41, Código Florestal); 
condição para autorização da exploração econômica da Reserva Legal mediante manejo 
sustentável e ainda constituição de servidão ambiental e Cota de Reserva Ambiental.

Com a inscrição, segundo o art. 7º do Decreto nº 7.830/2012, há garantia de 
regularidade da propriedade ou posse inscrita no Cadastro Ambiental Rural, enquanto 
não houver manifestação do órgão competente acerca de pendências ou inconsistências 
nas informações declaradas e nos documentos apresentados para a inscrição no CAR.

2. CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DO CADASTRO 
AMBIENTAL RURAL

Ao compreender o alcance do Cadastro Ambiental Rural para cada proprietário 
ou possuidor rural, considerando que se trata de uma obrigação com adesão voluntária, 
faz sentido analisar as consequências da falta de inscrição de maneira completamente 
panorâmica em legislação complementar ao Código Florestal. Segundo tal análise, há 
implicações nas áreas ambiental, tributária, financeira e penal.

6 Art. 2º Para os efeitos deste Decreto entende-se por: XXVIII - pequena propriedade ou posse rural 
familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar 
rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da 
Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006;
Art. 7º Para a inscrição no CAR-MS dos imóveis de que trata o inciso XXVIII do art. 2º poderá ser 
solicitado o apoio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER).
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Ao regulamentar o Código Florestal, o Decreto nº 7.830/2012, em seu art. 6º, § 1º, 
não apenas ressaltou a obrigatoriedade de realização do Cadastro Ambiental Rural, 
como também destacou que as “informações são de responsabilidade do declarante, 
que incorrerá em sanções penais e administrativas, sem prejuízo de outras previstas 
na legislação, quando total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas”.

O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, já citado, sobre infrações e san-
ções administrativas ao meio ambiente, traz possíveis consequências para a falta de 
cadastro, em que se pode considerar, por exemplo, deixar de apresentar relatórios ou 
informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação (art. 81), com multa de 
R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais); elaborar ou apresentar infor-
mação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou 
omisso, em procedimento administrativo ambiental (art. 82), com multa de R$ 1.500,00 
(mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e ainda deixar de 
cumprir compensação ambiental determinada por lei, na forma e no prazo exigidos 
(art. 83), com multa que varia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais). Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 
69, LEI 9.605/98: OMISSÃO DE INFORMAÇõES NO SISTEMA 
“DOF”. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE, AUTORIA E 
DOLO, AUSENTE DÚVIDA RAZOÁVEL. DOSIMETRIA: PE-
NAS NO MÍNIMO LEGAL E PRINCÍPIO NE REFORMATIO IN 
PEJUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. CARGA HORÁRIA DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUTIVA. 1. O bem jurídico 
protegido pela norma penal estabelecida no artigo 69 da Lei 
9.605/98 não é o meio ambiente, mas a administração ambien-
tal, de modo que a omissão de informações no sistema DOF, 
acarretando empecilhos para a fiscalização ambiental, ofende 
o bem jurídico tutelado na norma em tela. [...] (TRF 4º Região, 
Processo ACR 5041137-79.2011.404.7100 RS, Órgão Julgador 
Sétima Turma, Publicação D.E. 14.10.2015, Julgamento, 14 de 
outubro de 2015, Relator Marcelo Malucelli).

Especificamente com relação à obtenção de licenças ambientais para uso ou 
exploração de aquicultura, o CAR possui uma implicação prevista:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em 
zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: [...]
§ 6º Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, 
é admitida, nas áreas de que tratam os incisos I e II do caput 
deste artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura física 
diretamente a ela associada, desde que:
[...] IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural 
- CAR.
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Por falar em implicações ambientais, não apenas o impedimento da obtenção 
de licenças ambientais como também a impossibilidade de comprovação de áreas 
consolidadas em áreas de preservação permanente e reserva legal, tal como o cômputo 
das áreas de preservação permanente no percentual da Reserva Legal, por ordem do 
art. 15, III, do Código Florestal.

A falta do Cadastro Ambiental Rural, na esfera ambiental, implica ainda o impe-
dimento da suspensão de sanções havidas até 22.07.2008 por supressão irregular de 
vegetação em áreas de APP, Reserva Legal e de uso restrito, cometidas até tal data, 
com base no art. 14 do Decreto nº 7.830/2012.

Com relação às mencionadas implicações tributárias, atualmente, para dedução 
das áreas de interesse ambiental do Imposto Territorial Rural, faz-se a apresentação do 
Ato Declaratório Ambiental emitido separadamente e apresentado junto à declaração do 
ITR, obrigação esta que será futuramente extinta para integração do ITR com o CAR 
e então segundo art. 10 da Lei nº 9.393, de 19.12.1996,7 realizando tais deduções.

Nas possíveis implicações criminais, por sua vez, a conhecida Lei de Crimes 
Ambientais, ou seja, a Lei Federal nº 9.605, de 12.02.1998, traz disposições até mesmo 
semelhantes às do Decreto nº 6.514/2008, todavia em âmbito penal, com a tipificação 
de condutas para quem deixar de cumprir obrigações ambientais:

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de 
fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses 
a um ano, sem prejuízo da multa.
Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público 
no trato de questões ambientais:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão 
florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estu-
do, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou 
enganoso, inclusive por omissão: (Incluído pela Lei nº 11.284, 
de 2006)
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído 
pela Lei nº 11.284, de 2006)
Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda 
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, 
promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

7 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de 
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria 
da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1º Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012; 
(Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei nº 12.844, de 2013).
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Finalmente, ao tratar de consequências de ordem financeira, em sua versão 
mais atualizada, o art. 78-A do Código Florestal8 determina que instituições financeiras 
só poderão conceder financiamento aos proprietários de terras inscritas no CAR.

Já se observa, entretanto, na prática de mercado, que muitas empresas ligadas 
à agroindústria, como frigoríficos, já emitem comunicados de que só receberão mer-
cadorias de produtores devidamente inscritos no CAR, de maneira que também não 
se recomendarão negociações de terras sem tal verificação de inscrição e validação.

3. SOBREPOSIÇÕES DE ÁREA NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL, ENTRE 
TERRAS PARTICULARES E EM ÁREAS INDÍGENAS

Durante o prazo de inscrições e principalmente após o prazo para inscrição no 
CAR serão constatadas sobreposições de área são objeto de discussão entre proprie-
tários, possuidores de áreas, entidades públicas e órgãos ambientais.

Lembrando a já citada Instrução Normativa nº 02/2014 do Ministério do Meio 
Ambiente, em seu art. 51, o sistema poderá acusar situação de pendência: [...] c) quando 
constatadas sobreposições do imóvel rural com Terras Indígenas, Unidades de Conser-
vação, Terras da União e áreas consideradas impeditivas pelos órgãos competentes; 
d) quando constatadas sobreposição do imóvel rural com áreas embargadas pelos 
órgãos competentes; e) quando constatada sobreposição de perímetro de um imóvel 
com o perímetro de outro imóvel rural.

Neste caso, para evitar posterior cancelamento da inscrição no CAR, o art. 46 
de tal normativa orienta os responsáveis a proceder à retificação, à complementação 
ou à comprovação das informações declaradas, conforme demandado pelo órgão 
competente.

Para tratar destas incorreções, é possível realizar validações eficientes com 
meios remotos e tecnologia, senão no próprio local, ou então em documento cartorial 
válido.

O SICAR possui um menu chamado “Central de Mensagens”, da Central do 
Proprietário/Possuidor, no qual o usuário pode acompanhar as mensagens referentes 
à análise automática que antecede à técnica apontando “indício de sobreposição”.

Um estudo já realizado pelo Serviço Florestal Brasileiro noticiou em 2017 cerca 
de 11.569 Cadastros Ambientais Rurais sobrepostos a terras indígenas homologadas 
de forma parcial ou completa, que refletem certa insegurança jurídica na situação.

8 Art. 78-A. Após 31 de dezembro de 2017, as instituições financeiras só concederão crédito agrícola, 
em qualquer de suas modalidades, para proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR.
Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo será prorrogado em observância aos novos prazos 
de que trata o § 3º do art. 29.
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O Ministério do Meio Ambiente, ao editar a Instrução Normativa nº 02 de 
06.05.2014,9 garantiu que se “constatada a sobreposição, ficarão pendentes os ca-
dastros dos imóveis sobrepostos no CAR, até que os responsáveis procedam à retifi-
cação, à complementação ou à comprovação das informações declaradas, conforme 
demandado pelo órgão competente”, incluindo áreas indígenas.

Há insegurança nas terminologias utilizadas pela legislação federal e pelas es-
taduais, pois a referida instrução normativa reserva alguns artigos para tratar de terras 
indígenas e em todos se utiliza da expressão “demarcadas” ao invés de homologadas.

O texto do art. 59 dessa instrução normativa10 é ainda mais preocupante ao 
deixar claro que está a critério da Fundação Nacional do Índio indicar as áreas que 
entende compor sua base de dados do SICAR, demandando alinhamento institucional 
para o que será considerado como área indígena.

Segundo a regulamentação legal dos processos de demarcação de terras 
tradicionalmente ocupadas, o processo demarcatório só termina com a homologação 
da área demarcada por “Decreto”, depois de longo trâmite e não deve tomar por base 
portarias ou demais normativas diferentes do que dispõe o processo demarcatório.

O que se define por portaria do Ministro da Justiça é parte do processo demar-
catório, ou seja, apenas os limites da terra indígena (art. 2º, § 10, I, Decreto 1.775/96).

Portanto, considerando que o direito ao cadastramento do imóvel pertence ao 
proprietário ou possuidor do imóvel rural (art. 29, § 1º e § 3º, Lei 12.651/2012), tal como 
é constitucional o direito de propriedade e infraconstitucional o exercício de sua posse, 
considera-se lesão a direitos líquidos e certos o impedimento da conclusão do cadastro 
por sobreposição de área “em processo de demarcação”, garantindo subsídios para 
propositura de mandado de segurança neste sentido.

O § 2º do mesmo artigo supracitado também garante que “o cadastramento 
não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou 
posse [...]”, já que o direito de propriedade continuará sendo exercido pelas matrículas 
imobiliárias e as posses por seus respectivos documentos contratuais e fundiários 
que lhe comprovem e não pelo CAR, tal como os institutos da usucapião, usufruto, 
arrendamento, parceria, dentre outros.

9 Art. 14. A inscrição no CAR da pequena propriedade ou posse rural familiar, que desenvolva atividades 
agrossilvipastoris, bem como das terras indígenas demarcadas e das demais áreas tituladas de povos 
e comunidades tradicionais, que façam uso coletivo do seu território, conforme previsão do § 3º do art. 
8º do Decreto nº 7.830, de 2012, deverão conter as seguintes informações simplificadas: [...]
Art. 30. O proprietário ou possuidor rural de pequena propriedade ou posse rural familiar, cuja área do 
imóvel rural seja de até 4 (quatro) módulos fiscais e que desenvolva atividades agrossilvipastoris, bem 
como das áreas de terras indígenas demarcadas e das demais áreas tituladas de povos e comunidades 
tradicionais que façam uso coletivo do seu território, caso julgue necessário, poderá solicitar o apoio 
institucional ou de entidade habilitada para proceder à inscrição no CAR.

10 Art. 59. Consideram-se como inscritas no CAR as Terras Indígenas que compõem a base de dados do 
SICAR indicadas pela Fundação Nacional do Índio-FUNAI.
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Manter o Cadastro Ambiental Rural de um proprietário em situação de pendência 
por território indígena em processo de demarcação ainda não concluído por decreto, 
tão somente com limites estabelecidos em portaria, representa ameaça a direitos, 
considerados ainda àqueles inerentes à legalidade constitucional, devido processo 
legal e ampla defesa, valendo ainda responsabilização do declarante irregular no CAR.

4. SIGILO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Há um receio de que informações de propriedades privadas serão disponi-
bilizadas publicamente, embora não se descarte a preocupação do produtor, diante 
da intensa fiscalização, acabou por se definir na Instrução Normativa nº 02/2014 do 
Ministério do Meio Ambiente.

O que define este ponto é o art. 12 da referida normativa registrando que as 
informações de natureza pública a serem disponibilizadas pelo SICAR, serão: I - número 
de registro do imóvel no CAR; II - município; III - Unidade da Federação; IV - área do 
imóvel; V - área de remanescentes de vegetação nativa; VI - área de Reserva Legal; 
VII - Áreas de Preservação Permanente; VIII - áreas de uso consolidado; IX - áreas 
de uso restrito; X - áreas de servidão administrativa; XI - áreas de compensação; e 
XII - situação do cadastro do imóvel rural no CAR.

Segundo a IN 02/2014, notificações por eventuais pendências são restritas 
aos proprietários e possuidores; e informações de interesse de cartórios, instituições 
financeiras e entidades setoriais serão disponibilizadas por solicitação específica do 
gestor do sistema.

A Instrução Normativa nº 03, de 18.12.2014, também trouxe especial prote-
ção ao acesso de informações sigilosas ou pessoais oriundas do acesso ao SICAR, 
definindo-as na forma da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)11 
e ainda restringindo completamente com relação ao patrimônio de pessoas físicas e 
jurídicas de acordo com seu art. 4º.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conscientização dos proprietários e possuidores de imóveis rurais, inclusos 
aqueles localizados em áreas urbanas, de que mais uma obrigação cadastral surgiu para 
trazer benefícios, tem se tornado o desafio da adesão à inscrição, mesmo que se trate 
de uma obrigação legal, diante das dificuldades de gerenciamento de políticas públicas 
territoriais e os demais interesses nacionais e internacionais influentes nesse sentido.

11 Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos es-
pecíficos aplicáveis, assegurar a: I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a 
ela e sua divulgação; II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e 
integridade; e III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponi-
bilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.
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A boa divulgação sobre todas as possíveis implicações legais, benefícios e 
consequências do CAR para particulares e gestores públicos facilita a execução de 
tal política pública ambiental nesse sentido, demandando uma boa gestão dos dados 
na próxima etapa chamada de pós-CAR para garantia da segurança jurídica e princi-
palmente sustentabilidade, imagens positivas para o mercado brasileiro.

Verifica-se não apenas uma grande defasagem numérica em se tratando do 
território brasileiro, mas principalmente uma enorme inconsistência herdada de políticas 
públicas precedentes em sistemática semelhante de cadastramento, cujo fracasso na 
precisão pode ter sido ocasionado pela falta de tecnologias, gerenciamento e tratamento 
dos dados obtidos até então, para o que se deve buscar correção de agora em diante.

A sobreposição de áreas evidenciada, além dos resultados já apresentados pelo 
boletim informativo do Sistema Florestal Brasileiro, vai trazer ainda mais divergências 
nos dados cadastrais territoriais brasileiros, o que deverá ser trabalhado com maior 
precisão na fase pós-CAR, levando até mesmo à judicialização de muitas destas 
situações, em medidas que discutam questões agrárias, fundiárias e possessórias.

A gestão dos dados territoriais deverá atuar em favor da solução dos problemas 
territoriais brasileiros relacionados ao desenvolvimento local e sustentável, para não 
trazer ainda mais conflitos judiciais e extrajudiciais de atribuição territorial.

A dinâmica territorial, se bem compreendida, pode identificar um enorme poten-
cial de aproveitamento territorial produtivo e sustentável, afinal, sustentabilidade, embora 
prevista por convenções internacionais na ONU desde o Relatório Brundtland (1987), 
consolidada pela Rio Eco 92, com preocupação com o uso dos recursos naturais, ao 
menos para o Brasil, já demonstra menor potencial de prejuízos ao meio ambiente em 
nível internacional.

O Brasil deve, portanto, ser reconhecido internacionalmente pelo saldo ambiental 
positivo, com maior implementação das políticas públicas climáticas.
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RESUMO: Na obra cinematográfica Vingadores: guerra infinita, o vilão da his-
tória, Thanos, age seguindo seus ideais, considerando que o Universo como um todo 
se encontra em uma equação desiquilibrada, uma vez que, durante o desenvolver da 
história universal, o índice populacional aumenta consideravelmente a cada ano, sendo 
que, ao mesmo passo, os recursos naturais tornam-se cada vez mais escassos. Esta 
narrativa traduz bem a realidade em que o mundo se encontra atualmente, tendo em vis-
ta que o processo de desenvolvimento industrial em escala mundial e as demais práticas, 
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como a globalização, contribuíram consideravelmente para o crescimento populacional 
desordenado e, consequentemente, a degradação do planeta. Biomas completamente 
dizimados, animais em extinção, esgotamento de recursos minerais, tudo isso motivado 
pelo crescimento populacional exacerbado e um consumismo arrebatador. O presente 
artigo tem como objetivo discutir a ideologia do personagem e sua relação com a 
realidade atual do planeta, bem como avaliar práticas que visem um desenvolvimento 
sustentável, afinal, ainda há esperança enquanto for possível reverter essa situação.

PALAVRAS-CHAVE: crescimento populacional; devastação; direito ambiental; 
preservação.

ABSTRACT: In the movie Avengers: infinity war, the villain of the story, Thanos, 
acting following his ideals, whereas the Universe as a whole is in an unbalanced equation, 
since, during the develop of universal history, the index the population increases signifi-
cantly each year, and, at the same pace, natural resources become increasingly scarce. 
This narrative reflects the reality in which the world currently finds itself, considering that 
the process of industrial development on a world scale and the other practices, such as glo-
balization, contributed significantly to population growth cluttered and, consequently, the 
degradation of the planet. Completely decimated biomes, endangered animals, depletion 
of mineral resources, all motivated by the excessive population growth and a sweeping 
consumerism. This paper aims to discuss the ideology of character and his relationship 
with the current reality of the planet, as well as evaluate practices aimed at sustainable 
development, after all, there’s still hope for as long as possible to reverse this situation.

KEYWORDS: population growth; devastation; environmental law; preservation.

INTRODUÇÃO

O presente artigo objetiva uma análise acerca da obra fictícia sobre o discurso 
do personagem Thanos, em Vingadores: guerra infinita, e a sua relação com o contexto 
atual que a humanidade enfrenta, diante do crescimento populacional e do processo de 
urbanização, levando em consideração a forma como estes aconteceram, bem como 
as consequências ambientais para o planeta.

Embora a ideologia de Thanos no desenvolver da história tenha requintes de 
muita crueldade, uma vez que ele pretende dizimar metade da população do Univer-
so, com o intuito único de balancear uma equação demográfica, reduzindo assim a 
quantidade de pessoas no cosmos, por outro lado, temos uma visão de alguém que 
realmente se importa com o Universo.

Realmente, ao analisar o desenvolvimento das cidades em muitos países, é 
possível identificar como sua origem a propriedade rural. Porém, por influência do 
capitalismo, há uma mudança nesse cenário, uma vez que o industrialismo estimulou 
a expansão urbana. Nesse sentido, com a baixa perspectiva da vida no campo, a po-
pulação migra em direção às cidades, fenômeno este que ficou conhecido como êxodo 
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rural. Como dito, esse crescimento demográfico urbano ocorreu de forma desordenada, 
ou seja, sem planejamento algum, sendo que esse alto índice de crescimento acaba 
por acarretar nas degradações ambientais.

O capitalismo é um dos maiores causadores desses impactos ambientais, uma 
vez que a busca incessante pelo lucro, por intermédio do industrialismo, leva também 
ao consumismo desenfreado e ao desequilíbrio ambiental, de vez que os homens se 
apropriam do meio ambiente, acreditando que esse seria uma fonte inesgotável.

Esta situação se agrava ainda mais com a globalização, um processo de inte-
gração econômica, política, cultural e social, fenômeno atribuído ao capitalismo, que 
surge com o intuito de estimular o comércio internacional entre as nações. Em outras 
palavras, é a expansão do mercado, até então restrito somente a um país, para outros 
mercados distantes e emergentes. Porém, tal crescimento econômico desencadeia um 
aumento acirrado da concorrência, produzindo efeitos negativos em toda sociedade.

A globalização sob o modo de produção capitalista proporcionou, de fato, vários 
benefícios para a humanidade, como exemplo os grandes avanços tecnológicos, prin-
cipalmente nas áreas da medicina, informática, biotecnologia etc. Mas, qual o preço 
que o ser humano paga por tais avanços? A busca implacável pelo lucro acaba por 
transformar os padrões de consumo de uma sociedade, provocando o início de sua 
queda. Essa degradação social reflete principalmente em relação ao meio ambiente. O 
homem, por sua vez, é o principal agente da degradação ambiental, degradação essa 
que alcançou níveis catastróficos até então desconhecidos, ou até mesmo ignorados.

No entanto, a verdade é que começa a surgir por parte da sociedade uma nova 
consciência e, a partir daí, buscam-se alternativas para estagnar esse consumo desen-
freado, assim como proporcionar um desenvolvimento econômico-social mais saudável.

Por tais razões, o desenvolvimento econômico deve ser encorajado, mas de uma 
forma que não prejudique o meio ambiente e consequentemente a qualidade de vida 
do homem, ou seja, o desenvolvimento humano deve ser estimulado, seja ele físico, 
mental, psicológico ou emocional, com práticas que promovam a saúde e a educação, 
como uma forma garantida do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Surge, portanto, a necessidade do Direito de intervir por meios diversos da 
ideia proposta por Thanos, como criações de instrumentos que estimulem os ideais 
de desenvolvimento sustentável, além de proporcionar, dessa forma, um crescimento 
econômico, social e, sobretudo, ambiental, como forma de proteger o interesse das 
gerações presentes e futuras.

1. ANÁLISE DA OBRA VINGADORES: GUERRA INFINITA

Vingadores: guerra infinita é um filme lançado em 2018, baseado originalmen-
te nas histórias em quadrinhos (HQ) publicadas pela Editora Marvel Comics, sendo 
produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures.
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O enredo do filme é desenvolvido em torno do objetivo do vilão, Thanos, de reunir 
as denominadas “Joias do Infinito”, que, juntas, ofertam a seu portador o poder de onipo-
tência e onisciência, que se torna capaz de controlar todo o Universo. Nas HQs, o motivo 
que leva Thanos a buscar as joias é o desejo de provocar um genocídio em larga escala, 
envolvendo todas as raças do Universo Marvel, com o intuito de conquistar o amor da Se-
nhora Morte. Já a adaptação cinematográfica apresenta a busca de Thanos como a ideo-
logia de uma entidade superior que possui uma visão caótica sobre o destino do Universo.

O real objetivo de Thanos no filme é o de reequilibrar o universo como ele o vê, 
não se importando com o meio que utilizaria, nem com os efeitos que seus atos poderiam 
desencadear, sendo capaz de realizar tal prática apenas com um estalar de dedos, usan-
do para isso uma manopla, à qual foram fixadas todas as “Joias do Infinito”. Nesta busca 
pelo reequilíbrio universal, é possível identificar em Thanos, mesmo por trás de seus atos 
cruéis, uma visão protetora que beira a sustentabilidade, uma vez que se preocupa com 
a existência do planeta, assim como a relação do uso dos recursos naturais disponíveis.

Diante do exposto, o presente artigo visa discutir sob o ponto de vista social, 
histórico e jurídico a visão de Thanos frente ao crescimento populacional e os impactos 
ambientais ocasionados por uma sociedade industrializada, globalizada e consumista.

2. CRESCIMENTO POPULACIONAL DESORDENADO

No filme, Thanos teoriza a ideia dos efeitos negativos que uma superpopulação 
pode acarretar para a existência harmônica de todo Universo. Desta forma, em sua 
visão, quem mais sofre com esse crescimento populacional desordenado é o meio 
ambiente e, consequentemente, os planetas que compõem o Universo Marvel.

Convém destacar, ainda, que em suas viagens intergalácticas, Thanos pôde 
identificar o mesmo padrão nas diversas raças e diversos planetas pelos quais passou, 
o que o levou a crer que, apesar das diferenças físicas, no Universo Marvel, humanos 
e alienígenas possuem a mesma falsa compreensão de que os recursos naturais são 
infinitos ou, na pior das hipóteses, sabem que são finitos, porém não se preocupam 
com as gerações futuras. A proposta do vilão era a de extermínio de metade de toda 
população do Universo, e não exclusivamente a dos habitantes do Planeta Terra.

Sobre este crescimento populacional desordenado, destaca-se que, assim 
como em diversas partes do mundo, que o desenvolvimento das cidades no Brasil 
tem como ponto de partida a propriedade rural. Nota-se, também, que esse predomí-
nio rural começa a se modificar com a crise de desemprego que assolou a Europa. 
Ribeiro relata que graças a esta situação sete milhões de europeus passam a se fixar 
definitivamente em território brasileiro.

Aliado a este aumento populacional, podemos pontuar que, conforme relata 
Mumford, o capitalismo contribuiu consideravelmente para o estímulo à expansão urbana, 
pois visava exclusivamente aumentar a quantidade de produtos de consumo e os ganhos 
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mensuráveis, por intermédio do industrialismo em larga escala.4 Com o capitalismo no 
auge, os novos empreendedores passaram a investir nas cidades antigas, sobretudo nas 
capitais, pois lá se encontravam grandes polos consumidores, além de que, como bem 
aduz Mumford, “as cidades que ofereciam o novo privilégio municipal do livre comércio e 
livre depósito de bens, sem taxa de entrada, para encorajar novos negócios, foram as pri-
meiras a sentir o frêmito das novas empresas e a incentivar a concentração econômica”.5

Sobre as causas e efeitos relativos a esse crescimento populacional, Thomas 
Malthus6 defendeu por muitos anos que entre 1785 e 1790 a população no mundo havia 
dobrado. Este fato, por sua vez, possuía relação direta com a revolução industrial, uma 
vez que o aumento na linha de produção de alimentos e melhorias na área de saúde 
fez com que a taxa de mortalidade diminuísse e a taxa de natalidade aumentasse. 
Malthus entendia, ainda, que este crescimento acelerado desencadearia uma escassez 
de recursos naturais, em especial relativos à alimentação.

A teoria malthusiana foi rechaçada séculos depois, principalmente com o advento 
da agricultura modernizada, e isso fica evidente ao analisar os relatórios elaborados 
pela Organização das Nações Unidas - ONU:

Em 1950, cinco anos após a criação das Nações Unidas, a 
população mundial era estimada em cerca de 2,6 bilhões de 
pessoas. De acordo com estimativas da ONU, a população 
mundial chegou a 5 bilhões em 11 de julho de 1987, e atingiu a 
marca de 6 bilhões de pessoas em 12 de outubro de 1999. Agora, 
10 anos depois, ela é estimada em aproximadamente 7 bilhões.7

Observa-se que, passados 68 anos do primeiro relatório apresentado pela ONU, 
a população mundial salta de 2,6 bilhões, para quase 7 bilhões, ou seja, este número 
praticamente triplicou em mais de seis décadas. Se considerarmos, ainda, que em 
1999 a população passava de 6 bilhões de pessoas e 19 anos depois chegamos aos 7 
bilhões, isso significa que, embora estes números demonstrem que proporcionalmente 
houve uma queda neste crescimento, o fato é que, ainda assim, a estimativa é que até 
meados de 2040 esse número alcance a impressionante marca de 8 bilhões de pessoas.

Já em relação ao crescimento no Brasil, Ribeiro apresenta alguns dados es-
tatísticos:

Decuplica-se, como se vê, o contingente urbanizado, quando a 
população total do país crescera duas vezes e meia, passando 
de 30,6 milhões, em 1920, para 70,9 milhões, em 1960. No 
mesmo período, a rede metropolitana crescera de seis cidades 
maiores de 100 mil habitantes para 31. Maior, ainda, foi o 

4 MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. 3. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1991. p. 445-449.

5 Ibidem, p. 450.
6 MALTHUS, Thomas Robert. Os economistas: Malthus. São Paulo: Nova Cultural, 1996.
7 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/populacao-mundial/>. Acesso em: 10 maio 2018.
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incremento das cidades pequenas e médias, que constituíam, 
em 1960, uma rede de centenas de núcleos urbanos distribuídos 
por todo o país na forma de constelações articuladas aos centros 
metropolitanos nacionais e regionais.8

Lefebvre faz uma importante consideração acerca dessa transformação ao afir-
mar que a cidade “muda quando muda a sociedade no seu conjunto”,9 ou seja, a cidade 
sempre estará em constante mudança, adequando-se às necessidades da sociedade.

Por iguais razões, como bem observa Mumford, a população rural se encaminha-
va para as novas cidades industriais, sendo que, dessa forma, as aldeias se expandiam 
e se transformavam em cidades que, por sua vez, se transformavam em metrópoles.10

Darcy Ribeiro alerta que no Brasil “a população urbana salta de 12,8 milhões, 
em 1940, para 80,5 milhões, em 1980”, sendo que em 2006 esse número já alcançava 
a escala de 110,9 milhões. Enquanto no mesmo período a população rural passa de 
28,3 milhões para 38,6, sendo que, por fim, apresenta uma redução ao chegar em 
35,8 milhões.11 Segundos dados recentes do IBGE, em 2010 a população urbana é 
de 84,4%, ou seja, aproximadamente 161 milhões de habitantes.12

Figura 1: Brasil - Crescimento populacional de 1940 a 2000

Fonte: IBGE.

8 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 
2006. p. 177-178.

9 LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. 5. ed. São Paulo: Centauro, 2004. p. 51.
10 MUMFORD, op. cit., p. 486.
11 RIBEIRO, op. cit., p. 181.
12 Dados disponíveis em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_

noticia=1866&id_pagina=1>.
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A tabela apresentada pelo IBGE demonstra, claramente, o início de um significa-
tivo crescimento urbano em meados da década de 1950, que se intensifica ainda mais 
entre as décadas de 1960 e 1970. É com base nesse pensamento que Mumford afirma:

Talvez o fato mais importante de toda a transição urbana fosse 
o deslocamento de população que ocorreu em todo planeta. 
Esse movimento e a recolocação foram acompanhados por 
outro fato de magna importância: a espantosa ascensão no 
índice de crescimento demográfico. Esse aumento afetou 
países industrialmente atrasados, [...] com uma população 
predominante rural [...].13

Por tais razões, fica demonstrado que tal crescimento demográfico desordenado 
se intensificou com o industrialismo e consequentemente, pelo êxodo rural, transformou 
as antigas cidades nos grandes centros populacionais que conhecemos hoje, sendo 
que todo este crescimento, somado a outros fatores, acarreta em um aumento nos 
impactos ambientais.

3. GLOBALIZAÇÃO

A indústria surge como o mais importante dos setores da economia de uma 
sociedade, substituindo, assim, o modo de produção rural que predominava no pas-
sado. Isso se deve, principalmente, ao fato de que as indústrias produzem capitais, 
estimulando o desenvolvimento do comércio, bem como fornecem várias oportunidades 
de emprego para a população.

Ocorre, no entanto, que essa produção de capitais ocorre de forma incorreta, 
uma vez que, nas palavras de Andrade:

A indústria vem provocando ainda a acumulação de capitais 
em poucas mãos, acarretando com isso a proletarização e o 
empobrecimento da massa trabalhadora, sobretudo do mundo 
subdesenvolvido. É também uma das atividades principais 
responsáveis pela poluição dos solos, da água e do ar e pela 
consequente degradação do ambiente.14

Andrade propõe que o domínio econômico da indústria mantém os outros setores 
da economia em sua dependência, que essa situação teve início com a Revolução 
Industrial na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e que depois foi 
se expandindo para os demais países.15

A problemática repousa, justamente, no fato de que os países que optam e 
possuem condições de implementar a industrialização são elevados à condição de 

13 MUMFORD, op. cit., p. 485.
14 ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia econômica. 12. ed. São Paulo: Atlas, 1998. p. 204.
15 Ibidem, p. 204.
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países desenvolvidos, criando com os países não industrializados uma relação de de-
pendência, seja no fornecimento de matéria-prima, seja na aquisição de seus produtos.

Posta assim a questão, valorosa se mostra a posição de Andrade ao afirmar que:

A Revolução Industrial resultou na introdução, na atividade 
econômica, de várias técnicas que foram diminuindo a parti-
cipação do trabalho em favor do capital e que possibilitaram a 
aceleração da produção de mercadorias. Com essa aceleração 
da produção de mercadorias, a oferta foi largamente ampliada e 
diversos produtos, antes consumidos apenas nos países mais 
desenvolvidos e por pessoas das classes mais altas, passaram 
a ser consumidos em escala mundial, pela classe média e até 
pela classe pobre.16

Essa expansão do comercial internacional se fortaleceu ainda mais a partir da 
Segunda Guerra Mundial, se intensificando principalmente na década de 1960,17 dando 
origem ao fenômeno ora denominado globalização.18

E nesse sentido aduz Anthony Giddens, sobre um aspecto social, que:

A globalização pode assim ser definida como a intensificação 
das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades 
distantes de tal maneira que acontecimentos locais são mo-
delados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância 
e vice-versa.19

Ainda sobre o conceito de globalização, sob um ponto de vista econômico, Hirst 
e Thompson afirmam:

A economia mundial internacionalizou suas bases dinâmicas, é 
denominada por forças do mercado global incontroláveis, e tem 
como seus principais atores e grandes agentes de mudança ver-
dadeiras corporações transnacionais, que não devem lealdade 
a Estado-nação algum e se estabelecem em qualquer parte do 
mundo em que a vantagem de mercado impere.20

Concluindo, a globalização é um processo de integração econômica, política, 
cultural e social, fenômeno este atribuído ao capitalismo, que surge com o intuito de 

16 ANDRADE, op. cit., p. 206.
17 HIRST, Paul; THOMPSON, Grahame. Globalização em questão. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. p. 39.
18 Algumas teorias datam que a globalização teria surgido em épocas mais remotas da sociedade. 

Partindo do ponto de vista econômico, esses doutrinadores afirmam que o processo, mesmo em fase 
embrionária, teria se iniciado ainda no século XVI com a expansão mercantil internacional (JERONYMO, 
Guilherme Benette. A influência da globalização econômica sobre os modelos de Estado, direito e 
Constituição. 2006. 83 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Centro Universitário Eurípides de 
Marília/UNIVEM, Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, Marília, 2006. p. 12).

19 GIDDENS, Anthony. A terceira via. Rio de Janeiro: Record, 1999. p. 69.
20 HIRST; THOMPSON, op. cit., p. 303.
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estimular o comércio internacional entre as nações, em outras palavras, é a expansão 
do mercado, até então restrito somente a um país, para outros mercados distantes 
e emergentes. Porém, tal crescimento econômico acarreta no aumento acirrado da 
concorrência, produzindo efeitos negativos em toda sociedade.

Observa-se que o fenômeno da globalização atua com força irresistível sobre 
toda sociedade, ora trazendo avanços, ora trazendo prejuízos. Porém, para fins desta 
pesquisa, serão apontados neste momento os pontos negativos em relação à globali-
zação, bem como ao final serão propostas adequações para se realizar tal fenômeno, 
visando sempre à consagração do princípio do desenvolvimento sustentável.

É de verificar-se, nesse sentido, a posição de Weyemüller, ao afirmar que os 
riscos e a globalização estão intimamente ligados, sendo ambos parte de uma realidade 
social complexa, uma vez que:

Com a evolução social, ocorrida principalmente após a Segunda 
Guerra Mundial, desvelou-se uma sociedade massificada e 
veloz, a ponto de romper com a noção tradicional de tempo/
espaço, e onde, influenciadas pela total preponderância da 
economia (neo) liberal, as relações sociais apresentaram uma 
transformação fundamental, o que acarretou uma enorme 
tensão entre sistema jurídico decorrente da modernidade e a 
realidade social.21

Nesse sentido, a globalização supera todas as barreiras de tempo e espaço, 
expandindo os interesses econômicos, inclusive, possibilitando a interação comercial 
entre nações, bem como o compartilhamento de culturas, de forma cada vez mais 
rápida e eficiente.

Porém, em contraposição, a globalização, tendo como sua força motora o 
modo de produção capitalista, sempre visará o lucro. Em outras palavras, essa busca 
por ganhos cada vez maiores acarretará também na busca por locais mais favoráveis 
para a prosperidade de seus projetos econômicos, locais onde encontrarão facilidades, 
como o custo da mão de obra baixo e o recebimento de incentivos fiscais. Ocorre, no 
entanto, que tal exploração nem sempre será retribuída em forma de desenvolvimento 
para o país, pelo contrário, o que acontece é o exaurimento dos recursos naturais.

Sobre o viés ambiental, Weyemüller entende que para atender as necessidades 
do consumo busca-se a transformação do meio natural, ou seja,

a exploração do meio ambiente para suprir as crescentes 
demandas econômicas (produtivas, desenvolvimentistas) é 
uma realidade difícil de ser negada na medida em que a lógica 
econômica é totalmente diversa da ambiental. Por certo que o 
utilitarismo ao qual é submetida a natureza pela racionalidade 

21 CARVALHO, Délton Winter de apud WEYERMÜLLER, André Rafael. Direito ambiental e aquecimento 
global. São Paulo: Atlas, 2010. p. 55.
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do lucro não teve sua gênese com o fenômeno da globalização, 
remontando a um passado distante onde o meio natural era visto 
apenas como um “meio” ao desenvolvimento das habilidades 
humanas visando alcançar o progresso e o bem-estar dos 
homens, projeto que se cumpriu apenas para uma parte da 
população mundial, excluindo assim a maioria.22

A influência da globalização nos impactos ambientais foi tema da Cúpula Mundial 
sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Johannesburgo no ano de 2002, 
conforme se observa em um dos desafios propostos pela sua Declaração:

14. A Globalização adicionou uma nova dimensão a esses 
desafios. A rápida integração de mercados, a mobilidade do 
capital e os significativos aumentos nos fluxos de investimento 
mundo afora trouxeram novos desafios e oportunidades para a 
busca do desenvolvimento sustentável. Mas os benefícios em 
custos da globalização são distribuídos desigualmente, e os 
países em desenvolvimento enfrentam especiais dificuldades 
para encarar esse desafio.23

É nesse sentido que Santos, em sua obra, insere a globalização em três situa-
ções: a globalização como fábula; a globalização como perversidade; e, por último, a 
globalização como deveria ser.24

Por globalização como fábula, Santos induz a existência de uma máquina ideo-
lógica que sustenta as ações preponderantes da atualidade, colocando em movimento 
os elementos essenciais à continuidade do sistema.25 Como exemplo dessa ilusão, 
Santos enaltece a utilização do termo “aldeia global”, como uma forma de fazer crer 
que a difusão instantânea de notícias realmente informaria as pessoas, partindo do 
pressuposto do encurtamento de distâncias entre os povos. Nas palavras do autor:

É como se o mundo se houvesse tornado, para todos, ao alcance 
da mão. Um mercado avassalador dito global é apresentado 
como capaz de homogeneizar o planeta quando, na verdade, 
as diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca de uni-
formidade, ao serviço dos atores hegemônicos, mas o mundo 
se torna menos unido, tornando mais distante o sonho de uma 
cidadania verdadeiramente universal. Enquanto isso, o culto ao 
consumo é estimulado.26

22 WEYEMÜLLER, op. cit., p. 66.
23 Declaração de Johannesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <http://www.cqgp.

sp.gov.br/gt_licitacoes/publicacoes/joanesburgo.pdf>. Acesso em: 23 set. 2011.
24 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Record, 2000. p. 18.
25 Ibidem, p. 18.
26 SANTOS, op. cit., p. 19.
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Por trás de toda essa fábula criada pelo sistema para justificar a globalização, 
Santos entende que existe uma natureza perversa, uma vez que, no seu entendimento, 
tal fenômeno contribui para o desemprego crescente e consequentemente o aumento 
da pobreza e, portanto, há que se falar, principalmente, na perda da qualidade de vida.27 
Sem falar no escopo da presente pesquisa, que são os impactos ambientais, com os 
quais a globalização contribui visivelmente.

E, por conseguinte, Santos apresenta uma sugestão de uso mais sustentável 
desse fenômeno, em que se aproveitariam as ferramentas utilizadas para impulsionar a 
globalização, podendo ser utilizadas com outro objetivo, desde que voltadas para outros 
fundamentos sociais e políticos. Portanto, nas palavras de Santos, seria importante a:

[...] implantação de um novo modelo econômico, social e político 
que, a partir de uma nova distribuição dos bens e serviços, 
conduza à realização de uma vida coletiva solidária e, pas-
sando da escala do lugar à escala do planeta, assegure uma 
reforma do mundo, por intermédio de outra maneira de realizar 
a globalização.28

Por tais razões, é de entendimento unívoco a importância da conciliação entre o 
desenvolvimento econômico globalizado e a preservação do meio ambiente saudável. 
Uma vez que se faz necessário considerar as carências que afligem a maior parte da 
sociedade, sendo que, ao mesmo tempo, devem-se banir as práticas incompatíveis 
com o desenvolvimento sustentável, protegendo, assim, o destino da humanidade. É, 
portanto, nesse sentido, que surgirão normas que orientam e asseguram a preservação 
ambiental, conforme apresentado a seguir.

4. IMPACTOS AMBIENTAIS DO CRESCIMENTO URBANO
Conforme apresentado acima, o processo de industrialização impulsionado pela 

globalização resultou no crescimento desordenado dos grandes centros populacionais, 
e a velocidade com que esse fenômeno se deu acabou por trazer reflexos para a 
sociedade como um todo.

Vidal de la Blanche demonstrou que o papel da vontade humana é essencial para 
se entender o crescimento das cidades, pois “a natureza prepara o local e o homem 
organiza-o de modo a lhe permitir corresponder a seus desejos e necessidades”.29 
Em outras palavras, Monbeig afirma que as variações de volume e de distribuição das 
populações se devem principalmente aos impulsos de crescimento, uma vez que tais 
variações acarretam em modificações no cenário urbano.30

27 Ibidem, p. 19.
28 Ibidem, p. 170.
29 Apud MONBEIG, Pierre. Textos clássicos: o estudo geográfico das cidades. In: GEU - Grupo de Estudos 

Urbanos (Org.). Cidades: Revista científica, Presidente Prudente: Grupo de Estudos Urbanos, v. 1, n. 2. 
2004. p. 279.

30 MONBEIG, op. cit., p. 279.
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O meio ambiente urbano está sempre em constante mudança, afinal, com bem 
aduz Monbeig, “os homens e suas obras, colocados num meio geográfico definido, eis 
o que constitui o organismo urbano. Mas um organismo tem uma função e essa função 
modifica-se ao mesmo tempo em que o organismo evolui”.31 Sendo assim, o meio 
ambiente urbano sempre acompanhará as necessidades do homem em sociedade.

É nesse sentido, também, que entende Mumford, ao afirmar que “a lei do cres-
cimento urbano, ditada pela economia capitalista, significou inexorável destruição de 
todas as características naturais”,32 em que os rios eram transformados em esgotos e 
árvores antigas poderiam ser sacrificadas.

Relata, ainda, Nolasco, que as cidades, durante esse período de desenvolvi-
mento industrial, cresceram de forma desproporcional e que as inúmeras construções 
não deixavam espaço para serviços sociais e nem para o verde público.33

Cumpre ressaltar que a perda desse verde público está relacionada ao 
desmatamento,34 que, segundo dados oficiais, “no período que vai de 1990 a 2005 a 
cobertura florestal do Brasil foi reduzida em 420 mil quilômetros quadrados de extensão, 
o que significa uma perda de 28,4 mil quilômetros quadrados a cada ano”.35

Dessa forma, o homem se apropriou do meio ambiente, visando sempre o 
enriquecimento e o crescimento material da sociedade, pouco se importando também 
com a exploração predatória que estava desencadeando sobre o meio ambiente, 
acreditando cegamente que estes meios seriam inesgotáveis.

Essa busca pelo enriquecimento fica ainda mais evidente quando tratamos do 
consumismo desenfreado, conforme relata Nolasco:

[...] em vez de promover o desenvolvimento e as relações do 
homem com a água, o ar, o solo e seus componentes orgânicos, 
a tecnologia industrial de nossa época dedica-se a imaginar 
meios de substituí-los mecanicamente, mais controláveis e 
lucrativos, mais produtivos e de fácil consumo, levando não vida, 
mas esterilidade ao campo e finalmente, morte à cidade, confor-
mada à máquina, insensível e aniquiladora do próprio homem.36

Ocorre que tais explorações acarretaram impactos ambientais negativos, ini-
cialmente em escala regional, mas rapidamente já falávamos em impactos em escala 

31 Ibidem, p. 299.
32 MUMFORD, op. cit., p. 462.
33 NOLASCO, Loreci Gottschalk. Direito fundamental à moradia. São Paulo: Pilares, 2008. p. 47.
34 A definição dada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - Ibama para 

o termo “desmatamento” é: “a operação que objetiva a supressão total da vegetação nativa de de-
terminada área para uso alternativo do solo”. Disponível em: <www.ibama.gov.br/recursos-florestais/
areas-tematicas/desmatamento/>. Acesso em: 29 ago. 2011.

35 LAVRATTI, Paula. O desmatamento e as mudanças climáticas: uma análise sobre o potencial de 
mitigação e adaptação da legislação florestal brasileira. In: LECEY, Eladio; CAPELLI, Silvia. Revista 
de Direito Ambiental, São Paulo: RT, ano 15, n. 57, 2010. p. 231.

36 NOLASCO, op. cit., p. 49.
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mundial, aos quais servem de exemplo o efeito estufa, a chuva ácida, a desertificação 
do solo, dentre outros.

Com a expansão territorial, as cidades passam a incorporar mais territórios 
pavimentados do que áreas verdes. Sem a preservação das florestas nativas, inclusive 
no que tange as matas ciliares, o solo se torna impermeável e, consequentemente, 
mais frágil. As obras de terraplanagem contribuem para perdas de solo. Tratores e 
máquinas agrícolas usadas de maneira inadequada colaboram para a compactação 
do solo. Sendo assim, Resende aduz que “há a influência da estrutura (agregação de 
partículas do solo), como é o caso dos solos compactados que podem oferecer difi-
culdades à penetração de raízes e, assim, limitar a absorção de água e nutrientes”.37

Vale salientar, conforme relata Resende, “os óxidos de ferro e de alumínio apre-
sentam [...] alta capacidade de absorver fósforo [...]”.38 Em outras palavras, os solos 
pobres em alumínio e ferro não absorvem a quantia necessária de fósforo, reduzindo 
sua capacidade de fertilização e “cimentação”.

Portanto, com base em tudo o que foi relatado acima, Weyemüller aponta que 
as principais fontes de degradação ambiental, como poluição de rios e destruição de 
matas, são decorrentes do processo de industrialização pelo qual o planeta passou 
em suas últimas décadas.39

Nos médios e grandes centros urbanos, vastas áreas são utilizadas como 
aterros sanitários para a deposição de lixo. A decomposição de lixo em meio ao solo 
leva à formação de um líquido tóxico, o chorume, que pode contaminar as águas 
subterrâneas e superficiais.

Em outras palavras, com o crescimento populacional surge a necessidade de 
uma maior produção por parte da indústria, visando ao suprimento das necessidades 
dos cidadãos. Com as indústrias trabalhando a todo vapor, a concentração de emissão 
de CO

2
 na atmosfera aumenta em grandes escalas, acarretando no efeito estufa, com 

consequências catastróficas.
Weyemüller esclarece, ainda, que esse efeito seria um mecanismo natural de 

retenção de calor benéfico e fundamental para a regulação da temperatura média da 
Terra, uma vez que parte da radiação solar é refletida de volta para o espaço e outra 
parte é retida pela atmosfera. Mas, devido à ação transformadora do meio ambiente 
pelo homem, em virtude do excesso de carbono, dentre outros gases lançados na 
atmosfera, esse mecanismo natural benéfico dá lugar ao aquecimento global, que por 
fim acaba por implicar nas mudanças climáticas.40

O crescimento desordenado, bem como o processo de industrialização, pode ser 
considerado como umas das principais causas de impacto ambiental. O consumismo 

37 RESENDE, Mauro. Pedologia e fertilidade do solo: interações e aplicações. Brasília: Ministério da 
Educação; Lavras: ESAL; Piracicaba: POTAFOS, 1988. p. 12.

38 Ibidem, p. 18.
39 WEYERMÜLLER, op. cit., p. 83.
40 Ibidem, p. 92-93.
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desenfreado traz implicações maiores do que apenas o acúmulo de lixo, afinal, a 
quantidade de CO

2
 emitida na atmosfera interfere, inclusive, no aquecimento global. 

Por isso, torna-se necessário que o processo de produção e de desenvolvimento ur-
bano seja revisto, aliando-se a eles práticas relativas ao desenvolvimento sustentável.

5. PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A principal crítica realizada por Thanos é relativa à questão de superpopulação 
dos planetas e à forma como estes seres agem, uma vez que não existiria uma propor-
cionalidade entre o crescimento populacional destes planetas e os recursos naturais 
disponíveis no Universo. Trata-se, portanto, de uma análise crítica a todo processo de 
desenvolvimento que fora apresentado nos tópicos anteriores.

Assim, o homem, como principal agente da degradação ambiental, acaba por 
agravar ainda mais essa situação, conforme elucida José Afonso da Silva:

O desenvolvimento econômico tem consistido, para a cultura 
ocidental, na aplicação direta de toda a tecnologia gerada pelo 
Homem no sentido de criar formas de substituir o que é oferecido 
pela Natureza, com vista, na maioria das vezes, à obtenção de 
lucro em forma de dinheiro.41

Com o decorrer dos anos, tornou-se evidente que esse modo de produção era 
inviável. Portanto, em face da transformação sociopolítica-econômico-tecnológica, nota-
-se a necessidade de um modelo estatal intervencionista, com o intuito de reequilibrar 
o mercado econômico, resgatando, principalmente, os valores ambientais, como uma 
forma de se garantir o pleno desenvolvimento.42

A Conferência de Estocolmo, no ano de 1972, surgiu como uma revolução de 
conceitos e princípios, colocando o Meio Ambiente com um maior destaque em relação 
à sociedade.

Dentre os vários princípios estipulados por esta Declaração, destaca-se, neste 
momento, o princípio do desenvolvimento sustentável,43 que pode ser visto no seguinte 
trecho da carta:

[...] A defesa e o melhoramento do meio ambiente humano para 
as gerações presentes e futuras se converteu na meta imperiosa 
da humanidade, que se deve perseguir, ao mesmo tempo em 

41 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 25.
42 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 7. ed. rev., ampl. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2006. p. 28.
43 O STF reconhece que “o princípio do desenvolvimento sustentável” é impregnado de caráter eminen-

temente constitucional (ADI/MC, Proc. 3.540-DF, rel. Min. Celso de Mello). Cf. TRENNEPOHL, Curt. A 
supremacia do interesse nacional em matéria ambiental e os riscos para o federalismo, para o equilíbrio 
ambiental e para a segurança jurídica da Lei n. 14.675, de 13 de abril de 2009, do Estado de Santa 
Catarina. In: FDUA, ano 8, set./out. 2009. 47-9 e ss. (SILVA, op. cit., p. 27).
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que se mantêm as metas fundamentais já estabelecidas, da paz 
e do desenvolvimento econômico e social em todo o mundo, e 
em conformidade com elas.44

Cumpre ressaltar que, preliminarmente, segundo Sachs, antes da Conferência 
de Estocolmo havia dois grupos: os que previam a abundância (the cornucopians) e 
os catastrofistas (doomsayers). Os primeiros afirmavam que a preocupação excessiva 
com o meio ambiente era descabida, e dessa forma atrasaria o desenvolvimento dos 
países subdesenvolvidos rumo à industrialização, ora já alcançados pelos denominados 
países desenvolvidos. Por outro lado, o segundo grupo, dos pessimistas, anunciava 
o apocalipse, caso o crescimento demográfico e econômico não fosse imediatamente 
estagnado.45

Foi então com a Conferência de Estocolmo, em que ambas as posições extre-
mas foram descartadas, sendo que, para tal, foi proposta uma alternativa média entre 
o que o próprio Sachs denomina como economicismo arrogante e fundamentalismo 
ecológico. Em outras palavras, “o crescimento econômico ainda se fazia necessário. 
Mas ele deveria ser socialmente receptivo e implementado por métodos favoráveis ao 
meio ambiente”.46

É, portanto, pensando nas gerações futuras que a Declaração de Princípios 
Estocolmo destaca a preocupação com a gestão adequada de recursos naturais:

Princípio 2: Os recursos naturais da Terra, incluindo o ar, a água, 
o solo, flora e fauna e, especialmente, as amostras represen-
tativas de ecossistemas naturais, devem ser preservadas para 
o benefício das presentes e futuras gerações, através de um 
planejamento e gestão cuidadosos, quando for o caso.
Princípio 3: A capacidade da terra produzir recursos vitais 
renováveis deve ser mantida e, onde possível, restaurada e 
melhorada.
Princípio 4: O homem tem uma especial responsabilidade de 
defender e criteriosamente administrar a herança da vida sel-
vagem e seus habitats, que se encontram agora gravemente 
ameaçados por uma combinação de fatores desfavoráveis. A 
conservação da natureza, incluindo a vida selvagem, deve, 
assim, ser considerada importante nos planos de desenvolvi-
mento econômico.
Princípio 5: Os recursos não renováveis da Terra devem ser 
empregados de maneira a ser preservados contra o perigo de 
sua futura exaustão, e os benefícios de sua utilização deverão 
ser compartilhados por toda humanidade.

44 Declaração de Estocolmo. Proclame nº 6.
45 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Garamond: Rio de Janeiro, 2002. 

p. 50-51.
46 Ibidem, p. 52.
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Embora, a Declaração de Estocolmo tratasse de noções que levariam à com-
pressão do que hoje é o conceito de desenvolvimento sustentável, a verdade é que essa 
expressão só foi usada em 1987, pelo Relatório Brundtland (Nosso Futuro em Comum), 
que serviu como introdução para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, a RIO/92, em que finalmente houve sua consagração.

E é nesse sentido que encontramos em algumas doutrinas, como Séguin e 
Carrera, a afirmação de que:

O desenvolvimento sustentável é aquele que atende as neces-
sidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 
gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades. 
Uma vida melhor, com a satisfação das necessidades básicas 
para justificar uma sadia qualidade de vida, é meta imperativa 
para aqueles que defendem a política sustentável de desen-
volvimento.47

A expressão “desenvolvimento sustentável” consta em 12 do total de 27 prin-
cípios elencados pela Declaração de Princípios da RIO/92, dos quais se destacam:

Princípio 1: Os seres humanos constituem o centro das pre-
ocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. 
Têm o direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia 
com a natureza.
Princípio 3: O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de 
tal forma que responda equitativamente às necessidades de 
desenvolvimento e ambientais das gerações presentes e futuras.
Princípio 4: A fim de alcançar o estágio do desenvolvimento 
sustentável, a proteção do meio ambiente deve constituir parte 
integrante do processo de desenvolvimento e não poderá ser 
considerada de forma isolada.

No tocante à Carta Magna, encontramos várias expressões correlatas ao meio 
ambiente, tendo inclusive o Capítulo VI tratado exclusivamente sobre isso, mas o fato 
é que em nenhum momento a Constituição Federal se refere expressamente a de-
senvolvimento sustentável. Todavia, em seu art. 225 são apresentados compromissos 
com a sustentabilidade ambiental, uma vez que dispõe o seguinte:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletivi-
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.

47 SÉGUIN, Elida. CARRERA, Francisco. Planeta Terra: uma abordagem de direito ambiental. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 119.
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Sendo assim, a Constituição Federal adota a proteção do equilíbrio do meio 
ambiente como um direito, bem como um modelo econômico de produção capitalista, 
que, embora seja baseado na livre iniciativa e na apropriação privada de bens, deverá 
respeitar a defesa do meio ambiente, levando em consideração os eventuais impactos 
ambientais, como uma forma de promover o desenvolvimento sustentável.48 Assim 
dispõe o art. 170, inciso VI, da CF:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos exis-
tência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios:
[...]
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

Porém, para se alcançar tal desenvolvimento sustentável, muitos doutrinadores 
apresentaram indicadores de sustentabilidade. Nesse sentido, Veiga cita como essen-
ciais as mensagens e recomendações contidas no relatório de 2009 da Comissão para 
Mensuração da Performance Econômica e do Progresso Social - encabeçada pelos es-
pecialistas Nobel Joseph E. Stiglitz e Amartya Sen. Dentre os vários pontos positivos do 
relatório, Veiga aponta a sua importância em esclarecer alguns pontos, afinal, “uma coisa 
é medir desempenho econômico, outra é medir qualidade de vida (ou bem-estar), e uma 
terceira é medir a sustentabilidade do desenvolvimento”.49 Sendo assim, propuseram:

1) O PIB deve ser inteiramente substituído por uma medida 
bem precisa de renda domiciliar disponível, e não de produto;
2) A qualidade de vida só pode ser medida por um índice com-
posto bem sofisticado, que incorpore até mesmo as recentes 
descobertas desse novo ramo que é a economia da felicidade;
3) A sustentabilidade exige um pequeno grupo de indicadores 
físicos, e não de malabarismos que artificialmente tentam pre-
cificar coisas que não são mercadorias.50

Sendo assim, é evidente a necessidade da substituição de indicadores de me-
dição, como os usados para medir o PIB, devendo, portanto, ser utilizados os métodos 
que indiquem a qualidade de vida sob a ótica da sustentabilidade. Nas palavras de 
Veiga, “o desempenho econômico não poderá continuar a ser avaliado com o velho 
viés produtivista, e sim por medida da renda familiar disponível”.51

48 PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro. São Paulo: Elsevier, 
2010. p. 247.

49 VEIGA, José Eli da. Indicadores de sustentabilidade. In: Revista Estudos Avançados, São Paulo: Instituto 
de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, v. 24, n. 68, 2010. p. 46.

50 Ibidem, p. 47.
51 Ibidem, p. 49.
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No Brasil, pode-se citar como um excelente indicador de sustentabilidade 
uma publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, denominada 
Indicadores de desenvolvimento sustentável: Brasil 2010,52 em que será realizado um 
levantamento sobre os principais temas relacionados ao padrão de desenvolvimento 
brasileiro. O IBGE aponta como dimensões dos indicadores de desenvolvimento 
sustentável para o Brasil:

1. Dimensão Ambiental: relacionada com os objetivos de pre-
servação e conservação do meio ambiente, diz respeito ao uso 
dos recursos naturais e à degradação ambiental, analisando 
questões relativas à atmosfera, terra, água doce, oceanos, 
mares e áreas costeiras, biodiversidade e saneamento;
2. Dimensão Social: elementos referidos à satisfação das ne-
cessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e justiça 
social em relação à população, trabalho e rendimento, saúde, 
educação, habitação e segurança;
3. Dimensão Econômica: trata do desempenho macroeconô-
mico e financeiro do País, bem como impactos no consumo de 
recursos naturais;
4. Dimensão Institucional: objetiva a orientação política, capa-
cidade e esforço despendido pelos governos e pela sociedade 
na implementação do desenvolvimento sustentável.

O princípio do desenvolvimento sustentável deve servir como estrutura para todo 
Plano Diretor, uma vez que o desenvolvimento econômico deve ser encorajado, mas de 
uma forma que não prejudique o meio ambiente e, consequentemente, a qualidade de 
vida do homem, ou seja, estimulando o desenvolvimento humano, seja ele físico, mental, 
psicológico ou emocional, com práticas que promovam a saúde e a educação, como 
uma forma garantidora do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar a obra Vingadores: guerra infinita, inicialmente cabe destacar a 
maestria utilizada na construção do personagem Thanos, afinal, embora no Universo 
Marvel ele seja estabelecido como um ser místico, o fato é que muitas de suas ações 
podem ser apontadas como humanas.

Nesse sentido, convém destacar que, mesmo em situações cruéis e extremistas, 
como o sacrifício de sua própria filha para conquistar uma das “joias do infinito”, ou ainda 
a construção de uma ideologia, de que a solução para a sobrevivência do Universo 
era a redução da existência da quantidade de pessoas pela metade, o personagem 
errava, mas com a intenção de acertar.

O motivo por trás dos planos de Thanos de completar sua manopla com as “joias 
do infinito” é adquirir poderes cósmicos para balancear a equação populacional do 

52 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/ids/ids2010.pdf>.
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Universo, que, em sua interpretação, excedeu os limites do ideal. Em outras palavras, 
se não houver o sacrifício de pelo menos metade da população do Universo, logo não 
haverá mais planetas e, consequentemente, não haverá mais vida.

Nota-se que a ideologia de Thanos, embora completamente extremista, possui 
um apelo sustentável, uma vez que o personagem entende que a crescente escala 
populacional vai em sentido contrário ao fornecimento de recursos naturais ofertados 
pelos planetas. Dessa forma, somado ao crescimento populacional desordenado, 
encontra-se o consumismo desenfreado, que, por sua vez, estimula cada vez mais a 
produção industrial e, consequentemente, os impactos ambientais.

Entretanto, os fins não justificam os meios. A situação do planeta realmente 
é alarmante, como boa parte da doutrina defende. Entretanto, existem outros meios 
disponíveis na sociedade, com respaldo nos princípios, tratados internacionais e no 
ordenamento jurídico do país, para que se possa reverter esta situação.

Sendo assim, ao invés de dizimar metade da população, uma saída alternativa 
seria empregar uma política mais rigorosa de controle de natalidade, como acontece em 
países como a China, por exemplo. Embora seja uma prática bastante questionável, o 
fato é que tal ato seria muito mais digno do que a proposta de extermínio apresentada 
pelo vilão.

Além desta política de controle de natalidade, poderia ser incluída nesta proposta 
alternativa uma reeducação de consumo e educação ambiental, criando, com isso, uma 
maior conscientização de toda população referente ao consumismo consciente e ao meio 
ambiente sadio, além da união entre todos os países, para que juntos possam articular e 
aplicar novas políticas sustentáveis de desenvolvimento econômico e social, diminuindo 
ou até mesmo restringindo algumas práticas que acarretem em impactos ambientais.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia econômica. 12. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

DECLARAÇÃO de Johannesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <http://
www.cqgp.sp.gov.br/gt_licitacoes/publicacoes/joanesburgo.pdf>. Acesso em: 23 set. 2011.

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 7. ed. rev., ampl. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2006.

FRANÇA, Ary. A marcha do café e as frentes pioneiras. Rio de Janeiro: Conselho Nacional de 
Geografia, 1960.

GIDDENS, Anthony. A terceira via. Rio de Janeiro: Record, 1999.

HIRST, Paul; THOMPSON, Grahame. Globalização em questão. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.

JERONYMO, Guilherme Benette. A influência da globalização econômica sobre os modelos 
de Estado, direito e Constituição. 2006. 83 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Centro 

RIDA_Miolo.indb   315 23/07/2018   08:59:21



316 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. VII - nº 20 - maio-agosto de 2018

Universitário Eurípides de Marília/UNIVEM, Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, 
Marília, 2006.

LAVRATTI, Paula. O desmatamento e as mudanças climáticas: uma análise sobre o potencial 
de mitigação e adaptação da legislação florestal brasileira. In: LECEY, Eladio. CAPELLI, Silvia. 
Revista de Direito Ambiental, São Paulo: RT, ano 15, n. 57, 2010.

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. 5. ed. São Paulo, Centauro, 2004.

MALTHUS, Thomas Robert. Os economistas: Malthus. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

MONBEIG, Pierre. Textos clássicos: o estudo geográfico das cidades. In: GEU - Grupo de 
Estudos Urbanos (Org.). Cidades: Revista Científica, Presidente Prudente: Grupo de Estudos 
Urbanos, v. 1, n. 2, 2004.

MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. 3. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 1991.

NOLASCO, Loreci Gottschalk. Direito fundamental à moradia. São Paulo: Pilares, 2008.

PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro. São Paulo: 
Elsevier, 2010.

RESENDE, Mauro. Pedologia e fertilidade do solo: interações e aplicações. Brasília: Ministério 
da Educação; Lavras: ESAL; Piracicaba: POTAFOS, 1988.

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

SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 
2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 29.

SÉGUIN, Elida. CARRERA, Francisco. Planeta Terra: uma abordagem de direito ambiental. 
2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.

VEIGA, José Eli da. Indicadores de sustentabilidade. In: Revista Estudos Avançados, São Paulo: 
Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, v. 24, n. 68, 2010.

VINGADORES: Guerra Infinita. Direção de Anthony Russo e Joe Russo. EUA: Marvel Studios. 
Cinema. 2h40min.

WEYERMÜLLER, André Rafael. Direito ambiental e aquecimento global. São Paulo: Atlas, 2010.

RIDA_Miolo.indb   316 23/07/2018   08:59:21



TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL: A EXTRAFISCALIDADE DO 
TRIBUTO COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE 

E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE1

ENVIRONMENTAL TAXATION: THE EXTRA-FISCALITY 
OF THE TAX AS AN INSTRUMENT OF CONTROL 

AND PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT

RENATA ALBUQUERQUE LIMA2

ANA PAULA MARQUES DE SOUZA3

JESIEL DUARTE RODRIGUES4

SUMÁRIO: Introdução - 1. A extrafiscalidade tributária: 1.1. Funções do tributo; 
1.2. Função extrafiscal - 2. Tributação ambiental no Brasil: 2.1. Considerações gerais; 
2.2. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) ambiental; 2.3. Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ecológico; 2.4. Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo - Considerações finais - Referências.

1 Data de recebimento do artigo: 25.04.2018.
Datas de pareceres de aprovação: 25.05.2018 e 01.06.2018.
Data de aprovação pelo Conselho Editorial: 25.06.2018.

2 Pós-Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Doutora em Direito 
Constitucional pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Mestra em Direito e Desenvolvimento pela 
Universidade Federal do Ceará. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Graduada 
em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará. Professora do Mestrado em 
Direito e da Graduação em Direito da UNICHRISTUS. Professora adjunta do curso de Direito da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA. Coordenadora da Graduação e da Pós-Graduação da 
Faculdade Luciano Feijão. E-mail: realbuquerque@yahoo.com.

3 Mestre em Ciências Jurídicas, com área de concentração em Direito Econômico pela Universidade 
Federal da Paraíba. Professora do Curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão, Centro Universitário 
UNINTA e Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral/CE. Coordenadora dos Cursos de Pós-
-Graduação em Direito da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Coordenadora do Curso de Direito 
da Faculdade Princesa do Oeste - FPO, em Crateús/CE. Advogada/CE. E-mail: anapaulamarquess.
adv@gmail.com.

4 Graduado em Direito pela Faculdade Luciano Feijão. E-mail: jesielrodrigues@yahoo.com.br.

RIDA_Miolo.indb   317 23/07/2018   08:59:21



318 Revista Internacional de Direito Ambiental - vol. VII - nº 20 - maio-agosto de 2018

RESUMO: O presente artigo foi elaborado utilizando-se o método indutivo, que 
por meio da técnica de documentação indireta, envolvendo pesquisa bibliográfica, tratou 
da Tributação Ambiental, com enfoque na aplicação da função extrafiscal do tributo 
como instrumento de controle e preservação do meio ambiente, abordados com base 
em seus conceitos interdisciplinares. Por meio da pesquisa bibliográfica realizada, 
buscou-se analisar, além de algumas definições, os aspectos históricos relacionados à 
origem e evolução legislativa da proteção do direito ambiental, bem como de que forma 
a extrafiscalidade tributária tem contribuído para a efetivação da proteção, preserva-
ção e desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Além disso, foram estudados 
impostos de competência da União, Estados e Municípios, que tiveram o fator meio 
ambiente agregado às suas hipóteses de incidência. Com isso, constatou-se que a 
interpretação da norma tributária, no sentido de retribuição a determinadas condutas, 
tem albergado resultados satisfatórios. Por fim, pôde-se entender que a implementação 
de tributos existentes, agregando-os de extrafiscalidade tributária ambiental, serve 
como instrumento essencial à compatibilização do desenvolvimento sustentável e à 
proteção do meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: meio ambiente; extrafiscalidade tributária; desenvolvimento 
sustentável.

ABSTRACT: This article was prepared using the inductive method, which by 
means of indirect documentation technique, involving bibliographical research, dealt with 
the Environmental Taxation, with focus on implementation of the extra tax function of the 
tax as an instrument of control and environmental preservation, addressed based on 
their interdisciplinary concepts. By bibliographical research, tried to examine, in addition 
to some definitions, the historical aspects related to the origin and evolution of legislative 
protection of environmental law, as well as how the tax extra-fiscality has contributed 
to the completion of the protection, preservation and sustainable development of the 
environment. In addition, taxes were studied of competence of the Union, the States and 
municipalities, which had added to their environment factor hypotheses of incidence. With 
this, it was found that the interpretation of the standard tax, in the sense of retribution 
to certain conduct, has had satisfactory results. Finally, we could understand that the 
implementation of existing taxes, adding them to extra-fiscality environmental tax, serves 
as an essential tool to support sustainable development and protect the environment.

KEYWORDS: environment; tax extra-fiscality; sustainable development.

INTRODUÇÃO

Ao utilizar no presente artigo o método indutivo, por meio da técnica de docu-
mentação indireta, envolvendo pesquisa bibliográfica, constatou-se que os instrumentos 
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utilizados pelo Estado para conscientizar as pessoas a colaborarem com um meio 
ambiente sustentável, em sua maioria, têm se mostrado ineficazes, na medida em 
que a poluição ocasionada pelo homem aumentou consideravelmente a degradação 
ambiental, prejudicando, inevitavelmente, a atual e as futuras gerações, que irão sofrer 
as consequências do insucesso das políticas públicas.

Uma das formas de combater essas práticas indevidas é o uso efetivo da im-
plementação de tributos já existentes. Nesse sentido, o presente trabalho busca, de 
modo sucinto, demonstrar que o objetivo maior da implementação da extrafiscalidade 
tributária ambiental é compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação 
do meio ambiente.

Posteriormente, por meio de uma exposição das funções do tributo, a saber, 
as funções fiscal, parafiscal e extrafiscal, buscou-se, com o intuito de lastrear o que 
se propõe nesse trabalho, explorar com mais afinco a função extrafiscal do tributo.

A partir da análise do funcionamento da aplicação de tributos ambientais no 
Brasil, foram trazidos à baila entendimentos antagônicos acerca de quais tributos po-
deriam ser considerados ambientais; sendo defendido por alguns autores que apenas 
poderiam ser objeto de tributação ambiental aqueles que trouxessem, em sua estrutura, 
indicação direta de sua utilização, ao passo que outros defendem a possibilidade de 
auferir finalidades distintas daquelas descritas nas estruturas da norma, ou seja, a 
implementação dos tributos com finalidade ambiental.

Desse modo, foram trazidos à tona exemplos de tributos que tiveram sua hipóte-
se de incidência implementados, com a finalidade de regular a conduta dos contribuintes 
em favor da preservação do meio ambiente, nos níveis da União: Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural ambiental (ITR ambiental); dos Estados: Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS ecológico); e dos Municípios: Imposto 
Predial e Territorial Urbano progressivo no tempo (IPTU progressivo).

1. A EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA

1.1. Funções do tributo

Lastreado no que prevê o artigo 3º da Lei nº 5.172 de 1966, que instituiu o 
Código Tributário Nacional, que assim preconiza “tributo é toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção 
de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada”. Muito embora estejam presentes no corpo do conceito de tributo, trazido 
por legislação própria, citada anteriormente, termos como “compulsória”, “não constitua 
sanção de ato ilícito” e “instituída em lei”, Souza (2009, p. 27-28) acredita que há ao 
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menos três situações em que o conceito de tributo deve ser comparado com conceitos 
constitucionais próximos, ou seja:

Que o particular entrega dinheiro ao Estado quando: I- se vincula 
em razão de manifestação volitiva, no caso dos contratos e das 
declarações unilaterais de vontade; II - em razão de atos ilícitos 
praticados, hipótese em que se verifica a aplicação de multas, 
ou a responsabilidade de indenizar os danos causados ao Es-
tado; e por fim, III - em razão de expressa disposição legal. Em 
síntese: pela manifestação volitiva, por ato ilícito praticado ou 
por expressa disposição de lei pode o particular ser obrigado a 
entregar dinheiro ao Estado.

Assim, a análise das finalidades específicas de determinados tributos, isto é, 
que função exerce dentro do sistema tributário nacional, serve como apanágio para 
conclusões acerca dos objetivos pelos quais o Estado em todas as suas esferas (Fe-
deral, Estadual, Distrital e Municipal) busca atingir com a instituição desses tributos.

Nesse sentido, Machado (2013, p. 69) estabelece os objetivos almejados pelo 
Estado a depender da função atribuída aos tributos, vejamos:

a) Função Fiscal, quando seu objetivo principal é a arrecadação 
de recursos financeiros para o Estado;
b) Função Extrafiscal, quando seu objetivo principal é a interfe-
rência no domínio econômico, buscando um efeito diverso da 
simples arrecadação de recursos financeiros;
c) Função Parafiscal, quando seu objetivo é a arrecadação de 
recursos para o custeio de atividades que, em princípio, não 
integram funções próprias do Estado, mas que este as desen-
volve através de entidades específicas.

Já que a função parafiscal tem o fim preponderante de arrecadação financeira 
para custeio de atividades desenvolvidas por entidades específicas que fazem fun-
ções, em princípio, estatais, depreende-se que os tributos ambientais possuem duas 
funções: a fiscal e a extrafiscal. A primeira tem o escopo de arrecadar capital para 
possíveis investimentos em defesa do meio ambiente, ao passo que a segunda, que 
mais importa para o presente estudo, não tem caráter arrecadatório, mas a função de 
adequar a conduta humana a fim de se obter a efetivação da proteção, preservação e 
desenvolvimento sustentável do meio ambiente.

1.2. Função extrafiscal

Como visto anteriormente, a fiscalidade tributária (função fiscal do tributo) tem 
o escopo de dar efetividade à função primordial do tributo, ou seja, aferir competência 
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de arrecadação de aportes financeiros para que o Estado possa atuar nas áreas da 
saúde, da educação, da assistência social etc., contudo, ocorre que, muitas vezes, o 
Estado atua com vistas a regular o mercado ou a economia de um país, por meio de 
incentivos ou desestímulos. É a chamada função extrafiscal.

Desse modo, a interdisciplinaridade que engloba os ramos do direito, em especial 
o Direito Ambiental, deverá convergir por meio de critérios e princípios que venham dar 
sustentação a esse ramo específico do direito. Acerca da impossibilidade de aplicação 
do caráter extrafiscal como sanção, na procura pela preservação ambiental, traz-se 
os ensinamentos de Domingues (2007 apud Matthes, 2011, p. 58), asseverando que 
“a tributação extrafiscal (e a tributação ambiental em particular) não se destina a punir 
ilicitudes. Busca-se com ela orientar o agente econômico a planejar o seu negócio lícito 
de acordo com uma política pública legitimada pela Constituição”.

Vale trazer à baila o entendimento de Gabriel Filho (2014) quanto à reciprocidade 
existente entre a função fiscal e a extrafiscal que, quase sempre, se complementam a 
depender do instrumento usado, ou seja, há espécies tributárias que albergam finalidade 
extrafiscal, contudo, não desprezam o caráter fiscal, bem como se apresentam espécies 
tributárias que eminentemente têm caráter fiscal, todavia, regulam comportamentos 
sociais, atingindo o fim extrafiscal.

Trata-se, nesse caso, da possibilidade de o ente estatal, embora regule o com-
portamento do contribuinte, auferir fundos econômicos para os cofres públicos, nesse 
ponto confundindo-se as funções fiscal e extrafiscal do tributo.

Nesse sentido, Gabriel Filho (2014, p. 115) destaca que:

Os tributos que apontam para uma finalidade extrafiscal como o 
caso do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) majo-
rado em relação às terras improdutivas e minorado em relação às 
áreas de proteção ambiental, proporcionam também o alcance 
de uma finalidade fiscal, que é o montante do tributo pago que 
ingressa nos cofres públicos. Já os tributos com finalidade emi-
nentemente fiscal - como o Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISSQN), estabelecido por cada Município - também 
repercutem de alguma maneira com conteúdo extrafiscal, pois 
representam um ônus no exercício da atividade econômica. 
Podem ser, por exemplo, um estímulo ou uma dificuldade à 
prestação de serviço em um determinado Município, ainda que 
não seja seu fim primordial em determinada situação.

Portanto, vislumbra-se a possibilidade de o Estado, em um só ato, auferir ob-
jetivos distintos quanto a determinadas espécies tributárias, ora atingindo finalidades 
fiscais, ora extrafiscais. Em ambas arrecadando recursos aos cofres do Estado, contudo, 
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nestas regulando o comportamento do contribuinte, ao passo que naquelas garantem 
a manutenção da estrutura estatal.

2. TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL

2.1. Considerações gerais

A Constituição Federal de 1988 disciplina acerca da tributação e do orçamento 
em título próprio (Título VI da CF/88) ao tratar do sistema tributário nacional (caracte-
rizado como extremamente rígido, o que dificulta a atuação do legislador infraconstitu-
cional), estabelecendo normas de caráter geral, tratando de princípios gerais, limitações 
ao poder de tributar, estabelecendo os impostos da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, bem como as respectivas distribuições de receitas. Esse sistema se 
repete no livro primeiro da Lei nº 5.172 de 1966 (Código tributário Nacional), contudo, 
agregando outras espécies tributárias, tais como: as taxas e contribuições de melhoria 
(GABRIEL FILHO, 2014).

Antes de prosseguir na análise da tributação ambiental no Brasil, vale trazer 
à baila o conceito geral de tributo, embora mencionado em momento anterior neste 
trabalho, delineado no artigo 3º do Código Tributário Nacional, assim propõe “Tributo é 
toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada”, auxilia na compreensão da ideia defendida 
nessa pesquisa.

A proposição de não ser o tributo constituído como sanção de ato ilícito facilita 
a compreensão do que propõe o presente trabalho, ou seja, retirar o caráter repressivo 
da aplicação do direito e inserir o caráter retributivo, com ênfase no uso da extrafisca-
lidade tributária ambiental.

Entretanto, não há como explorar o instituto do “tributo”, na ótica ambiental, 
sem antes entender o que seria tributo ambiental. Nesse sentido, muito bem conceitua 
Uckmar (2005 apud GABRIEL FILHO, 2014, p. 138-139), asseverando que:

[...] tributo ambiental em sentido lato é, de fato, qualquer tributo 
que tem como objetivo declarado a proteção, genericamente 
entendida, dos bens naturais. Tributo ambiental em sentido 
estrito é, por sua vez, um tributo que internaliza o fator poluidor, 
elevando-o a fato gerador. Tal construção permite alcançar igual-
mente, mas de modo indireto, o objetivo último da norma, que é a 
proteção do ecossistema. Aumentando-se de maneira imediata e 
direta o custo de determinados fatores de produção - ou métodos 
de produção -, pode-se, de fato, orientar o comportamento dos 

RIDA_Miolo.indb   322 23/07/2018   08:59:21



323TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL

contribuintes na direção de formas alternativas de consumo, 
obtendo-se assim, sob a forma de um efeito indireto da tributa-
ção, o objetivo último predeterminado, i.e., a diminuição do uso 
do fator de produção poluidor e, dessa forma, a diminuição da 
poluição ambiental.

Nesse sentido, Gabriel Filho (2014) defende que a ideia de tributos ambien-
talmente orientados se molda perfeitamente no objetivo buscado com a figura da 
extrafiscalidade ambiental, quando consegue alterar as condutas dos contribuintes, de 
modo que o economicamente viável seja também o ambientalmente mais sustentável, 
tendo como exemplo o favorecimento, pelo sistema constitucional tributário brasileiro, à 
utilização de taxas e contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE) com 
o fim de proteção ambiental.

Ressalte-se que, nesse ponto, a interpretação da norma legal vislumbra a dis-
tinção entre duas posições, quais sejam: primeiro, a estrutura da norma (positivismo 
de Kelsen) e segundo, a finalidade promocional da norma (função promocional, trazida 
a lume por Bobbio).

No âmbito da tributação ambiental, há autores que defendem a primeira teoria, ou 
seja, a utilização de tributos com finalidade ambiental, apenas se na estrutura da hipó-
tese de incidência houver, de forma concreta e explícita na norma, um direcionamento 
à incidência ambiental, isto é, voltados à preservação ambiental, como defende Tôrres 
(2005 apud SOUZA, 2009, p. 138), segundo o qual, apenas servem como instrumento 
tributário para a preservação do meio ambiente:

(I) o IPTU progressivo no tempo;
(II) as taxas;
(III) as contribuições de intervenção no domínio econômico;
(IV) as compensações financeiras para a criação de fundos com 
destinação ambiental; e
(V) as medidas administrativas, como benefícios fiscais e 
isenções destinadas ao atendimento de regras de natureza 
ambiental, sempre que demonstrado o nexo causal entre a 
materialidade tributável e demais elementos da regra-matriz 
tributária e a potencialidade de afetação ambiental.

Ao passo que aqueles defensores da segunda teoria, a da utilização de tributos 
com finalidade de proteção ao meio ambiente, independente da regra-matriz de inci-
dência, observam os tributos pela perspectiva de implementação ou melhoramento, 
no sentido de trazer ao agente econômico a possibilidade de auferir a atuação estatal 
retributiva, quando da existência de comportamentos ecologicamente aceitos pela 
sociedade; a exemplo do que dispõe Souza (2009, p. 136), indo além, apresentando 
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objetivos dúplices à aplicação da tributação ambiental, isto é, arrecadatório e regulador 
de condutas desejadas pelo Estado, quando afirma:

Se tomarmos o Direito Tributário como o conjunto de normas 
voltadas para a instituição, arrecadação e fiscalização dos tri-
butos, podemos firmar que o Direito Tributário Ambiental exerce 
essa atividade tributária sobre o influxo do valor ambiental, seja 
na instituição, com materialidades que contemplem o elemento 
meio ambiente, seja na arrecadação, cujos valores serão desti-
nados para causas ambientais, seja na fiscalização, orientando 
a condutas ambientais desejadas pelo Estado.

Nesse mesmo diapasão, Gabriel Filho (2014, p. 140) propõe a implementação 
dos tributos existentes, em prol da busca de um meio ambiente ecologicamente equi-
librado nos moldes do artigo 225 da Constituição Federal 1988, quando dispõe que:

Mais importante que a criação de tributos ambientais em sentido 
estrito (tal como a norma institui) é a interpretação dos tributos 
que já existem em nosso ordenamento jurídico, envidando es-
forços para que eles aumentem os níveis de proteção ambiental 
ou, no mínimo, para que não trabalhem em sentido contrário. 
(Grifo nosso)

Com o intuito de expor a interpretação dos instrumentos tributários brasileiros 
que podem ser usados para regular condutas do contribuinte, passa-se à análise, em 
vasta lista, de alguns impostos que, tendo ou não em sua estrutura elementos que 
favoreçam a sua aplicação, em consonância com os ditames de preservação ambien-
tal, atuam no âmbito da União, Estados e Municípios, são eles: ITR ambiental; ICMS 
ecológico; IPTU progressivo no tempo.

2.2. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) ambiental

Dando continuidade ao estudo da aplicação da extrafiscalidade tributária em prol 
do meio ambiente, far-se-á uma explanação das duas situações em que o ITR poderá 
regular a conduta humana: primeiro quando estimula o cumprimento da função social 
da propriedade nos termos do artigo 186 e seus incisos,5 da Carta Magna; segundo, 
quando estimula a criação de áreas de preservação permanente e demais instrumentos 

5 Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
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que favoreçam a proteção ambiental, nesse caso, seria a implementação do ITR na 
forma de ITR ambiental.

Segundo os ensinamentos de Souza (2009), o imposto sobre a propriedade 
territorial rural de competência da União incide sobre a propriedade, o domínio útil ou 
a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do Município e nos 
termos do artigo 153, § 4º, da Constituição Federal de 1988,6 o ITR será progressivo e 
utilizado para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas.

Como já citado nesse trabalho, o objetivo do direito ambiental é compatibilizar o 
desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, o que se percebe 
com a instituição do ITR progressivo, ou seja, o aumento da alíquota para aqueles que 
não estiverem efetuando o aproveitamento racional e adequado do solo (art. 186, I, da 
CF/88), nada mais é que o Estado interferindo na conduta das pessoas com o fim de 
estimular a economia do País.

Portanto, a progressividade do ITR configura-se como a primeira forma de 
implementação extrafiscal do tributo em estudo, no entanto, nesse caso o contribuinte 
não deve ter a postura de preservar o meio ambiente, e sim explorá-lo para fortalecer 
a economia nacional, no caso de grandes produtores rurais; e a local, no caso da 
agricultura familiar.

Todavia, será em lei específica que se encontrará a segunda situação em que 
o ITR poderá interferir na conduta das pessoas, agora na sua forma de ITR ambiental, 
é a parte que interessa a este trabalho, fala-se da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro 
de 1996 (Lei do ITR), que assim estabelece nas alíneas do inciso II do § 1º do artigo 
10. Veja-se:

Art. 10.
[...]
§ 1º Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na 
Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, 
assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal 
ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na 
alínea anterior;

6 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
VI -propriedade territorial rural;
[...]
§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de proprie-
dades improdutivas;
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c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração 
agrícola, pecuária, granjeira, agrícola ou florestal, declaradas 
de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, 
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em 
estágio médio ou avançado de regeneração;
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas 
hidrelétricas autorizada pelo poder público.

Percebe-se que o ITR ambiental seria, na verdade, a isenção ao pagamento do 
tributo, quando presentes situações que envolvessem características que de alguma 
forma beneficiassem o meio ambiente, tais como: áreas de preservação permanente; 
de interesse ecológico para proteção dos ecossistemas; imprestáveis para exploração 
econômica; áreas que estejam em servidão ambiental; cobertas por florestas nativas; 
ocupadas para constituição de usinas hidrelétricas.

Nesse sentido destaca Silveira (2006, não paginado):

O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR é conside-
rado um tributo com nítido caráter extrafiscal, sendo utilizado não 
apenas com vistas ao desestímulo de latifúndios improdutivos, 
mas também de forma a promover e incentivar a utilização ra-
cional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. 
Ganham destaque neste contexto as isenções relativas a tal 
imposto, especialmente aquelas que beneficiam áreas rurais 
destinadas à preservação do meio ambiente, seja em função da 
mera manutenção da vegetação nativa, seja em razão de sua 
utilização de forma ecologicamente sustentável.

Portanto, deixando de fora da hipótese de incidência em determinado imóvel a 
parcela que alberga quaisquer das características anteriormente expostas, desse modo 
incentivando o contribuinte a praticar condutas que favoreçam ao meio ambiente, por 
exemplo, a instituição de servidão ambiental, como explica Rodrigues (2016, p. 650):

A servidão ambiental, regulada pelo art. 9º-A da Lei nº 6.938/81, 
é instituída mediante anuência do órgão ambiental competente. 
Por meio dela, o proprietário rural voluntariamente renuncia, 
em caráter permanente ou temporário, total ou parcialmente, a 
direito de uso, exploração ou supressão de recursos naturais 
existentes em seu domínio.

Sabe-se que a base de cálculo do ITR, segundo Sabbag (2015), incide sobre 
o valor venal da terra nua tributável, isto é, o preço de mercado, excluído o valor das 
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construções, instalações, benfeitorias, culturas permanentes, pastagens, florestas 
plantadas.

Todavia, com a implementação do ITR ambiental deixaria de existir, na prática, 
a possibilidade de cobrança do ITR sobre a parcela do imóvel rural que aderisse a 
quaisquer dos fatores estabelecidos no artigo 10 da Lei do ITR retrocitado, por conta 
da isenção existente.

Portanto, verificou-se, agora no âmbito da União, que há possibilidade do uso 
da legislação tributária para estímulo à manutenção do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e de uso comum de todos, nos termos do artigo 225 da Carta Maior, bem 
como defesa do meio ambiente, mediante tratamento diferenciado, efetivando o princípio 
da ordem econômica, conforme artigo 170 do mesmo Diploma.

2.3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ecológico

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 155, inciso II, estabelece ser da 
competência dos Estados e do Distrito Federal a instituição do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS). Desse modo, cada Estado da 
Federação tem competência legal, atribuída pela Constituição Federal, para instituir o 
ICMS em seus respectivos territórios.

O fato gerador imponível para incidência da espécie tributária em análise, ou 
seja, a circulação de mercadorias e a prestação de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação ocorrem na menor unidade do sistema federativo, 
isto é, nos municípios, conferindo a estes a responsabilidade de abastar os cofres do 
Estado.

Todavia, é necessário que se faça uma análise para compreender como se 
procede sua arrecadação e sua distribuição, para daí localizar onde se pode aplicar 
o ICMS ecológico.

Nesse sentido, o artigo 158, inciso IV, da Carta Magna de 1988, ao tratar da 
“Repartição das Receitas Tributárias”, bem como no seu parágrafo único, inciso II, que 
rege acerca dos créditos a serem atribuídos aos municípios, assim dispõe:

Art. 158. Pertencem aos Municípios:
[...]
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto 
do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação.
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Mu-
nicípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme 
os seguintes critérios:
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[...]
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual 
ou, no caso dos Territórios, lei federal.

Constata-se, portanto, uma das formas de implementação de um tributo existente 
em prol da preservação do meio ambiente, pois, segundo o Conservancy (2017), do 
valor total arrecadado de ICMS pelo Estado, os municípios fazem jus a 25% (vinte e 
cinco por cento), e ¼ (um quarto) desse total será repassado aos municípios de acordo 
com o que dispuser a lei estadual, conforme o que dispõe o inciso II do parágrafo único 
do artigo 158 da CF/88 supracitado. Mediante a consideração do critério ambiental 
no momento de calcular a participação de cada um dos municípios na repartição dos 
valores arrecadados, exsurge a possibilidade de o Estado criar o ICMS Ecológico, que 
advém justamente da viabilidade de o ente estatal, por lei própria, estipular critérios 
ambientais para a destinação da parcela a que fazem jus os municípios, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988.

Portanto, o ICMS Ecológico pode servir como um instrumento de estímulo à 
conservação da biodiversidade, quando ele compensa o município pelas áreas prote-
gidas já existentes e também quando incentiva a criação de novas, já que considera o 
percentual que os municípios possuem de áreas de conservação em seus territórios. 
Porém, é importante destacar que, de forma geral, o critério ambiental refletido no 
ICMS Ecológico é mais amplo, e abarca, além das áreas protegidas, outros fatores, 
como a gestão de resíduos sólidos, o tratamento de esgoto e outros, determinados de 
acordo com cada lei estadual.

Desse modo, conforme o entendimento de Conservancy (2017, não paginado), 
pode-se conceituar o ICMS Ecológico como “o critério ou conjunto de critérios ambien-
tais, utilizados para a determinação do quanto cada município vai receber na repartição 
dos recursos financeiros, arrecadados com o ICMS”.

A possibilidade de uso de determinada espécie tributária, implementando-
-a para que possa servir como instrumento de preservação do meio ambiente, tem 
como excelente exemplo a experiência com o ICMS ecológico. Assim entende Souza 
(2009, p. 290):

Essa experiência não diz respeito diretamente ao tema tributário, 
mas, sim, sobre a repartição da receita, proveniente do ICMS 
arrecadado pelos Estados, com os Municípios que o integram. 
O tema é aqui analisado por servir, efetivamente, de instrumento 
de incentivo a políticas públicas para a preservação do meio 
ambiente. Em verdade, a denominação “ICMS ecológico” é 
imprópria, vez que não se vincula a nenhuma das materialidades 
possíveis do ICMS, consoante autorizado pela Constituição 
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Federal, mas, sim, à repartição das receitas auferidas pela 
cobrança desse imposto.

Não obstante essa impropriedade da nomenclatura do instrumento em análise, 
a experiência tem sido implementada no Brasil em mais de uma dezena de Estados,7 o 
que se pode constatar a partir da comparação da quantidade de hectares de Áreas de 
Unidades de Conservação nos Estados que aderiram à instituição do ICMS ecológico, 
antes e depois de sua implementação ao sistema tributário ambiental, alguns nos três 
níveis de governo (Federal, Estadual e Municipal), outros, em dois (Federal e Estadual), 
e até mesmo em apenas um (Estadual).

Diante de todo o exposto, conclui-se que o ICMS ecológico consegue abarcar 
os requisitos propostos por esse trabalho, no sentido de servir como instrumento de 
controle e preservação do meio ambiente, regulando a conduta dos municípios por meio 
de lei estadual, incentivando a criação de Áreas de Proteção, programas de destinação 
adequada de resíduos sólidos, dentre outros.

2.4. Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo

Para a compreensão sucinta do instrumento de proteção ao meio ambiente em 
análise, é necessária a utilização de interpretação sistêmica das normas que regulam 
o tema.

O IPTU, espécie tributária de competência dos municípios, nos termos do artigo 
156, inciso I, da Constituição Federal de 1988,8 recebeu a faculdade de ser implemen-
tado na forma de IPTU progressivo no tempo, nos termos do artigo 182, § 4º, inciso 
II, também da Carta Magna,9 quando tratado em capítulo próprio (Capítulo II do Título 
VII), da política urbana. Todavia, outrossim, vê-se a necessidade de analisar, mais 

7 Desenvolvido pioneiramente no estado do Paraná em 1991, o ICMS-Ecológico é realidade hoje em mais 
de uma dezena de estados brasileiros, como o Acre, Amapá, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo 
e Tocantins, e envolve o repasse de aproximadamente R$ 600 milhões/ano para os municípios que 
abrigam Unidades de Conservação ou se beneficiam por meio de outros critérios ambientais (JORNAL 
DIA DE CAMPO, 2017, não paginado).

8 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;

9 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
[...]
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano dire-
tor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
[...]
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
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diretamente ligado ao tema IPTU progressivo no tempo, o que dispõe a Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).

Não obstante o fato gerador da incidência tributária do IPTU seja a propriedade, 
o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física, como 
definido em lei civil, localizado na zona urbana do Município, o IPTU progressivo no 
tempo apresenta-se como fundamental instrumento de atuação no planejamento e 
ordenação do meio ambiente urbano, isso em observância ao que dispõe a Lei nº 
10.257/2001, que regulamentou o artigo 182 e seguintes da Constituição Federal de 
1988, que tratam das políticas urbanas, isto é, o instrumento será utilizado com nítido 
caráter extrafiscal com finalidade urbanística.

Uma vez que, conforme entendimento de Souza (2009), a Administração Pública 
Municipal apenas poderá efetuar a cobrança do IPTU progressivo no tempo, quando, 
cumulativamente: o imóvel não esteja cumprindo sua função social, nos termos do 
Plano Diretor; o proprietário tenha sido obrigado a dar destinação devida ao imóvel; 
e por fim, que o proprietário tenha ficado inerte às determinações anteriores exigidas 
pelo Poder Público.

Portanto, sendo constatado pelo Município que determinado imóvel está sendo 
subutilizado (cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor, § 1º 
do art. 5º da Lei nº 10.257/2001), não edificado ou não utilizado, descumprindo assim 
sua função social, o ente público deverá determinar seu parcelamento, a edificação 
ou a utilização compulsória, com o fim de atender sua função social.

Vale ressaltar que a implementação do IPTU, na sua forma IPTU progressivo 
no tempo, é uma faculdade do Poder Público Municipal, o que vem a convergir com 
a proposta desse trabalho, haja vista o caráter instrumental do imposto em epígrafe, 
que se caracteriza não pelo montante arrecadado para os cofres públicos, mas sim 
pelo direcionamento da conduta dos habitantes de determinado município, isto é, 
cumprindo função extrafiscal.

A postura da municipalidade ante a inércia do contribuinte quanto ao aprovei-
tamento adequado do solo e a forma como deverá ser aplicada a alíquota do IPTU 
progressivo no tempo, ocorre nas seguintes condições, segundo a explanação de Souza 
(2009, p. 311-312), podendo findar com a desapropriação do imóvel, subutilizado, não 
edificado ou utilizado de modo inadequado. Veja-se:

No caso, o proprietário que não der a devida destinação ao 
imóvel será notificado pelo Poder Público para fazê-lo (artigo 
5º, § 2º, do Estatuto da Cidade) no prazo nunca inferior a um 
ano, para apresentação de projeto e, após dois anos, a partir da 
aprovação desse, para início das obras (ou seja: o parcelamento, 
edificação ou utilização compulsória).
[...]
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Efetuada a notificação e remanescendo inerte o proprietário no 
prazo fixado em lei, o Município estabelecerá, em lei específi-
ca, como disposto no caput do artigo 7º do Estatuto, alíquotas 
crescentes até o teto de 15% (quinze por cento), pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos (§ 1º). A alíquota de um ano nunca poderá 
ser superior ao dobro da alíquota aplicada no ano anterior, 
observado o teto estabelecido.
[...]
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos e não tendo sido dada 
a destinação devida ao imóvel, conforme disposto no Plano 
Diretor, deverá o Município desapropriar a área, com pagamento 
por meio de títulos da dívida pública, nos termos do artigo 8º do 
Estatuto da Cidade.

Portanto, não há que se falar em contrassenso no que diz ao conceito de tributo, 
quanto a não ser sanção por ato ilícito, haja vista o caráter sancionatório incidir sobre 
o IPTU progressivo no tempo, que nada mais é que punição ao contribuinte pelo não 
cumprimento da função social do imóvel, o que diverge do fato gerador do IPTU em 
si, que é a propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel urbano, Souza (2009).

Vê-se, portanto, a implementação a um tributo já existente, usado, nesse caso 
específico, para promoção do meio ambiente, no seu aspecto artificial, consubstanciado 
no cumprimento da função social da propriedade urbana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a utilização de um instrumento que venha intervir antes mesmo 
que o dano ambiental efetivamente ocorra, ou seja, que detenha a finalidade de regular 
a conduta humana, característica própria da função extrafiscal dos tributos, pode ser 
implementado, assim, deixando de enxergar o direito como coercitivo, cogente, ou forma 
de sanção que reprima as práticas ecologicamente não aceitas pela sociedade, para 
enxergá-lo como retributivo ou compensador, por condutas que favoreçam a proteção 
do meio ambiente, isto é, utilizando-se da função promocional do direito.

A análise feita nos instrumentos tributários que podem ser implementados 
pela extrafiscalidade ambiental, no caso, o ITR ambiental, o ICMS ecológico e o IPTU 
progressivo no tempo, serviu para demonstrar que há possibilidade de educar o com-
portamento das pessoas, no que diz respeito a uma consciência ecológica que vise a 
um meio ambiente equilibrado nos moldes do que dispõe o artigo 225 da Constituição 
Federal de 1988.

Portanto, diante de todo o exposto, conclui-se que existe a possibilidade de 
implementação dos tributos, eivando-os de caráter ambiental, com majoração de 
alíquotas para as condutas prejudiciais ao meio ambiente, ou a redução da alíquota 
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para aqueles que procuram manter a sadia qualidade do meio ambiente, garantindo a 
sua preservação para a presente e as futuras gerações.
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