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APRESENTAÇÃO 

A presente obra é fruto dos estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa: “Direito Ambiental, 

Transnacionalidade e Sustentabilidade”, cadastrado no CNPq e vinculado ao Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica (PPCJ) da Universidade do Vale do Itajaí –UNIVALI, da 

Universidade de Alicante (Espanha) e  do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Direito da 

UNIFOR. Os debates e estudos seguiram as metas do Projeto de Pesquisa coordenado por nós, 

intitulado “Análise comparada dos limites e das possibilidades da Avaliação Ambiental Estratégica 

e sua efetivação com vistas a contribuir para uma melhor gestão ambiental da atividade portuária 

no Brasil e na Espanha" aprovado através do Edital MCTI/CNPQ/UNIVERSAL 14/2014. O livro é 

composto por treze artigos científicos, cuja temática central é a “Meio Ambiente e 

Sustentabilidade”.  

Inicia-se a obra com o capitulo intitulado “A Ecoalfabetização no ensino jurídico rumo à 

consciência ambiental” das autoras Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza e Camila Monteiro 

Santos Stohrer, que refletem sobre a forma do conceito de Alfabetização Ecológica desenvolvido 

por Fritjof Capra e como poderia contribuir na reestruturação do ensino jurídico com vistas a um 

cidadão ecologicamente consciente e responsável. 

Na sequência, o segundo capitulo “Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade: 

evolução epistemológica na necessária diferenciação entre os conceitos” de autoria Maria Cláudia 

da Silva Antunes de Souza e Charles Alexandre Souza Armada que destacam para o novo paradigma 

imposto à sociedade pós-moderna. A crise ambiental é também uma crise da civilização, do 

esgotamento de um modo de vida baseado no consumo. A insustentabilidade do atual processo de 

desenvolvimento passa, também, pelas dificuldades conceituais associadas às categorias 

Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável, identificando suas contradições e aproximações. 

O terceiro capitulo intitulado “Sustentabilidade Ambiental e o Direito de Bem-Estar” de 

Eliane Pavanello, tem como objetivo demonstrar a intrínseca relação entre a Sustentabilidade e o 

Bem-Estar como um dos elementos do preceito constitucional da dignidade da pessoa humana. 

No quarto capitulo, Iolmar Alves Baltazar e Márcia Krischke Matzenbacher trazem a pesquisa 

“A Responsabilidade Socioambiental do Poder Judiciário na Gestão Sustentável dos bens 

apreendidos em Processos Criminais” onde discorrem acerca da gestão sustentável dos bens 

apreendidos em processos criminais e da destruição sustentável de tais bens, quando estes bens 
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não possam ser restituídos aos seus legítimos proprietários ou detentores ou mesmo destinados a 

entidades assistenciais ou alienados judicialmente. 

O quinto capitulo, intitulado “Pegada Hídrica: Instrumento de Sustentabilidade 

Ambiental?” das autoras Ivanna Pequeno dos Santos e Jannayna Lima apresentam em seu artigo 

uma análise da pegada hídrica como um possível instrumento de sustentabilidade ambiental. O 

quadro de escassez e de má distribuição de água no planeta leva a procura de mecanismos, como a 

pegada hídrica, possibilitando uma reflexão das demandas e usos da água doce. 

Adiante, o sexto capitulo, apresenta a pesquisa “Sustentabilidade no Âmbito da Atividade 

Empresarial: Função ou Responsabilidade Social da Empresa?” de Thiago Pinho de Andrade, analisa 

a Sustentabilidade, notadamente no âmbito empresarial sob a perspectiva da função e 

responsabilidade social da empresa. 

O sétimo capitulo, com o titulo “Ativismo Judicial e o Meio Ambiente Equilibrado”, de Rafael 

Nunes Pires Rudolfo desenvolve os aspectos positivos e negativos do ativismo judicial, pelo prisma 

da sustentabilidade. 

No oitavo capitulo, cujo tema é “Problematíca Ambiental de la Generación de Residuos 

Solidos Urbanos y la jerarquización de los Mecanismos de Disposición Final” de Jaime Alberto 

Duque Mejía passa a analisar os mecanismos de tratamento dos resíduos sólidos urbanos 

considerando as ameaças que estes resíduos representam para o meio ambiente e para a saúde 

humana. 

Novo capítulo, intitulado “La Participación Ciudadana como elemento necesario para una 

Gestión Sostenible del Recurso Hídrico: acercamiento a las legislaciones brasileña y colombiana” 

de Nathalia Alzate Mora, apresenta os espaços de participação cidadã nos processos de gestão da 

água comparando as legislações do Brasil e da Colômbia. 

O décimo capitulo aborda “Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável como alternativas 

de Controle de Inundações”, de autoria de Ximena Cardozo Ferreira apresenta uma visão geral de 

algumas tipologias mais conhecidas e utilizadas ao redor do mundo do que aqui chamaremos de 

Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável (SUDS), apontando para sua possível contribuição à 

sustentabilidade das cidades. 

No décimo primeiro capitulo denominado “El modelo agroindustrial de producción de 

alimentos post-moderno y sus problemas socioambientales. Hacia un cambio de paradigma”, a 



7 
 

autora Mariana Moreno Kuhnke analisa o atual modelo agroindustrial de produção de alimentos e 

seus impactos de modo a evidenciar os riscos inerentes a estas atividades e os princípios para 

combatê-los.  

 Na sequencia, o décimo segundo capitulo intitulado “A cogente ressignificação das 

Licitações e Contratações Públicas à luz da Sustentabilidade Pluridimensional”, de autoria de 

Alexandre dos Santos Priess e Felipe Bittencourt Wolfram que refletem acerca da concretização do 

princípio constitucional da sustentabilidade, tendo por base as suas dimensões ambiental, social e 

econômica, nas contratações públicas. 

Por derradeiro, o décimo terceiro capitulo intitulado “O Meio Ambiente: Conceito, 

Imaterialidade e seu Valor Social” de autoria de Rafael Osorio Cassiano, que realça a ideia de meio 

ambiente como um todo harmônico, onde insere-se o homem expressando uma visão holística. 

Nossos agradecimentos aos dedicados integrantes do Grupo de Pesquisa em “Direito 

Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade” do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Ciência Jurídica (PPCJ) da Universidade do Vale do Itajaí –UNIVALI, que nos acompanham 

ativamente nos debates e eventos que realizamos, apresentando nesta oportunidade a conclusão 

de suas pesquisas. Registra-se ainda, a contribuição do Professor Doutor Charles Alexandre Souza 

Armada na organização conjunta desta obra, na qual, também, não mediu esforços para a sua 

finalização. 

Por fim, reafirmamos os nossos desejos que os estudos desenvolvidos neste livro intitulado 

“Sustentabilidade, Meio Ambiente e Sociedade: reflexões e perspectivas – volume III” possam 

contribuir para lançar novos rumos ao Meio Ambiente sadio e equilibrado.  

 Boa leitura a todos! 
 

Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza, Drª 
Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ/UNIVALI. 

Coordenadora do projeto de pesquisa aprovado através do Edital MCTI/CNPQ/UNIVERSAL 14/2014, 
intitulado: “Análise comparada dos limites e das possibilidades da avaliação ambiental estratégica e sua efetivação 

com vistas a contribuir para uma melhor gestão ambiental da atividade portuária no Brasil e na Espanha”. 

Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado através da FAPESC - EDITAL 09/2015- intitulado "Limites e 
possibilidades da Avaliação Ambiental Estratégica e sua efetivação com vistas a contribuir para uma melhor Gestão 

Ambiental da Atividade Portuária Catarinense”. 

Líder do Grupo de Pesquisa “Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade”, cadastrado no 
CNPq/EDATS/UNIVALI. 
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A ECOALFABETIZAÇÃO NO ENSINO JURÍDICO RUMO À CONSCIÊNCIA 

AMBIENTAL1 
 

Maria Cláudia Silva Antunes de Souza2 

Camila Monteiro Santos Stohrer3 

 

INTRODUÇÃO 

A necessidade latente de uma mudança significativa no modo de ensinar o 

Direito com vistas ao efetivo desenvolvimento da cidadania é a inquietude que dá azo 

ao presente trabalho. 

O ensino jurídico tem sido realizado de maneira compartimentada, impedindo 

ao acadêmico uma visão sistêmica das disciplinas que lhe são apresentadas ao longo 

dos cinco anos que está cursando o ensino superior. 

Uma preocupação excessiva com os resultados em concursos públicos e no 

Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, levou a uma verdadeira reestruturação do 

currículo das faculdades de Direito com vistas à aprovação do acadêmico, 

transformando grande parte do ensino jurídico em “o que cai” e o que “não cai” no 

                                                        
1 Esta pesquisa foi objeto de discussão no XXVI Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Luis - Maranhão 

e publicado na Revista  de Direito Ambiental e Socioambientalismo | e-ISSN: 2525-9628 | Maranhão | v. 3 | n. 2 
| p. 59 – 74 | Jul/Dez. 2017.  

2 Doutora e Mestre em "Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad" pela Universidade de Alicante - Espanha. Mestre 
em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - Brasil, Graduada em Direito pela Universidade do Vale 
do Itajaí - Brasil. Professora no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, nos cursos de 
Doutorado e Mestrado em Direito e na Graduação no Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí - 
UNIVALI. Coordenadora do Grupo de Pesquisa: “Estado, Direito Ambiental, Transnacionalidade e 
Sustentabilidade”, cadastrado no CNPq/EDATS/UNIVALI. Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado no 
CNPQ intitulado: “Possibilidades e Limites da Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil e Impacto na Gestão 
Ambiental Portuária” (2013/2015). Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado através do Edital 
MCTI/CNPQ/UNIVERSAL 14/2014, intitulado "Análise comparada dos limites e das possibilidades da Avaliação 
Ambiental Estratégica e sua efetivação com vistas a contribuir para uma melhor gestão ambiental da atividade 
portuária no Brasil e na Espanha" (2015/2017). Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado através da 
FAPESC - EDITAL 09/2015- intitulado "Limites e possibilidades da Avaliação Ambiental Estratégica e sua 
efetivação com vistas a contribuir para uma melhor Gestão Ambiental da Atividade Portuária Catarinense". 
(2016/2018). Membro vitalício à Cadeira n. 11 da Academia Catarinense de Letras Jurídicas (ACALEJ). Membro 
Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). Membro da Comissão de Direito Ambiental do IAB 
(2016/2018). Advogada e Consultora Jurídica. E-mail: mclaudia@univali.br. 

3 Doutoranda em Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad pela Universidad de Alicante – Espanha.  Mestre em 
Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI.. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa e Extensão 
Paideia, cadastrado no CNPq, linha de pesquisa em Direito Ambiental e Sustentabilidade. Professora de Direito 
Ambiental na Universidade do Vale do Itajaí, Campus Itajaí. Advogada. E-mail: camila.stohrer@univali.br 
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Exame da OAB. 

A missão dos cursos de Direito, no entanto, deve estar alinhada com o perfil 

profissional que desejam formar, e este perfil, por sua vez, está previsto nas 

regulamentações específicas sobre o ensino jurídico. 

Para além da formação técnico-jurídica (igualmente essencial, destaca-se), o 

estudo de disciplinas como Filosofia, Sociologia e Antropologia permite ao acadêmico 

o desenvolvimento de sua autonomia enquanto estudante, propiciando o 

aprimoramento de seu senso crítico. 

A educação ambiental também possui papel importante na formação do 

acadêmico, posto que se destina à formação de uma consciência para com a 

necessidade de preservação do meio ambiente, o qual, por sua vez, transcende 

questões ecológicas e compreende todos os locais onde haja vida. 

Por este motivo, a proposta do presente trabalho é identificar de que forma o 

conceito de Alfabetização Ecológica desenvolvido por Fritjof Capra poderia contribuir 

na reestruturação do ensino jurídico com vistas a um cidadão ecologicamente 

consciente e responsável. 

Para tanto, o trabalho foi estruturado de forma a descrever a realidade atual 

do ensino jurídico no Brasil e, posteriormente, discutir a necessidade do resgate de 

valores sociais na condução do trabalho docente. Por fim, conceitua-se a Alfabetização 

Ecológica e traça-se um paralelo de forma a identificar sua possibilidade de 

contribuição no ensino superior, considerando-se que foi originalmente cunhada para 

a educação básica. O artigo foi confeccionado mediante aplicação do método indutivo, 

acionando-se as técnicas do referente e da revisão bibliográfica4.  

1 A REALIDADE DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL 

A formação do profissional de Direito é a preocupação e tema central deste 

trabalho. O ensino jurídico no Brasil vem sendo trabalhado através de um currículo 

rígido, o qual termina por minimizar a criação de uma consciência mais ampla do 

                                                        
4 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão 

geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11 ed. Florianópolis: Conceito 
Editorial; Millennium Editora, 2008.p. 86. 
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fenômeno jurídico. 

Observa-se, nos cursos de Direito, uma forte tendência a medir a qualidade do 

ensino com as temidas avaliações a que os alunos são submetidos. O Exame da Ordem 

dos Advogados do Brasil, por exemplo, tende a servir como termômetro do 

aproveitamento dos acadêmicos em relação ao conteúdo do curso. 

Não se está a criticar a necessidade de uma formação técnico-profissional que 

habilite o acadêmico a atuar com precisão nas causas jurídicas em que venha atuar no 

futuro. Não obstante, o que se observa na prática é um verdadeiro direcionamento do 

conteúdo à feitura de testes, abandonando o desenvolvimento de capacidades como 

a interpretação de textos, a qual é crucial para a atuação jurídica de qualidade. 

O dilema que envolve o docente de Direito não difere do enfrentado pelos 

professores do Ensino Médio. Ambos são cobrados pelo resultado. Este resultado, 

contudo, advém de testes que não medem, de fato, o conhecimento adquirido pelos 

candidatos. Ao contrário disso, acabam por reduzir todo o esforço realizado durante 

anos a números. 

A análise trazida por Holt, pode muito facilmente ser transportada para a 

realidade do docente do curso de Direito, mormente quanto a sua função de agente 

duplo, bastando que se leia “Exame da Ordem” no lugar de “prova decisiva”: 

a prestação de contas administrativa pressupõe que a administração não seja algo 

circunscrito aos gabinetes de pessoas usando terno e gravata: ela invade a vida 

profissional dos professores. E transforma os professores em agentes duplos. Como 

profissionais, eles desejam inspirar novas ideias nos alunos e fazer com que o curso 

satisfaça seus interesses. Mas, como empregados, eles são perseguidos por aquela 

prova decisiva da semana que vem.5 

Diante deste cenário, a “[...]graduação em Direito acaba sendo constituída pelo 

estudo sistemático de dispositivos legais e dos macetes necessários para decorá-los. 

”6. O curso de Direito, refém do sistema que ajudou a construir, termina por dar menos 

ênfase às disciplinas que são cruciais no desenvolvimento do senso crítico e na 

                                                        
5  HOLTS, Maurice. A ideia da slow school: é hora de desacelerar a educação? In: CAPRA, Fritjof et al. Alfabetização 

Ecológica: A educação das crianças para um mundo sustentável. São Paulo, Cultrix, 2006, p.: 89. 
6  MORAIS DA ROSA, Alexandre; KHALED JR., Salah H. Saia da Matrix! A (De)formação jurídica como máquina de 

produção de cegueira normativa. Disponível em http://justificando.com/2014/08/05/saia-da-matrix-
deformacao-juridica-como-maquina-de-producao -de-cegueira-normativa/ Acesso em setembro de 2016. 
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capacidade de análise do fenômeno jurídico para que o aluno possa quantificar, em 

números seu aproveitamento. Infelizmente, o ensino jurídico atual foi do “[...] 

bacharelismo (busca da formação jurídica como índice de prestígio social) ao 

concursismo (ambição de tornar-se uma engrenagem da máquina estatal)”7. 

Entretanto, é imperioso recordar, sempre, que a universidade é o lugar onde 

os acadêmicos devem desenvolver sua mente, em verdadeira continuação de sua 

formação escolar. Em que pese seja compreensível a necessidade de estabelecimento 

de critérios para a avaliação do aproveitamento em relação ao Curso de Direito, não 

parece adequado atribuir apenas números ao processo de ensino aprendizagem.8 

Mesmo porque a regulamentação para o Curso de Direito decorre, dentre 

outros instrumentos, da Resolução 9/2004 do Conselho Nacional de Educação, e esta 

resolução, por sua vez, leva em conta a necessidade da formação humanística do 

profissional de Direito. 9 

O artigo 3º da referida Resolução discorre sobre a importância de uma sólida 

formação geral, possibilitando ao egresso o desenvolvimento da cidadania: 

Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, 

sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de 

conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 

valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de 

visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e 

dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e 

do desenvolvimento da cidadania.(grifou-se)10 

Já no artigo 4º, a Resolução estabelece as competências que devem ser 

desenvolvidas ao longo do curso para que o acadêmico se metamorfose em um 

profissional completo. Dentre as inúmeras atividades técnico-jurídicas, pontua-se o 

inciso VI, o qual prevê a “utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de 

                                                        
7 MORAIS DA ROSA, Alexandre; KHALED JR., Salah H. Saia da Matrix! A (De)formação jurídica como máquina de 

produção de cegueira normativa. Disponível em http://justificando.com/2014/08/05/saia-da-matrix-
deformacao-juridica-como-maquina-de-producao -de-cegueira-normativa/ Acesso em setembro de 2016. 

8  HOLTS, Maurice. A ideia da slow school: é hora de desacelerar a educação?, p.: 88. 
9 BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004. Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf Acesso em setembro de 2016. 

10 BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004. 
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persuasão e de reflexão crítica”.11 

O desenvolvimento da autonomia do acadêmico na condução de seus estudos 

é crucial para o desenvolvimento da competência destacada. O papel do docente 

universitário, portanto, deve ir além dos apelos do que será ou não objeto do Exame 

da Ordem. É necessário que o docente possibilite ao acadêmico o desenvolvimento da 

capacidade de raciocínio e reflexão crítica. 

O ensino jurídico não pode permanecer refém do modelo fast food de ensinar, 

no qual se procura obter o máximo de resultado (ilusório, efêmero) com o mínimo de 

esforço. Não é possível que a formação jurídica do profissional seja reduzida a 

resumos e materiais simplificados, considerando-se que o currículo do curso de Direito 

deve ir além do conteúdo cobrado em concursos públicos. 

Sabe-se, contudo, que a estrutura curricular dos cursos de Direito contempla 

as disciplinas de caráter propedêutico, tais como Filosofia, Sociologia e Antropologia. 

Tal inclusão, destaca-se, decorre da própria resolução, a qual inclui tais disciplinas em 

um eixo de formação denominado Fundamental:  

Art. 5º O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto 

Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que atendam 

aos seguintes eixos interligados de formação: 

I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no campo, 

estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre 

outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência 

Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia.12 

Não obstante, tais conteúdos se encontram encravados em uma grade que 

reflete o pensamento do currículo rígido, o qual não permite ao acadêmico visualizar 

a importância dos conceitos abordados no início do curso às disciplinas técnicas. 

Parte da responsabilidade por essa falta de visualização, entretanto, decorre 

da própria postura dos docentes diante de sua disciplina. Muitos mestres terminam 

por compartimentar o conteúdo de sua cadeira, deixando de alinhá-la aos chamados 

temas transversais, em profunda resistência às políticas que se destinam a 

                                                        
11 BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004. 
12 BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004. 
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conscientizar o acadêmico quanto à amplitude de determinadas áreas do saber. 

Está-se a falar, neste momento, principalmente das diretrizes estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Educação no que tange a Política Nacional de Educação 

Ambiental, instituída pela lei 9.795/1999 13 , e regulamentada pelo Decreto 

4.281/2002.14 

Os ditames dos instrumentos normativos apresentados são claros ao 

determinar que a educação ambiental deva ocorrer em todos os níveis de ensino, 

referendando, inclusive, o disposto no artigo 225 da Constituição Federal, o qual, em 

seu parágrafo 1º, discorre sobre as incumbências do Poder Público em matéria de 

proteção ambiental e estabelece, no inciso VI,  que cabe a ele “promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente”. (grifou-se)15 

A lei da Política, por sua vez, conceitua educação ambiental como “[...]os 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade”. 

Observa-se, portanto, a preocupação do constituinte e do legislador com a 

formação da cidadania também por intermédio da educação para a proteção do meio 

ambiente, o qual é essencial à sadia qualidade de vida. 

Retomando-se o perfil que se espera do graduando de Direito, verifica-se a 

preocupação com a construção de sólidos conhecimentos jurídicos associados à 

formação da cidadania e à capacidade de solucionar conflitos em meio à sociedade. 

Entretanto, apesar das diretrizes de que, sempre que possível, as disciplinas do 

curso de Direito devam contemplar os conceitos da preservação ambiental, em 

                                                        
13 BRASIL. Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm Acesso em setembro de 2016. 

14 BRASIL. Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002.  Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm Acesso em setembro de 2016. 

15  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm Acesso em setembro de 2016. 
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realidade os acadêmicos têm contato com o tema apenas na cadeira de Direito 

Ambiental, o que prejudica sua capacidade de compreensão da amplitude do assunto. 

Os valores sociais a que se refere a Política Nacional de Educação Ambiental 

devem ser resgatados nos bancos da graduação em Direito, de forma a possibilitar a 

formação de um profissional consciente, equilibrado e com conhecimento que 

ultrapasse a barreira da técnica jurídica, que tenha condições de se ver como parte da 

sociedade e que anseie melhorá-la constantemente. 

Para tanto, é necessário resgatar valores e incorporá-los ao modo de ser do 

ensino jurídico, conforme se passa a tratar no próximo item. 

2 O SENSO DE PERTENCIMENTO E A FLEXIBILIZAÇÃO DOS VALORES AMBIENTAIS NA 

SOCIEDADE 

Na obra Teia da Vida, Fritjof Capra  discorre acerca da teoria sistêmica, 

invocando e referendando a teoria de James Lovelock de que a Terra seria um 

organismo vivo (Gaia), e que todas as ações praticadas nela teriam consequências em 

nível sistêmico.16 

A sociedade global, entretanto, parece não ter se atentado para tal 

constatação. Hodiernamente, o que se vislumbra é a busca incessante pelo 

crescimento econômico, que, por sua vez, ocorre em grande monta com o uso dos 

recursos naturais. 

Esta postura de parcial cegueira diante das consequências do uso desmedido 

dos recursos naturais decorre, segundo Rolo May, do valor da competição individual 

difundido desde o Renascimento.17 

Tal valor propagou a ideia de que a luta pelo enriquecimento individual levaria 

a um ganho material para toda a sociedade em que a atividade produtiva estivesse 

inserida18. Para o autor, 

se há dois séculos passados, alguém quisesse criar uma fazenda em plena floresta 

virgem, nos limites da civilização, ou há cem anos possuísse um pequeno capital para 

                                                        
16 CAPRA, Fritjof. Et al. Alfabetização Ecológica: A educação das crianças para um mundo sustentável. Michael K. 

Stone e Zenobia Barlow, Org. São Paulo: Cultrix, 2006. 

17 MAY, Rolo. O home à procura de si mesmo. 33 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1972, p.: 42. 
18 MAY, Rolo. O home à procura de si mesmo. p.: 42 



15 
 

iniciar um negócio, a filosofia do ‘cada qual por si’ teria feito apelo a todas as suas 

qualidades e resultaria em benefício para a comunidade.19  

Daniel Goleman explica que o amortecimento de nossa percepção para com a 

natureza termina por impedir nossa evolução na busca por alternativas 

ecologicamente adequadas à manutenção da vida no planeta: 

A vida moderna reduz essas habilidades e sabedoria; no início do século XXI, a 

sociedade perdeu o contato com o que talvez seja uma sensibilidade singular, 

essencial à nossa sobrevivência como espécie. As rotinas de nossa vida cotidiana estão 

totalmente desconectadas de seus impactos adversos no mundo a nosso redor; nossa 

mente coletiva tem pontos cegos que desconectam nossas atividades cotidianas das 

crises que essas mesmas atividades criam nos sistemas naturais. Entretanto, ao 

mesmo tempo, o alcance global da indústria e do comércio significa que os impactos 

de nosso estilo de vida se fazem sentir em todos os cantos do planeta. Nossa espécie 

ameaça consumir e destruir o mundo natural em uma velocidade que excede, e 

muito, a capacidade de reconstrução do planeta. 20  

É necessário, portanto, despertar a percepção do indivíduo quanto à urgência 

de uma mudança de postura da sociedade, mesmo porque “na verdade o êxito de 

cada um depende muito mais, hoje em dia, de saber trabalhar em equipe”21  

O despertar da consciência ambiental decorre do conhecimento a respeito de 

como a natureza se comporta, e de como o homem depende e pertence à natureza. 

Para Capra “[...] a maneira apropriada de nos aproximarmos da natureza para 

aprender acerca de sua complexidade e da sua beleza não é por meio da dominação 

e do controle, mas sim, por meio do respeito, da cooperação e do diálogo22”. 

Neste sentido faz-se necessário propor uma mudança de paradigma na postura 

humana para com o meio ambiente, resgatando-se valores de que o homem é um 

elemento da natureza, e não seu dominador. A ecologia profunda vem, portanto, 

contribuir para o afastamento do pensamento antropocêntrico e o direcionamento 

dos esforços humanos para a percepção de que não podem procurar solucionar as 

questões ambientais sem o reconhecimento do ‘[...] valor intrínseco de todos os seres 

                                                        
19 MAY, Rolo. O home à procura de si mesmo. p.: 43 
20 GOLEMAN, Daniel. Inteligência Ecológica: O impacto do que consumimos e as mudanças que podem melhorar 

o planeta. Trad. Ana Beatriz Rodrigues. Rio de Janeiro, Elsevier, 2011, p.: 43-44. 

21  MAY, Rolo. O home à procura de si mesmo. p.: 43 
22 CAPRA, Fritjof. Et al. Alfabetização Ecológica: A educação das crianças para um mundo sustentável. p.: 158 
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vivos”.23  

Para Callenbach, os problemas ecológicos enfrentados pela sociedade global 

são genuinamente problemas de valores, posto que os adultos em geral parecem 

carecer de um senso de reverência e mesmo pertencimento para com a natureza.24 

É necessário criar consciência acerca das consequências do uso desregrado dos 

recursos naturais, pois a proteção do meio ambiente é uma questão de sobrevivência 

e os problemas causados independem do país de origem. Eles podem atingir uma 

localidade específica ou toda a população. A poluição do ar, a contaminação de águas, 

o efeito estufa e tantas outras formas de dano ao meio ambiente acabam por ferir o 

direito de todos ao meio ambiente sadio e equilibrado. 

O resgate de valores, contudo, perpassa pela redefinição das prioridades da 

sociedade. É primordial que o ser humano deixe de se preocupar apenas com sua 

sobrevivência e passe a valorizar todas as formas de vida no planeta.25 

O autor explica que, antes de se ocupar de argumentos econômicos ou 

científicos, o movimento ambientalista se baseia em valores morais e estéticos acerca 

do que é certo ou mesmo satisfatório, destacando que “Todos nós sofremos as 

consequências das decisões baseadas em valores”.26 

Tais valores não são inéditos e tampouco uma exclusividade do movimento 

ambientalista. Muitas são as sociedades que adotam as premissas da sustentabilidade 

em seu processo de gestão. O pensamento indígena descrito por Armstrong, por 

exemplo, demonstra que ter comportamento em sintonia com o fluxo da natureza é 

inerente ao ser humano, e que a postura predatória adotada pela humanidade nos 

dias atuais tem pouca ligação com aquilo que é genuinamente a essência da vida.27  

                                                        
23 CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida: Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos.  Trad. Newton Roberval 

Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006. p.: 26 
24 CALLENBACH, Ernest. Valores. In: CAPRA, Fritjof et al. Alfabetização Ecológica: A educação das crianças para um 

mundo sustentável. São Paulo, Cultrix, 2006.  p.: 75 

25 CALLENBACH, Ernest. Valores. In: CAPRA, Fritjof et al. Alfabetização Ecológica: A educação das crianças para um 
mundo sustentável. p.: 75 -76. 

26 CALLENBACH, Ernest. Valores. In: CAPRA, Fritjof et al. Alfabetização Ecológica: A educação das crianças para um 
mundo sustentável. p.: 77 

27 ARMSTRONG, Jeannette C. En’owkin: A tomada de decisões que leva em conta a sustentabilidade. In: CAPRA, 
Fritjof et al. Alfabetização Ecológica: A educação das crianças para um mundo sustentável. p 39-45 
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Destaca-se que a preocupação com a preservação ambiental transcende o 

conceito clássico de que o meio ambiente é composto apenas pelas questões 

ecológicas. Na atualidade, é necessário abordar a temática ambiental desde o ponto 

de vista social, de políticas públicas, de justiça, de urbanismo e das questões culturais. 

Pelo que se apresenta, o resgate dos valores de proteção ambiental propicia 

uma formação mais ampla do profissional do Direito, o qual deve refletir acerca dos 

problemas da sociedade a partir destas premissas de pertencimento e respeito ao 

planeta. 

A sociedade costuma enxergar os profissionais do Direito como pessoas cultas, 

dotadas de conhecimento técnico intangível para o senso comum. Não obstante, o 

acadêmico e futuro profissional do Direito deve ser capaz de abstrair os conceitos 

jurídicos e identificar na sociedade sua aplicação, pois sua missão é agir com ética e 

contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Neste sentido, observa-se a provocação para uma genuína modificação do 

ensino jurídico para que propicie aos acadêmicos um aprofundamento acerca das 

implicações sociais de sua atuação. Tal modificação poderá ocorrer com base na 

Ecoalfabetização, conceito que se passa a tratar no item subsequente. 

3 AS CONTRIBUIÇÕES DA ECOALFABETIZAÇÃO PARA UM NOVO ENSINO JURÍDICO 

Retomando-se a crítica ao ensino jurídico atual, observa-se que o maior 

empecilho ao cumprimento efetivo das determinações legais é a ausência de 

preocupação com a utilização dos conceitos e mecanismos desenvolvidos nas 

disciplinas de formação fundamental nas demais disciplinas do curso. 

Para além da conexão das disciplinas de formação fundamental e técnica, é 

necessário repensar o ensino do Direito do posto de vista de sua contribuição social. 

A formação da cidadania compreende a interiorização de conceitos como a ética e o 

respeito pela sociedade. 

Para além disto, há de se repensar o ensino jurídico também com vistas à 

formação de uma consciência ambiental global, mormente porque o acadêmico e o 

profissional do Direito são formadores de opinião pelo conhecimento que possuem. 



18 
 

A reponsabilidade social de uma conduta ética invoca a necessidade de uma 

formação que resgate os valores de vida em sociedade tratados no item anterior. Tais 

valores, por sua vez, podem ser melhor aprofundados em nível escolar por intermédio 

da Ecoalfabetização, conceito cunhado e desenvolvido por Fritjof Capra junto ao 

Centro de Ecoalfabetização, entidade sem fins lucrativos fundada pelo autor em 1995 

e que se destina à formação humana para uma vida sustentável.28  

A obra oriunda do projeto encabeçado por Capra apresenta relatos das 

experiências vivenciadas por intermédio do Centro, destacando as profundas 

modificações sociais nos locais onde as escolas se abriram para o conceito da 

ecoalfabetização. 

Em que pese as experiências narradas no livro tenham ocorrido no âmbito da 

educação de crianças, observa-se que muito do que foi aplicado poderia ser 

transportado para a comunidade universitária com vistas a essa mudança de 

paradigma. 

Uma iniciativa digna de destaque é justamente a propositura dos valores do 

movimento slow food para a educação, dando vida a um movimento slow school. A 

analogia feita por Holt busca interiorizar no ensino os princípios norteadores do 

movimento que prega o consumo de alimentos preparados em casa, em 

contraposição à fast food combatida por muitos.29 

A slow school procura identificar a possibilidade de realização pessoal com a 

aquisição do conhecimento proporcionado no ambiente escolar. Permite uma maior 

gestão do aluno com relação aos projetos aos quais pretende aderir e uma verdadeira 

integração de conceitos da filosofia, tradição, comunidade e escolhas morais.30 

Neste sentido, o movimento slow school permite uma integração genuína entre 

a teoria e a prática, levando o aluno a aplicar os conceitos teóricos na solução de 

questões da comunidade em que esteja inserido, em verdadeira conexão dos 

                                                        
28 CAPRA, Fritjof. Et al. Alfabetização Ecológica: A educação das crianças para um mundo sustentável.  
29 HOLTS, Maurice. A ideia da slow school: é hora de desacelerar a educação? In: CAPRA, Fritjof et al. Alfabetização 

Ecológica: A educação das crianças para um mundo sustentável. p.: 87 – 94. 

30 HOLTS, Maurice. A ideia da slow school: é hora de desacelerar a educação? In: CAPRA, Fritjof et al. Alfabetização 
Ecológica: A educação das crianças para um mundo sustentável. p.: 91 
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diferentes conhecimentos adquiridos durante o curso. 

Na academia, a contribuição dos valores da slow school poderia justamente ser 

a maior integração do conteúdo de cunho ambiental com o de outras disciplinas, de 

forma que os estudantes pudessem procurar solucionar situações jurídicas reais. 

A rigidez curricular faz com que as disciplinas sejam trabalhadas isoladamente, 

compartimento o conhecimento adquirido pelo acadêmico, o qual, por si só, talvez 

não consiga avaliar a amplitude dos conceitos estudados e sua inter-relação. 

A educação ambiental voltada à sustentabilidade carece do trabalho de 

interiorização dos conceitos de respeito pelo planeta e pela sociedade, e pode ser 

implantada no curso superior como mais que apenas o cumprimento de uma 

determinação legal. 

A Política Nacional de Educação Ambiental transfere às instituições de ensino 

o compromisso de integrar a educação ambiental aos programas que desenvolvem 

(Art. 3º), cabendo às instituições desenvolver estratégias para que os conteúdos sejam 

conexos, e não segmentados. 

A ideia da slow school objetiva retirar a “camisa de força curricular” e permitir 

a avaliação do desempenho de maneira integrada. Quiçá a integração plena seja 

demasiadamente ousada para a estrutura já consolidada dos cursos de Direito. Não 

obstante, nada impede que docentes do mesmo semestre letivo elaborem projetos 

interdisciplinares de forma a apresentar ao futuro jurista a verdadeira abrangência 

dos conteúdos abordados em sala.31 

A opção por um currículo abrangente e integrado não é tarefa fácil, e exige do 

docente maior dedicação e esforço no uso de “amplas estratégias de ensino”. Por 

outro lado, o compromisso que se assume ao optar pela dedicação à docência exige 

que o docente se renove e procure orientar seus alunos na busca pelo 

conhecimento.32 

                                                        
31 HOLTS, Maurice. A ideia da slow school: é hora de desacelerar a educação? In: CAPRA, Fritjof et al. Alfabetização 

Ecológica: A educação das crianças para um mundo sustentável. p.: 88 

32 HOLTS, Maurice. A ideia da slow school: é hora de desacelerar a educação? In: CAPRA, Fritjof et al. Alfabetização 
Ecológica: A educação das crianças para um mundo sustentável. p.: 87 
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É preciso romper o mito de que o conhecimento jurídico se produz na 

academia, pois a sociedade é quem de fato apresenta as necessidades e exige do 

jurista uma resposta para seus anseios. Para tanto, o ensino jurídico deve se destinar 

a desenvolver a autonomia do acadêmico, propiciando uma postura crítica com 

embasamento. 

Segundo Paulo Freire: 

A nossa capacidade de aprender, de que decorre a de ensinar, sugere ou, mais do que 

isso, implica a nossa habilidade de apreender a substantividade do objeto aprendido. 

A memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado verdadeiro do objeto 

ou do conteúdo. Neste caso o aprendiz funciona muito mais como paciente da 

transferência do objeto ou do conteúdo do que como sujeito crítico, 

epistemologicamente curioso, que constrói o conhecimento do objeto ou participa de 

sua construção. É precisamente por causa desta habilidade de apreender a 

substantividade do objeto que nos é possível reconstruir um mal aprendizado, o em 

que o aprendiz foi puro paciente da transferência do conhecimento feita pelo 

educador33. 

A atual formatação do ensino jurídico, voltada em sua grande parte para a 

feitura de exames, deixa de contemplar o desenvolvimento do futuro egresso do 

curso. O bom desempenho em exames deve decorrer do profundo domínios dos 

conceitos apreendidos ao longo da formação acadêmica, não podendo ser um fim em 

si mesmo. 

O desenvolvimento da autonomia do acadêmico de Direito pode ocorrer por 

intermédio de projetos interdisciplinares que permitam uma visão holística do 

fenômeno social. Assim, uma vez que o Direito Ambiental se socorre de outras áreas 

do Direito para sua efetiva aplicação, nada impediria uma atividade em alinhamento 

com a disciplina de Direito Civil, Direito Constitucional e Direito Penal. 

Ainda, para além da disciplina de Direito Ambiental propriamente dita, é crucial 

compreender a amplitude a educação ambiental quanto à sustentabilidade e a vida 

em sociedade, o que poderia ser facilmente incorporado em disciplinas como Direito 

Tributário - em discussões acerca de extrafiscalidade – ,  Direito Trabalhista – em 

atenção ao ambiente do trabalho, Direito Empresarial – quanto à sustentabilidade das 

                                                        
33 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

P.28. 
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organizações, dentre outros. 

Para Rodrigues: 

A Educação Ambiental, como campo de conhecimento permeável e articulável em 

rede a outros tantos saberes, demanda movimentos de religação e associação do que 

está disjunto. Ela desponta como possibilidade de “reencantamento da educação” 

pela introdução de novos conhecimentos e novas metáforas oriundos do diálogo e da 

convergência de várias áreas do saber. Por ser portadora de novas sensibilidades e 

postura ética, sintonizada com o projeto de uma cidadania ampliada, a Educação 

Ambiental apresenta uma gama de possibilidades para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas mais solidárias e comprometidas com a emancipação humana.34 

Por fim, destaca-se que a mudança de paradigma no ensino jurídico deve partir 

do corpo docente em profundo alinhamento com a Instituição de Ensino Superior a 

que é vinculado. As mudanças mais significativas devem ocorrer de maneira 

democrática e sensata. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A preocupação com a proteção do meio ambiente deve estar presente nas mais 

diversas áreas da sociedade, pois, quando se fala em proteção ambiental, a questão 

adquire dimensão universal. Isto porque a preservação do Planeta, ainda que neste 

caso se esteja diante de uma visão puramente antropocêntrica, é premissa para a 

continuidade da sobrevivência da espécie humana na Terra. Não é mais possível 

conceber seres com formação dita superior que não tenham a capacidade mental de 

identificar tais problemas como centrais na sociedade contemporânea. 

Por este motivo, em lugar de um Direito conservador e retrospectivo, 

comprometido ainda com valores privatistas típicos da sociedade patrimonialista, é 

necessário um novo paradigma jurídico, com vistas a um direito prospectivo e 

transformador, compromissado com as gerações futuras, preocupado com a melhoria 

da qualidade dos meios naturais e de vida.  

Neste sentido, observa-se que a formação do profissional do Direito deve 

contemplar uma veia humanística, visando o desenvolvimento de um cidadão crítico 

                                                        
34 RODRIGUES, Ana Raquel de Souza. Educação ambiental em tempos de transição paradigmática: entrelaçando 

saberes "disciplinados". Ciênc. educ. (Bauru) [online]. 2014, vol.20, n.1, pp.195-206.  Disponível em  
http://dx.doi.org/10.1590/1516-731320140010012 Acesso em agosto de 2016. p.: 6. 

 



22 
 

e ético.  Além disso, é primordial que o profissional da área jurídica tenha verdadeiro 

senso de cooperação, de pertencimento a um todo maior que ele e suas questões 

pessoais, de forma a de fato poder contribuir para a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária.  

A Universidade precisa ser um local onde, além dos conhecimentos básicos e 

técnicos, o acadêmico se sinta compelido a realizar verdadeiras reflexões acerca das 

necessidades da sociedade em que está inserido, e que se veja como importante fator 

de mudança dessa mesma sociedade. 

É necessário que as estratégias adotadas no curso de Direito visem mais do que 

apenas a feitura de provas, é imperioso que os critérios qualitativos sejam diversos 

dos resultados impostos por um modelo de avaliação que não leva em consideração a 

capacidade mental do examinando de solucionar problemas de maneira criativa e 

eficaz. 

O ensino jurídico deve assumir um verdadeiro compromisso, portanto, com a 

formação de cidadãos, e não de meros aplicadores da legislação, porquanto para tanto 

já há, inclusive, softwares sendo desenvolvidos, através do qual se apresenta o caso 

concreto e se obtém, por intermédio de algoritmos, a incidência legislativa para a 

situação fática. 

Os profissionais do Direito, portanto, não meros aplicadores da subsunção, 

devendo ser artistas da Ciência Jurídica, apresentando a solução que melhor se 

adequa ao caso concreto, ainda que tal solução não seja a mais óbvia, ou a 

diretamente expressa no texto da lei. 

Para tanto, faz-se necessário resgatar os valores de conexão com a natureza, 

pois, se o Direito de aplica na sociedade, a sociedade se encontra encravada no meio 

ambiente. As discussões em nível de solução de problemas sociais não podem 

desconsiderar a relevância dos recursos naturais e sua imprescindibilidade para a 

manutenção da vida no planeta. 

Por este motivo, é crucial o aprimoramento das estratégias de ensino jurídico 

para que haja verdadeira interdisciplinaridade, de forma que o acadêmico se veja 

verdadeiramente preparado para aplicar o Direito no mundo prático. Ainda, é 



23 
 

imperioso que esta interdisciplinaridade transcenda até mesmo os limites da Ciência 

Jurídica, e busque, em outras áreas do conhecimento, ferramentas de gestão humana, 

porquanto o profissional do direito deve receber formação para agir dentro da 

sociedade. 

Desta feita, tem-se que os postulados da educação ambiental devem inspirar o 

docente do curso de Direito à formação integral do acadêmico, proporcionando 

integração entre as disciplinas de formação fundamental e técnicas, de forma a 

desenvolver sua autonomia. Tal autonomia deve, em longo prazo, resultar na 

capacidade do profissional de solucionar as questões que lhe forem apresentadas com 

o respaldo de conhecimentos de diferentes áreas, com a genuína humildade científica 

de quem quer solucionar o problema, e não apenas ser o herói no caso concreto. 

Nesta linha tem-se o conceito de Alfabetização Ecológica de Fritjof Capra, o 

qual tem o cunho de resgatar os valores de respeito à natureza para a formação de 

uma verdadeira cidadania ambiental. Cada ser humano é mais uma parte dessa bela 

teia da vida, e precisa se enxergar como uma peça do todo, sem se colocar acima da 

natureza ou de seus pares. Assim, a discussão proposta pelo presente trabalho 

confirma a possibilidade de utilização dos valores da Alfabetização Ecológica também 

no ensino jurídico, de forma a propiciar uma formação plena do acadêmico de Direito, 

com vistas a sua efetiva participação e contribuição para com a sociedade. 

Nesta linha tem-se o conceito de Alfabetização Ecológica de Fritjof Capra, o 

qual tem o cunho de resgatar os valores de respeito à natureza para a formação de 

uma verdadeira cidadania ambiental. Cada ser humano é mais uma parte dessa bela 

teia da vida, e precisa se enxergar como uma peça do todo, sem se colocar acima da 

natureza ou de seus pares. Assim, a discussão proposta pelo presente trabalho 

confirma a possibilidade de utilização dos valores da Alfabetização Ecológica também 

no ensino jurídico, de forma a propiciar uma formação plena do acadêmico de Direito, 

com vistas a sua efetiva participação e contribuição para com a sociedade. 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUSTENTABILIDADE: EVOLUÇÃO 

EPISTEMOLÓGICA NA NECESSÁRIA DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS1 

 

Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza2 

Charles Alexandre Souza Armada3 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do ser humano no planeta, evidenciado pelos avanços tecnológicos, 

intensificou-se ao longo dos últimos 200 anos. Nesse período, o homem buscou veemente controlar 

a natureza. No entendimento de Arnold Toynbee, “o homem é a primeira espécie de ser vivo em 

nossa biosfera que adquiriu o poder de destruí-la e, ao assim fazer, de liquidar a si mesmo” 4. 

Principalmente a partir da década de 70, o crescimento desordenado das cidades e o 

aumento no ritmo de crescimento populacional alterou de forma significativa a delicada 

constituição da biosfera, termo utilizado por Arnold Toynbee para designar a “película de terra 

firme, água e ar que envolve o globo do planeta Terra” 5. 

No inicio da década de 80, os problemas intensificaram-se e, os danos ambientais tornaram-

se recorrentes. Edgar Morin apresenta os principais sinais de alerta que surgiram nesse período: 

                                                        
1  Esta pesquisa foi objeto de discussão no XXVI Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Luis – Maranhão e publicado na  

Rev. de Direito e Sustentabilidade | e-ISSN: 2525-9687 | Maranhão | v. 3 | n. 2 | p. 17 – 35 | Jul/Dez. 2017. 
2 Doutora e Mestre em "Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad" pela Universidade de Alicante - Espanha. Mestre em Ciência 

Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - Brasil, Graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí - Brasil. Professora no 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, nos cursos de Doutorado e Mestrado em Direito e na Graduação no 
Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Coordenadora do Grupo de Pesquisa: “Estado, Direito Ambiental, 
Transnacionalidade e Sustentabilidade”, cadastrado no CNPq/EDATS/UNIVALI. É autora e coordenadora de 40 obras na área de 
“Direito Ambiental e Sustentabilidade”, tendo ainda publicado 110 artigos científicos em livros e revistas especializadas no Brasil 
e no exterior. Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado no CNPQ intitulado: “Possibilidades e Limites da Avaliação Ambiental 
Estratégica no Brasil e Impacto na Gestão Ambiental Portuária” (2013/2015). Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado 
através do Edital MCTI/CNPQ/UNIVERSAL 14/2014, intitulado "Análise comparada dos limites e das possibilidades da Avaliação 
Ambiental Estratégica e sua efetivação com vistas a contribuir para uma melhor gestão ambiental da atividade portuária no Brasil 
e na Espanha" (2015/2017). Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado através da FAPESC - EDITAL 09/2015- intitulado 
"Limites e possibilidades da Avaliação Ambiental Estratégica e sua efetivação com vistas a contribuir para uma melhor Gestão 
Ambiental da Atividade Portuária Catarinense". (2016/2018). Membro vitalício à Cadeira n. 11 da Academia Catarinense de Letras 
Jurídicas (ACALEJ). Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). Membro da Comissão de Direito Ambiental do 

IAB (2016/2018). Advogada e Consultora Jurídica. E-mail: mclaudia@univali.br. 

3 Doutor e Mestre em “Derecho Ambiental y de Sostenibilidad”  Universidade de Alicante – Espanha. Professor na Graduação dos 
cursos de Direito, Relações Internacionais e Logística – UNIVALI. 

4 TOYNBEE, Arnold. A humanidade e a mãe-terra: uma história narrativa do mundo. Rio de janeiro: Guanabara, 1987. p. 36. 

5 TOYNBEE, Arnold. A humanidade e a mãe-terra: uma história narrativa do mundo. p. 22. 
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a) grandes catástrofes locais com amplas consequências (acidentes nucleares nas usinas de Chernobyl 

e Three Mile Island, poluição do ar em Atenas e na Cidade do México, etc); 

b) problemas mais gerais nos países industrializados (urbanização maciça, contaminação das águas, 

envenenamento dos solos por pesticidas e fertilizantes); 

c) problemas mais gerais nos países não-industrializados (desertificação, desmatamento, etc); 

d) problemas globais relativos ao planeta como um todo (efeito estufa, decomposição da camada de 

ozônio, etc)6. 

Edgar Morin e Arnold Toynbee expõem uma dualidade ou contraposição de forças em 

processo. De um lado, a constatação da fragilidade do planeta aliada à questão da limitação de seus 

recursos; e, de outro lado, a percepção de que o homem possui a capacidade de destruir o planeta 

pela ação indiscriminada na exploração desses recursos. Apesar da gravidade na constatação, a 

escalada da degradação ambiental continuou ao longo do século XX e primeiras décadas do século 

XXI. 

Um novo paradigma impõe-se à sociedade pós-moderna. A crise ambiental é também uma 

crise da civilização, do esgotamento de um modo de vida baseado no consumo. A insustentabilidade 

do atual processo de desenvolvimento passa, também, pelas dificuldades conceituais associadas às 

categorias Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável, o que justifica a presente pesquisa.  

Assim, este artigo tem como objeto a análise das categorias Sustentabilidade e 

Desenvolvimento Sustentável de maneira a identificar suas contradições e aproximações. Sendo 

assim, o objetivo da pesquisa é analisar as diferenciações entre as duas categorias a partir da 

evolução conceitual de ambas e as possibilidades de consolidação da Sustentabilidade. Destaca 

como problemas de pesquisa: a Sustentabilidade representa um novo repensar dos valores 

humanos e das visões políticas? O conceito de Sustentabilidade deverá permear concepções, 

planos, políticas e agendas de ação de uma nova ordem mundial? O Desenvolvimento Sustentável 

é o reconhecimento de que os objetivos econômicos e ambientais são indissociáveis? 

O presente estudo está dividido em três momentos: no primeiro, trata das noções gerais do 

avanço conceitual da categoria Desenvolvimento Sustentável e suas críticas doutrinárias. O segundo 

faz considerações sobre a Sustentabilidade e suas dimensões. O terceiro compreende os aspectos 

gerais sobre as possibilidades de consolidação do conceito de Sustentabilidade a partir de um 

efetivo Desenvolvimento Sustentável planetário. 

                                                        
6 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 1995. p. 73. 



27 
 

Quanto à metodologia, foi utilizada a base lógica indutiva, por meio da pesquisa bibliográfica 

a ser utilizada no desenvolvimento da pesquisa, o método cartesiano, quanto à coleta de dados, e, 

no relatório final, o método indutivo7  com as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos 

operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento. 

Por fim, espera-se com este estudo contribuir para a reflexão acerca dos temas 

Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável, com enfoque especial na aplicabilidade destes 

institutos como ferramentas para a efetivação de uma relação saudável do homem com o meio 

ambiente. 

1 EVOLUÇÃO CONCEITUAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O grande desafio que se apresenta nestas primeiras décadas do século XXI é, sem dúvida, 

romper os paradigmas relacionados com o modo de vida consumocentrista que caracteriza a 

sociedade pós-moderna contemporânea. 

Atualmente, o consumo vem em destaque, deixando para segundo plano as preocupações 

com todos os demais aspectos relacionados com a vida humana incluindo-se, nesse sentido, a 

preservação do meio ambiente. 

O alerta não é recente, já havia sido dado em 1972 com a publicação do estudo intitulado 

‘Os Limites do Crescimento’, também conhecido como Relatório Meadows. Neste estudo, os 

autores simularam a interação do homem e o meio ambiente levando em consideração o aumento 

populacional e o esgotamento dos recursos naturais. 

Em 1987, novo alerta da comunidade científica é feito através da publicação do estudo 

intitulado ‘Nosso Futuro Comum’, também chamado de Relatório Brundtland. Desenvolvido no 

processo preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, a Eco-92, o Relatório Brundtland apresentavam uma lista de ações a serem 

tomadas pelos Estados e, também definiam metas a serem realizadas em âmbito internacional, 

tendo como agentes as diversas instituições multilaterais. 

A definição para Desenvolvimento Sustentável contida nesse relatório é apresentada da 

seguinte maneira: “desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades do presente 

                                                        
7 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral [...]”. 

PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13ª ed. Florianópolis: Conceito Editorial. 2015.p. 86. 
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sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias 

necessidades”8. 

O Relatório conclui alertando que a definição de Desenvolvimento Sustentável contém, 

dentro dela, dois conceitos-chave: necessidades e limitações. O conceito de necessidades está 

associado às necessidades essenciais dos pobres do mundo enquanto que a ideia de limitações está 

relacionada ao estado da tecnologia e organização social na capacidade do meio ambiente de 

atender às necessidades atuais e futuras9. 

O documento ‘Nosso Futuro Comum’ apontava para a grande questão da Humanidade. De 

acordo com Novaes: 

Reconhecer que o planeta é finito, não tem recursos infindáveis; por isso, a Humanidade precisa 

adotar formatos de viver – padrões de produção e consumo – sustentáveis, que não consumam mais 

recursos do que a biosfera terrestre é capaz de repor; não comprometam o meio ambiente, os muitos 

biomas do planeta, os seres vivos que neles vivem, as cadeias alimentares e reprodutivas; não 

degradem os seres humanos; além disso, os padrões de viver não poderiam sacrificar recursos e 

comprometer os direitos das futuras gerações10. 

O Relatório Brundtland considerou a possibilidade de alterações nos ecossistemas a partir do 

crescimento econômico. Em adição, alertava expressamente: “Em geral, os recursos renováveis, 

como florestas e estoques de peixes, não precisam ser esgotados, desde que a taxa de uso esteja 

dentro dos limites da regeneração e do crescimento natural” 11. Contudo, as contradições entre o 

crescimento econômico e a conservação do meio ambiente não foram claramente explicitadas no 

Relatório Brundtland, principalmente no que se refere à dimensão política envolvendo “as visões e 

interesses dos vários grupos sociais, com interesses divergentes a respeito do acesso e uso dos 

recursos naturais” 12. 

É importante assinalar que um ano antes da apresentação do Relatório Brundtland a 

                                                        
8 UNITED NATIONS. Our Common Future. Disponível em: <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>. Acesso em: 28 

jul. 2017. Tradução do autor. Texto original em espanhol: “Sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. 

9 UNITED NATIONS. Our Common Future. Disponível em: <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>. Acesso em: 28 
jul. 2017. 

10 NOVAES, Washington. Agenda 21: um novo modelo de civilização. In: MELLO, Celso de Albuquerque (Coord.). Anuário: direito e 
globalização, 1: a soberania. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 324. 

11 UNITED NATIONS. Our Common Future. Disponível em: <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>. Acesso em: 28 
jul. 2017. Tradução do autor. Texto original em inglês: “In general, renewable resources like forests and fish stocks need not be 
depleted provided the rate of use is within the limits of regeneration and natural growth”. 

12  DIEGUES, Antonio Carlos S. Desenvolvimento sustentável ou sociedades sustentáveis: da crítica dos modelos aos novos 
paradigmas. São Paulo em Perspectiva. São Paulo, v. 6, n. 1-2, p. 22-29, jan./jun. 1992. p. 28. 
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Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu o desenvolvimento como direito humano 

através da Resolução 41-128. Esta declaração, no seu artigo 1.1, estabelece que: 

O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do qual toda pessoa 

humana e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, 

cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais possam ser plenamente realizados13. 

Nota-se que o artigo 1.1 da Resolução da ONU preocupa-se com o direito ao 

desenvolvimento econômico, mas não trata da questão ambiental. Esse é, portanto, o cenário que 

antecedeu a publicação do Relatório Brundtland. 

Apesar das ressalvas no texto do Relatório, as três décadas que se seguiram à apresentação 

do documento demonstraram, na prática, a insustentabilidade do desenvolvimento praticado. 

Dentre os vários exemplos que podem ser assinalados para corroborar o caráter 

insustentável do desenvolvimento a partir do Relatório Brundtland, o comportamento das emissões 

de gases de efeito estufa no período talvez seja o mais emblemático. Embora os Estados tenham se 

mobilizado no sentido de tentar frear o comportamento crescente das emissões, elas continuaram 

em ritmo crescente mesmo depois da entrada em vigor do Protocolo de Quioto. 

Segundo Pierri, o Relatório Brundtland inverte a formulação clássica do problema entre 

desenvolvimento e preservação ambiental: se distancia do ecocentrismo que via o desenvolvimento 

como causa da degradação ambiental e adota uma clara ótica antropocentrista dizendo que a 

preocupação está em evitar-se que esta degradação limite o desenvolvimento14. 

Em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, a ECO-92, foram elaborados alguns documentos importantes que reforçavam a 

necessidade de um desenvolvimento mais sustentável para o planeta. Dentre eles, destacam-se a 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Agenda 21. O primeiro é composto 

por 27 princípios e expõe que “busca estabelecer um novo modelo de desenvolvimento, fundado 

na utilização sustentável dos recursos ambientais, no respeito à capacidade do Planeta [...] e na 

                                                        
13  UNITED NATIONS. Declaration on the Right to Development. Disponível em: 

<http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm>. Acesso em: 06 ago. 2017. 
14  PIERRI, Naína. Historia del concepto de desarrollo sustentable. In: FOLADORI, Guilhermo; PIERRI, Naína  (Coords). 

¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable. México, H. Cámara de Diputados, Universidad Autónoma de 
Zacatecas y Porrúa. p. 60. Tradução do autor. Texto original em espanhol: “se distancia del ecocentrismo,que veía el desarrollo 
como causa del deterioro ambiental, y adopta una clara óptica antropocentrista diciendo que hay que preocuparse por evitar que 
ese deterioro limite el desarrollo”. 
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valorização da qualidade ambiental como requisito imprescindível à qualidade de vida [...]” 15 . 

Juntamente com o segundo documento, a Agenda 21, o termo Desenvolvimento Sustentável foi 

definitivamente popularizado pela ampla cobertura da mídia à Conferência. No entanto, naquela 

época, o uso indiscriminado deste termo era criticado, sobretudo nos discursos governamentais e 

nos projetos de desenvolvimento. Temia-se que pudesse se tornar mais um dos modismos 

incorporados pelas elites, sobretudo do terceiro mundo, uma “maquiagem de velhos discursos com 

uma coloração ‘verde’” 16. 

A esse respeito, Elkington assinala que: 

A pauta da sustentabilidade, há tempos conhecida como uma tentativa de harmonizar o pilar 

financeiro tradicional com o pensamento emergente sobre o pilar ambiental, está agora se revelando 

muito mais complicada do que aquilo que alguns executivos entusiastas haviam imaginado no início17. 

A sustentabilidade é a capacidade de um sistema humano, natural ou misto para resistir ou 

se adaptar à mudança endógena ou exógena por tempo indeterminado18, representada como uma 

meta ou um ponto final. Portanto, para alcançar a sustentabilidade requer-se o desenvolvimento 

sustentável. O conceito de Desenvolvimento Sustentável permanece impugnado devido as 

diferentes posições tomadas em relação ao que pode ser considerado justo. É tão amplo e 

genericamente aplicável que sua imprecisão o torna inoperante e aberto ao conflito de 

interpretações. Por sua vez, quase todas as definições publicadas sobre o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável têm como base princípios da sustentabilidade, por exemplo, a 

perspectiva de longo prazo, importância fundamental das condições locais, compreensão da 

evolução não linear dos sistemas ambientais e humanos. 

Em 1997, Elkington sugeriu que a atividade corporativa deveria ser orientada por três 

dimensões: pela lógica do desenvolvimento (dimensão econômica), ser socialmente justa 

(dimensão social) e ser ambientalmente correta (dimensão ambiental). Esse modelo ficou 

conhecido como Triple Bottom Line (Profits, People, Planet). Seu modelo propunha que as 

organizações visassem, além do desempenho econômico, também as dimensões ambientais e 

                                                        
15 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente – doutrina – jurisprudência – glossário. 4. ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2005. p. 1021/1022. 
16  DIEGUES, Antonio Carlos S. Desenvolvimento sustentável ou sociedades sustentáveis: da crítica dos modelos aos novos 

paradigmas. São Paulo em Perspectiva. São Paulo, v. 6, n. 1-2, p. 22-29, jan./jun. 1992. p. 29. 
17 ELKINGTON, John. Canibais com garfo e faca. São Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda, 2012. p. 33. 

18 DOVERS, S.R.; HANDMER, J.W. Uncertainty, sustainability and change. Global Environmental Change, v.2, n.4, p.262-276, 1992. 
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sociais 19 . Sendo recepcionado nos documentos oficiais da Conferência das Nações Unidas em 

Joanesburgo em 2002.  

Para Bodnar 20 , a partir de 2002 que passa a ser adequado utilizar a expressão 

“Sustentabilidade” pela consolidação das perspectivas ecológica, social, espacial, econômica; 

destacando que a importância se dá através do equilíbrio destas dimensões.    

Na agenda da Sustentabilidade, tida para harmonizar o pilar financeiro com o pensamento 

emergente do pilar ambiental, tornou-se ainda mais complicada do que os executivos haviam 

imaginado. Atualmente, se pensa nos termos de um dos três pilares, com enfoque na prosperidade 

econômica, na qualidade ambiental e na justiça social21. 

Os termos desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade “carregam 

consigo ambiguidades relacionadas com as tendências de conceitualização do desenvolvimento 

sustentável”22, inclusive linguísticas, como é o caso dos diferentes significados dos termos anglo-

saxônicos sustainable development e, no espanhol, desarrollo sustenible ou sustentable. 

Qual é o desenvolvimento que efetivamente precisa ser sustentável? Não se trata 

unicamente do desenvolvimento econômico, expressão muitas vezes utilizada como sinônimo de 

crescimento econômico. O Desenvolvimento Sustentável precisa incluir diversas outras esferas da 

vida humana, além da econômica. Contudo, a falta de detalhamento conceitual abriu espaço para 

diversas interpretações. 

O processo de consolidação do conceito de Desenvolvimento Sustentável recebeu diversas 

críticas. Freitas, por exemplo, considera a necessidade de aprimoramento do conceito no sentido 

de deixar nítido que as necessidades atendidas não podem ser aquelas artificiais, fabricadas ou 

hiperinflacionadas pelo consumismo em cascata. O aprimoramento, de acordo com o autor, se 

justificaria pelo risco da manutenção, pela nova geração, do mesmo padrão de vida da geração 

atual, assegurando esta condição para a geração subsequente23. 

                                                        
19  VIZEU, Fabio; MENEGHETTI, Francis Kanashiro; SEIFERT, Rene Eugenio. Por uma crítica ao conceito de desenvolvimento 

sustentável. 3Cad. EBAPE.BR, v. 10, nº 3, artigo 6, Rio de Janeiro, Set. 2012. p. 574. 
20 BODNAR, Zenildo; FREITAS, Vladimir Passos de; SILVA, Kaira Cristina. A epistemologia interdisciplinar da sustentabilidade: por uma 

ecologia integral para a sustentação da casa comum. Revista Brasileira de Direito, 12(2): 59-70, jul.-dez. 2016. 
21 ELKINGTON, John. Canibais com garfo e faca. p. 108. 

22 FREITAS, M. A década de educação para o desenvolvimento sustentável – do que não deve ser ao que pode ser. In: Congresso 
Ibero-Americano de Educação Ambiental, 5, 2007, Joinville. Anais... Joinville: Associação Projeto Roda Viva, 2007. p. 131. 

23 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 47. 
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Portanto, um primeiro cuidado na construção do conceito seria evitar um apego excessivo a 

determinado padrão material de vida. Além disso, de acordo com Freitas, o conceito precisaria ser 

pronunciadamente includente, política e socialmente24. 

Boff considera que a utilização política da expressão Desenvolvimento Sustentável 

representa uma armadilha do sistema imperante: “assume os termos da ecologia (sustentabilidade) 

para esvaziá-los e assume o ideal da economia (crescimento/desenvolvimento), mascarando, 

porém, a pobreza que ele mesmo produz” 25. 

No mesmo sentido, Veiga considera que os três pilares convencionados tornou possível 

considerar o meio ambiente ‘apenas’ a terça parte do desenvolvimento sustentável, “em vez de 

reforçar o entendimento do meio ambiente como base e condição material de qualquer 

possiblidade de desenvolvimento humano [...]” 26. 

Lima condena sua natureza polissêmica, permitindo interpretações relacionadas com um 

significado avançado de desenvolvimento, associado à justiça social e preservação ecológica, mas, 

ao mesmo tempo, também relacionadas com uma leitura conservadora que a aproxima do conceito 

de crescimento econômico27. 

Boff e Lima convergem a respeito da significação política do termo Desenvolvimento 

Sustentável que determina uma alternativa para desviar a atenção de sua limitação conceitual e dos 

reais problemas ambientais globais. 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável fundamenta-se no mito das necessidades, 

segundo Vizeu, e “corrobora a perspectiva desenvolvimentista do capital que entende o ambiente 

como ‘meio’ ou repositório de recursos a serem utilizados para satisfação das necessidades 

humanas”. Além disso, “entende necessidades baseadas de uma perspectiva ocidental globalizante 

que ignora as inúmeras diferenças culturais entre as nações” 28. 

Em que pese, o atual modelo de sociedade está baseado no ‘desenvolvimento sustentável’ 

da economia e, efetivamente, não ultrapassou o sentido de desenvolvimento econômico; e este não 

                                                        
24 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 47. 
25 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é, o que não é. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. p. 46. 

26 VEIGA, José Eli da. A desgovernança mundial da sustentabilidade. p. 110. 
27 LIMA, A. G. O debate da sustentabilidade na sociedade insustentável. 1997. Disponível em: 

<http://www.ufmt.br/gpea/pub/GuLima_sustentabilidade>. Acesso em: 11 abr. 2010. 
28  VIZEU, Fabio; MENEGHETTI, Francis Kanashiro; SEIFERT, Rene Eugenio. Por uma crítica ao conceito de desenvolvimento 

sustentável. 3Cad. EBAPE.BR, v. 10, nº 3, artigo 6, Rio de Janeiro, Set. 2012. p. 580. 
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está suportando a pressão exercida pela crise ambiental de âmbito global. Urge, portanto, 

considerar a Sustentabilidade como paradigma emergente e necessário. 

2 A SUSTENTABILIDADE MULTIDIMENSIONAL COMO PARADIGMA EMERGENTE E NECESSÁRIO 

Os termos Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável não devem ser utilizados como 

sinônimos, por terem significados distintos. Neste momento da pesquisa, passamos a analisar a 

conceituação de Sustentabilidade e suas dimensões. 

Em documentos oficiais, o conceito de Sustentabilidade com um olhar multidimensional 

surgiu em 2002, na Rio+10, realizada em Johannesburgo, quando restaram reunidas, além da 

dimensão global, as perspectivas ecológica, social e econômica como qualificadoras de qualquer 

projeto de desenvolvimento, bem como a certeza de que sem justiça social não é possível alcançar 

um meio ambiente sadio e equilibrado na sua perspectiva ampla, para as presentes e futuras 

gerações. 

Para Bodnar, 

É a partir de 2002 que passa a ser adequado utilizar a expressão ‘sustentabilidade’, ao invés de 

desenvolvimento com o qualificativo ‘sustentável’. Isso porque, a partir deste ano, consolida-se a ideia 

de que nenhum dos elementos (ecológico, social, espacial e econômico) deve ser hierarquicamente 

superior ou compreendido como variável de segunda categoria29. 

Carvalho, destaque que há uma série de problemas conceituais relacionados com a categoria 

Sustentabilidade: 

O conceito de sustentabilidade apresenta uma alta polissemia, englobando uma grande diversidade 

de sentidos, podendo ser pensado mais como um conceito em disputa do que uma categoria descritiva 

e estável no campo de interlocução ambiental. Um dos fatores que contribuem para que a ideia de 

sustentabilidade mantenha esta alta polissemia é, além da disputa de interesses e projetos políticos 

que ela abarca, certa indiferenciação entre os diferentes contextos discursivos, sociais e 

epistemológicos onde ela é aplicada30. 

Além dos problemas relacionados com sua característica polissêmica, Sustentabilidade é, 

muitas vezes, confundido com o Desenvolvimento Sustentável. No entanto, para o presente estudo 

será apresentado os pontos que o tornam distintos.  

                                                        
29 BODNAR, Zenildo; FREITAS, Vladimir Passos de; SILVA, Kaira Cristina. A epistemologia interdisciplinar da sustentabilidade: por uma 

ecologia integral para a sustentação da casa comum. Revista Brasileira de Direito, 12(2): 59-70, jul.-dez. 2016. 

30 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação para sociedades sustentáveis e ambientalmente justas. REMEA Revista Eletrônica 
do Mestrado em Educação Ambiental. v. especial. Mar 2008. Rio Grande/RS. p. 46-55. Disponível em: 
<http://www.seer.furg.br/remea/article/view/3387/2033>. Acesso em: 02 ago. 2017. 
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A Sustentabilidade representa uma mudança fundamental de paradigma, repensando os 

valores humanos, as visões políticas e as ‘regras do jogo’ sociais por meio da: eficiência econômica 

voltada à igualdade social, dos direitos individuais para obrigações coletivas, do individualismo para 

comunidade, da quantidade para a qualidade, da separação para a interdependência, da exclusão 

para a igualdade de oportunidade, do homem para a mulher, do luxo para a necessidade, da 

repressão para a liberdade, do hoje para o amanhã e do crescimento que beneficia poucos para um 

desenvolvimento humano que beneficie a todos31. 

A transformação de valores e visões políticas exige uma grande mudança de mentalidade e 

cultura, “a fim de que a economia deixe de ser o principal pilar sobre o qual se apoiam as decisões 

e passe a ser apenas um fator, dentre tantos outros de suma importância, a ser considerado em 

cada escolha” 32. 

Freitas entende que a Sustentabilidade é pluridimensional e engloba, sem hierarquia rígida 

e sem caráter exaustivo, a dimensão social, ética, ambiental, econômica e jurídico-política33. 

Para o autor, a dimensão social abriga os direitos fundamentais sociais e reclama o 

incremento da equidade (intra e intergeracional), condições propícias ao florescimento virtuoso das 

potencialidades humanas e “o engajamento na causa do desenvolvimento que perdura e faz a 

sociedade mais apta a sobreviver, em longo prazo, com dignidade e respeito à dignidade dos demais 

seres vivos” 34. 

Com relação a dimensão ética, Freitas apresenta que a ética da Sustentabilidade reconhece 

a ligação de todos os seres, o impacto retroalimentador das ações e omissões, a exigência de 

universalização concreta e o engajamento que admite a dignidade dos seres vivos em geral35. 

A dimensão ambiental da Sustentabilidade, para Freitas, determina a possibilidade de 

excepcionais oportunidades para o surgimento de uma nova economia que ultrapassa o culto 

excessivo dos bens posicionais36. 

                                                        
31 ELKINGTON, John. Canibais com garfo e faca. p. 188. 

32  SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; GARCIA, Rafaela Schmitt. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: 
desdobramentos e desafios pós-relatório brundtland. In: Sustentabilidade meio ambiente e sociedade [recurso eletrônico]: 
reflexões e perspectivas, volume II. SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; ARMADA, Charles Alexandre. Florianópolis, SC: 
Empório do Direito, 2016. p. 17.  

33 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 58-73. 

34 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 60. 
35 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 58-73. 

36 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 58-73. 



35 
 

Por fim, a dimensão jurídico-política da Sustentabilidade trata da Sustentabilidade como 

princípio constitucional, imediato e diretamente vinculante. Com relação a esta última dimensão da 

sustentabilidade, Canotilho afirma que 

No seu conjunto, as dimensões jurídico-ambientais e jurídico-ecológicas permitem falar de um Estado 

de direito ambiental e ecológico. O Estado de Direito, hoje, só é Estado de Direito se for um Estado 

protector do ambiente e garantidor do direito ao ambiente; mas o Estado ambiental e ecológico só 

será Estado de Direito se cumprir os deveres de juridicidade impostos à actuação dos poderes 

públicos37. 

No que se refere às dimensões política e jurídica, sua importância pode ser medida no atual 

contexto de crise econômica global. Tanto no Brasil quanto no exterior é possível encontrar 

exemplos de decisões privilegiando a economia em detrimento da sustentabilidade ambiental. Há 

exemplos de decisões políticas governamentais, como a do atual presidente norte-americano de 

retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, ou seja, a dimensão política atuando em prol da 

economia. 

Para Carvalho, há pelo menos três níveis de aplicação do conceito de Sustentabilidade. De 

acordo com a autora, o conceito de Sustentabilidade pode tomar a forma de fenômeno empírico, 

de ideologia e como categoria compreensiva para repensar o mundo38. 

Aprofundando os estudos relacionados com o conceito de Sustentabilidade, Ferrer apresenta 

que a Sustentabilidade possui seis requisitos: a) que a sociedade que construímos seja planetária; 

b) que alcancemos um pacto de sustentabilidade com a Terra; c) a capacidade de alimentar e dar 

uma vida digna a todos os habitantes, indistintamente; d) recomposição da arquitetura social com 

o objetivo de extinguir o modelo opressor que tem por base o conforto e o progresso permitindo, 

portanto, a justiça social; e) que novos modelos de governança (normas e instituições globais) sejam 

construídos; f) que seja colocada a ciência e a técnica a serviço do objetivo comum39. 

Com relação ao primeiro requisito, Ferrer sustenta que nosso destino é comum e, dessa 

forma, não cabe uma Sustentabilidade parcial de algumas comunidades nacionais ou regionais à 

                                                        
37 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como Princípio estruturante do Direito Constitucional. Revista 

de Estudos Politécnicos – Polytechnical Studies Review, 2010, Vol VIII, nº 13, 007-018. p. 13. 

38 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação para sociedades sustentáveis e ambientalmente justas. REMEA Revista Eletrônica 
do Mestrado em Educação Ambiental. v. especial. Dez 2008. Rio Grande/RS. p. 46-55. Disponível em: 
<http://www.seer.furg.br/remea/article/view/3387/2033>. Acesso em: 02 mai. 2013. 

39 FERRER, Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental (Pamplona, Espanã), n. 1, 
2002, págs. 73-94. 
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margem do que ocorre no resto do planeta40. 

O segundo requisito determina um pacto com a Terra no sentido de não comprometermos 

as possibilidades de manutenção dos ecossistemas essenciais para nossa subsistência como espécie.  

No que se refere ao terceiro requisito, Ferrer apresenta que para alimentar e oferecer uma 

vida digna a todos os habitantes do planeta será preciso reconsiderar e reformular os modos de 

produção e distribuição da riqueza. 

O quarto requisito da Sustentabilidade exige a recomposição da arquitetura social de modo 

que contraponha o privilégio de algumas capas sociais e a exclusão sistemática de legiões de 

desfavorecidos. 

Como quinto requisito para a Sustentabilidade, Ferrer apresenta que os novos modelos de 

governança assegurem a prevalência do interesse geral sobre o individualismo não solidário de 

indivíduos, corporações e Estados.  

Finalmente, com relação ao sexto requisito, Ferrer postula que os novos conhecimentos 

devem ajudar a corrigir os erros do passado de uma civilização energético-dependente como, por 

exemplo, a captação de CO2. 

Bosselmann defende que a Sustentabilidade passe a ser considerada como meta-princípio. 

Como os ideais de justiça e direitos humanos, a sustentabilidade pode ser visto como um ideal para a 

civilização, tanto a nível nacional e internacional. Quando aceito como um princípio jurídico 

reconhecido, sustentabilidade informa todo o sistema jurídico, e não apenas as leis ambientais ou não 

apenas a nível nacional41. 

Ao ser considerada a Sustentabilidade como meta-princípio, esta passa a ordenar e 

redesenhar toda a relação social, incluso as relações jurídicas, não se restringindo apenas à questão 

econômica. 

Na mesma linha apresentada por Gabriel Ferrer, Marcionila Fernandes apresentam: 

Nesse sentido, nossa perspectiva considera necessária uma abordagem que contemple os dois 

movimentos, considerando o ecológico e o social como processos interligados a partir da 

                                                        
40 FERRER, Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental (Pamplona, Espanã), n. 1, 

2002, págs. 73-94. 
41 BOSSELMANN, Klaus. The principle of sustainability: transforming law and governance. Ashgate, Farnham, 2008. p. 4. Tradução 

do autor. Texto original em ingles: “Like the ideals of justice and human rights, sustainability can be seen as an ideal for civilization 
both at national and international level. When accepted as a recognized legal principle, sustainability informs the entire legal 
system, not just environmental laws or not just at the domestic level”. 
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modernidade, e que, ao mesmo tempo, resulte numa análise crítica da temática do meio ambiente 

não comprometida com a reprodução da desigualdade entre homens42. 

As contribuições doutrinárias apresentadas demonstram o caráter multidisciplinar que 

envolve o conceito de Sustentabilidade e, também em função desse fato, as dificuldades que a 

evolução conceitual vem enfrentando. Além disso, cabe ressaltar, trata-se de um conceito em 

construção teórica. 

A importância da evolução conceitual da categoria Sustentabilidade se apresenta, 

primeiramente, pela impossibilidade de sua dissociação do Direito Ambiental. A utilização 

irresponsável e desenfreada dos recursos naturais não se coaduna com o caráter limitado desses 

recursos. A ótica capitalista globalizada nega a lógica contida nessa afirmação exigindo o contrapeso 

do uso sustentável dos recursos naturais. 

Outro fator que atesta a importância da categoria Sustentabilidade é sua obrigatória 

vinculação à categoria Solidariedade. Aceitar o caráter finito dos recursos naturais e, ato de 

consequência, a possibilidade de colocar em perigo a continuação da Humanidade pelo uso 

indiscriminado desses recursos é, ao mesmo tempo, incluir o outro no processo de proteção. Mais 

do que isso, é incluir aqueles que ainda não estão aqui, as gerações futuras, aceitando o direito que 

estas gerações possuem de desfrutar o patrimônio oferecido pela diversidade cultural e ambiental 

do planeta. 

Sachs também trabalha a categoria Solidariedade diretamente vinculada à dimensão 

ambiental da Sustentabilidade: 

Ela é baseada no duplo imperativo ético de solidariedade sincrônica com a geração atual e de 

solidariedade diacrônica com as gerações futuras. Ela nos compele a trabalhar com escalas múltiplas 

de tempo e espaço, o que desarruma a caixa de ferramentas do economista convencional. Ela nos 

impele ainda a buscar soluções triplamente vencedoras, eliminando o crescimento selvagem obtido 

ao custo de elevadas externalidades negativas, tanto sociais quanto ambientais43. 

As diferentes contribuições doutrinárias apontam para a Sustentabilidade como um conceito 

ainda em construção. Segundo Freitas, tratando do conceito de Sustentabilidade “[...] se encontra 

em processo de construção e legitimação técnica, em sua identificação e contextualização aos 

processos socioeconômicos das regiões e dos países” 44. 

                                                        
42 FERNANDES, Marcionila. Desenvolvimento sustentável: antinomias de um conceito. Raízes. v. 21. N.02. jul-dez/2002. Campina 

Grande. p. 246-260. Disponível em: <http://www.ufcg.edu.br/~raizes/artigos/Artigo_73.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2017. 
43 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de janeiro: Garamond, 2008. p. 15. 

44  FREITAS, Marcílio de; FREITAS, Marilene Corrêa da Silva. A sustentabilidade como paradigma: cultura, ciência e cidadania. 
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Na mesma linha, Bodnar entende a complexidade de construção do conceito de 

Sustentabilidade e que, além disso, sempre será uma obra inacabada: 

Isso porque poderá ser melhorada para atender as circunstâncias de cada caso concreto, o contexto 

em que está sendo aplicado, bem como o conjunto de variáveis direta ou indiretamente envolvidas. 

Afinal, trata-se de uma idealidade, algo a ser constantemente buscado e construído como o próprio 

conceito de justiça45. 

A construção do conceito de Sustentabilidade envolve, também, o futuro da humanidade no 

planeta, tendo em vista os níveis de degradação ambiental praticados. 

3 DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO VIA PARA A SUSTENTABILIDADE 

MULTIDIMENSIONAL 

A concretização da Sustentabilidade em suas múltiplas dimensões significa a possibilidade 

de uma nova Sociedade. A atual crise ambiental exige mudanças de comportamento há muito 

arraigadas e determinam, na verdade, novos paradigmas a serem superados. 

O capitalismo sustentável necessitará mais do que apenas tecnologia e mercados que 

promovam ativamente a desmaterialização. É necessário repensar os conceitos estabelecidos de 

igualdade social, justiça ambiental e ética empresarial. Contudo, o olhar multidimensional para o 

capital ampliará também para o capital humano, social e natural. 

A Sustentabilidade é um projeto a ser alcançado pelo planeta e o Desenvolvimento 

Sustentável pode vir a ser o melhor caminho para tornar este projeto possível. 

A necessária diferenciação entre os termos Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável, 

conforme apresentado nos dois capítulos precedentes, permite entender o Desenvolvimento 

Sustentável como uma via para se alcançar a Sustentabilidade. Nesse sentido, para Ferrer, “o 

desenvolvimento sustentável não precisa ser contraditório à sustentabilidade, antes, pode ser mais 

um dos caminhos para alcançar uma sociedade sustentável” 46. 

Na mesma linha, Souza assinala que 

As diferenças entre Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável afloram com um processo em 

que a primeira se relaciona com o fim, enquanto o segundo com o meio. O Desenvolvimento 

                                                        
Petrópolis, RJ: Vozes, 2016. p. 16. 

45 BODNAR, Zenildo; FREITAS, Vladimir Passos de; SILVA, Kaira Cristina. A epistemologia interdisciplinar da sustentabilidade: por uma 
ecologia integral para a sustentação da casa comum. Revista Brasileira de Direito, 12(2): 59-70, jul.-dez. 2016. p. 64. 

46 FERRER, Gabriel Real; GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um novo paradigma para o direito. 
Revista Novos Estudos Jurídicos - Eletrônica, Vol. 19 - n. 4 - Edição Especial 2014. p. 1455.  
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Sustentável como meio para que seja possível obter equilíbrio entre o progresso, a industrialização, o 

consumo e a estabilidade ambiental, como objetivo a Sustentabilidade e o bem estar da sociedade47. 

A sustentabilidade é parte de uma utopia, ou seja, compõe a visão de futuro sobre a qual a 

civilização contemporânea cria seus projetos e alicerça as suas esperanças. Segundo Matias, “a 

sustentabilidade seria, dessa forma, o quarto grande ideal da modernidade – ao lado da liberdade, 

igualdade e fraternidade –, surgido no fim do século XX” 48. 

A construção de um conceito necessariamente transdisciplinar de Sustentabilidade é um 

“objetivo complexo e sempre será uma obra em construção. Afinal, trata-se de uma idealidade, algo 

a ser constantemente buscado e construído como o próprio conceito de Justiça” 49. 

Para Ferrer, o Direito Ambiental não tem sentido se não na sua acepção mundial, tendo em 

vista inclusive a questão de sua classificação como Direito Difuso. Os titulares da relação jurídica 

passam a ser todos aqueles afetados pela relação de fato, independentemente da conformação 

jurídica50. 

Nesse sentido, entende-se a adesão integral dos Estados aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável como a alternativa que possibilita a concretização da Sustentabilidade em suas 

múltiplas dimensões. 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável exemplificam o que Gonçalves chama de soft 

law do Direito Ambiental Internacional, ou seja, guias de conduta não obrigatórias adotadas em 

processos internacionais 51 . Orientarão o desenvolvimento para os próximos quinze anos, 

oferecendo uma oportunidade de atender aspirações globais dos cidadãos para um futuro mais 

pacífico, próspero e sustentável.  

Ressalta-se a necessidade de envolvimento dos Estados tanto no âmbito interno, nacional, 

                                                        
47 SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de Souza; MAFRA, Juliete Ruana Mafra. A sustentabilidade e seus reflexos dimensionais 

na avaliação ambiental estratégica: o ciclo do equilíbrio do bem estar. p. 4. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=ec82bd533b0033cb>. Acesso em: 27 mai. 2017. 

48 MATIAS, Eduardo Felipe P. A humanidade contra as cordas: a luta da sociedade global pela sustentabilidade. São Paulo: Paz e 
Terra, 2014. p. 55. 

49 CARNEIRO, Cheila da Silva dos Passos; STAFFEN, Márcio Ricardo. Da caracterização básica do direito ambiental ao paradigma da 
sustentabilidade: o contributo de Gabriel Real Ferrer. In: SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; GARCIA, Heloíse Siqueira. 
(Orgs). Lineamentos sobre Sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. Dados eletrônicos. Itajaí: UNIVALI, 2014. Disponível em: 
<http://www.univali.br/ppcj/ebook>. Acesso em: 25 mai. 2017. p. 218. 

50 FERRER, Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental (Pamplona, Espanã), n. 1, 
2002, págs. 73-94. 

51  GONÇALVES, Alcindo Fernandes; COSTA, José Augusto Fontoura. Governança Global e Regimes Internacionais. São Paulo: 
Almedina, 2011. p. 98. 
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quanto no âmbito externo, internacional, Bosselmann defende a aplicação do princípio da 

Sustentabilidade enquanto princípio jurídico basilar da ordem jurídica local e internacional. 

Argumenta que contribui com a “ecologização” dos demais princípios e, desde que devidamente 

impulsionado pela força real da sociedade civil, servirá também como caminho para uma 

governança com sustentabilidade ecológica e social52. 

A transformação da sociedade contemporânea em sociedade efetivamente sustentável 

passa, obrigatoriamente, pelo compromisso em cumprir com as metas dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, garantido a capacidade de se perpetuar indefinidamente no tempo 

em condições que garantam a qualidade ambiental, justiça social e economia sustentável.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, o desenvolvimento sustentável vem provocando um repensar à ordem mundial 

estabelecida, à economia como é praticada atualmente, à noção de soberania, à educação e à forma 

como é transmitido o conhecimento e, ao modo de se fazer política. Contudo, esta transição não 

ocorrerá de maneira espontânea, se faz necessário, um planejamento em longo prazo, com vontade 

de se estabelecerem objetivos sólidos e, então, ano após ano, se deslocar na direção de sua 

obtenção.  

Ressalta-se, a sustentabilidade foi definida a partir de um longo processo histórico, bem 

como, a tomada de consciência sobre os problemas ambientais, crises econômicas e desigualdades 

sociais. Oferece uma grande esperança de amenizar os problemas entre nossa atividade econômica 

e a nossa atividade humana. Todavia, a ideia de sustentabilidade deverá permear concepções, 

planos, políticas e agendas de ação de uma nova ordem mundial, desde que o desenvolvimento 

sustentável seja efetivado na prática. O conceito de Desenvolvimento Sustentável mostrou-se 

incompleto, limitado e, do ponto de vista da preservação ambiental, absorveu as influências de uma 

visão reducionista. 

Sabe-se que a transição para a sustentabilidade exigirá que se transfira a ênfase no 

crescimento econômico (com seu enfoque em quantidade) para o efetivo desenvolvimento 

sustentável (com seu enfoque na qualidade econômica, ambiental e social). Por sua vez, isso 

dependerá da nossa capacidade de pensar a um prazo mais longo de reconhecer que a qualidade 

                                                        
52 BOSSELMANN, Klaus. The principle of sustainability: transforming law and Governance. p. 79 e ss. 
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dependerá da nossa capacidade de reconhecer, respeitar, administrar e sustentar a diversidade. É 

nesse sentido que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável configuram um importante passo 

para conciliar desenvolvimento e sustentabilidade.  
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E O DIREITO DE BEM-ESTAR 

 

Eliane Pavanello1 

 

INTRODUÇÃO 

Conforme o disposto no artigo 170, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, que trata da defesa do meio ambiente e também pelo direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, estabelecido no artigo 225 da Carta Magna, o Conselho Nacional de 

Justiça, editou em 03 de março de 2015 a Resolução 201. Nesse documento, estão esculpidas as 

diretrizes que nortearão as políticas públicas de Sustentabilidade dentro do poder Judiciário 

brasileiro. 

A partir desse comando maior, os tribunais do país passaram a desenvolver projetos de 

Sustentabilidade internos e externos e, ao lado de outras instituições começam a construir a 

consciência coletiva na importância de preservar o presente para garantir um futuro. 

Este trabalho pretende demonstrar que a sustentabilidade está intimamente ligada com o 

bem-estar, como um dos elementos do preceito constitucional da dignidade da pessoa humana e, 

como tal deve ser fomentado dentro e fora das instituições em geral, inclusive nas de serviço público 

e no Poder Judiciário. 

É preciso uma tomada de consciência geral a respeito das condições em que se encontra 

nosso planeta e os riscos que a própria humanidade tem se colocado, com o modelo econômico 

calcado no consumo desenfreado. E, a partir disso, fomentar novas políticas e práticas de ações 

sustentáveis que envolvam toda a sociedade. 

Exemplos de práticas sustentáveis, com responsabilidade social não faltam, algumas delas 

ainda sob o viés puramente econômico, mas muitas já despontam com a consciência de um conceito 

mais holístico, universal e solidário e devem ser apresentadas e incentivadas, como por exemplo o 

projeto da Beraca, que em uma das regiões mais pobres do país, o município de Curimatá, no sul do 

Piauí, a indústria química paulista, cujo principal negócio são produtos e serviços para tratamento 

                                                        
1 Graduação em Ciências Jurídicas pela Universidade da região de Joinville- UNIVILLE. Especialização em Direito Processual Penal pela 

Escola do Ministério Público de Santa Catarina em parceria com a UNIVILLE. Especialização em Direito Constitucional pela Escola 
Superior da Magistratura de Santa Catarina em parceria com a Univille e Mestranda pela Universidade do Vale do Itajaí. Univali. 
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de água, implementou o projeto Pace (Piauí, Água, Cidadania e Ensino). Perto de uma escola, 

perfurou um poço e construiu uma estação de tratamento de água para a comunidade, que sofria 

com a falta de uma fonte segura. A investida inspirou um dos clientes da empresa, o grupo francês 

de cosméticos Estée Lauder, a enviar recursos para furar mais quatro poços na cidade. Além disso, 

a Beraca reformou outras três escolas, construiu uma creche e criou um centro de apoio a crianças 

e adolescentes na região. 

Desta forma, o reconhecimento e a prática cotidiana da sustentabilidade como um direito 

fundamental, promoverá a superação da sua utilização como apenas discurso e passará a ser 

obrigatório pela assunção automática de seus valores nas atividades essenciais das pessoas, 

promovendo, através do arcabouço jurídico inclusive, a promoção do bem-estar coletivo e, por 

conseguinte, a dignidade da pessoa humana e a proteção do nosso Lar Comum. A metodologia 

utilizada foi o método indutivo, com as técnicas do referente, da pesquisa bibliográfica e do 

fichamento. 

1 SUSTENTABILIDADE 

Pode-se dizer que o movimento ambiental começou séculos atrás, como uma resposta à 

industrialização e, atualmente, ainda é um dos assuntos que desperta o interesse de todas as 

nações, independentemente do regime político ou sistema econômico.  Isto porque, as 

consequências dos danos ambientais não respeitam fronteiras ou divisões políticas de países ou 

regiões. Justificando assim, a preocupação geral no assunto que significa zelar pela própria 

sobrevivência do homem2. 

Como ao que tudo indica, a humanidade corre real perigo de inviabilizar a sua permanência 

neste planeta, devido ao seu estilo “devorante, compulsivo e pouco amigável”3, muitos começam a 

rediscutir a maneira política e econômica com que os recursos naturais estão sendo administrados.  

Segundo Freitas: 

(...) para avançar a bandeira da sustentabilidade, vários muros mentais terão de cair. Até porque a 

cultura da insaciabilidade (isto é, da crença ingênua no crescimento pelo crescimento quantitativo e 

do consumo fabricado) é autofágica, como atesta o doloroso perecimento de civilizações4. 

                                                        
2 FREITAS, Vladimir Passos de. Direito administrativo e meio ambiente. 3. ed. rev. e ampl. Curitiba: Juruá, 2002. p.7. 
3 FREITAS, Vladimir Passos de. Direito administrativo e meio ambiente. p 24. 

4 FREITAS, Vladimir Passos de. Direito administrativo e meio ambiente. p 25. 
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Por estarmos na beira do abismo, as mudanças climáticas espraiadas por todo o mundo, 

aquecimento global, invernos e verões mais rigorosos, secas que destroem lavouras inteiras, 

obrigaram a governos e entidades a normalizarem os manejos dos recursos naturais, adotarem 

legislações mais rígidas que forcem empresas e pessoas a buscarem a Sustentabilidade5. 

De fato, precisamos organizar uma aliança de cuidado para com a terra, a vida humana e 

toda comunidade de vida para somente assim superarmos os riscos decorrentes desse futuro 

terrível. Assim a sustentabilidade é uma questão de vida ou morte. “Estamos em um momento 

crítico da história da terra e a humanidade deve escolher o seu futuro (...)”6. 

Um dos fatores determinantes nessa discussão é o esgotamento de um estilo de 

desenvolvimento ecologicamente depredador, socialmente perverso e politicamente injusto, 

calcado na ideia de riqueza, gerada pelo crescimento econômico. O que necessariamente não se 

traduz em bem-estar coletivo7. 

Boa parte disso se deve ao fato de que: 

Se herdou dos séculos passados, a visão de mundo mecanicista de Descartes e Newton, trazendo 

inúmeros prejuízos a natureza, considerando que a ênfase dada por Descartes à mente racional e a 

divisão entre a mente e a matéria criou-se o sentimento de separação entre pessoas e ambiente, o 

que resultou a exploração da natureza8. 

Já na década de 70, se falava em nesse impasse econômico de superação de crise para um 

novo modelo de desenvolvimento, no qual se abandonaria a ideia de desenvolvimento e a economia 

deixaria de ser um fim em si mesma, para colocar o ser humano no centro do processo de 

desenvolvimento 9. 

A ideia elaborada pautava pela busca de um novo modelo de estruturação da relação entre 

indivíduos, sociedade, economia e poder político. “O Estado Democrático de Direito aparecerá 

                                                        
5  Maria, Andreza. Mudanças climáticas assustam o mundo. Blastingnews noticiais. Brasil, jan. 2017. Disponível em: 

<http://br.blastingnews.com/ambiente/2017/01/mudancas-climaticas-assustam-o-mundo-001360811.html>. Acesso em: 14 jan. 
2017. 

6  Brasil. A carta da terra. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, 2017. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2017. 

7 GUIMARÃES, Roberto Pereira. Desenvolvimento sustentável: da retórica à formulação de políticas públicas. In: BECKER, Bertha K.; 
MIRANDA, Mariana (orgs.). A geografia política do desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997, p. 16. 

8 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira  e Maria Cláudia S. Antunes de Souza. A proteção ao meio ambiente e os impactos ambientais num 
contexto transfronteiriço. Constitucionalismo ambiental e sustentabilidade, Itajaí, 2015. Disponível em: 
<http://siaiapp28.univali.br/lstfree.aspx?type=ebook>. Acesso em: 14 jul. 2017. 

9  GUIMARÃES, Roberto Pereira. Desenvolvimento sustentável: da retórica à formulação de políticas públicas. In: BECKER, Bertha K.; 
MIRANDA, Mariana (orgs.). A geografia política do desenvolvimento sustentável. p. 18. 
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como resposta superadora dos modelos reducionistas e unilaterais dos modelos liberal e social 

anteriores”10. 

Porém, foi com o Relatório Brundtland, realizado pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, em 1987, que se assentou o conceito mais conhecido e que abrange 

os dois movimentos: “desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 

necessidades”11. 

Ainda assim, os conceitos retratavam apenas a satisfação das necessidades humanas, numa 

visão ecocêntrica das discussões. Para contrapor a esse pensamento, muitos filósofos acreditam 

que o conceito mais amplo envolve o biocentrismo, onde “senciência e ser o sujeito de uma vida 

são apenas parte da história. O resto da história é o próprio valor vida”12 e como tal deve ser 

protegido. 

De modo geral, enquanto conceito, a sustentabilidade tem sofrido inúmeras mudanças ao 

longo dos tempos. Inicialmente esteve ligada exclusivamente aos cuidados com a preservação da 

natureza, mais especificamente a silvicultura e o manejo das florestas, conforme relata Boff13. Mas, 

também vem evoluindo, de forma a se adequar a estes desafios. Atualmente, a sustentabilidade 

está ligada a escolhas e aos impactos dessas escolhas. Essa nova visão lança suas raízes a todas as 

atitudes do cotidiano e reflete em todos os setores da sociedade.  

Está muito bem caracterizada pelo ilustre escritor Fritjof Capra14, quando magistralmente 

insere o conceito de mundo sistêmico sustentado em quatro grandes características. A 

interconexão; ou seja, interdependência, onde todos os seres estão conectados e são dependentes 

uns dos outros. A cooperação; sendo que o equilíbrio somente acontece se todos os seres da cadeia 

colaborarem, cumprindo corretamente seu papel, sua função. A flexibilidade; capacidade de 

adaptação às mudanças e desafios que se apresentam no caminho. E por fim, a diversidade; ficando 

                                                        
10 PEREIRA, Rodolfo Viana. Estado Democrático de Direito. In: GOMES, Alexandre Travessoni (org.). Dicionário de Teoria e Filosofia 

do Direito. São Paulo: LTR, 2011, p. 173-175. 
11 BRUNDTLAN, Comissão. Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: o nosso futuro comum. Universidade de 

Oxford. Nova Iorque, 1987. Disponível em: 
<http://www.inbs.com.br/ead/Arquivos%20Cursos/SANeMeT/RELAT%23U00d3RIO%20BRUNDTLAND%20%23U201cNOSSO%20F
UTURO%20COMUM%23U201d.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2017. 

12 JAMIESON, Dale. Ética & meio ambiente. Uma introdução. Senac, São Paulo: 2010. p. 225. 
13 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é e o que não é. 3ª Edição, Vozes, Rio de Janeiro, 2014. p. 32 

14 CAPRA, Fritjof. O Ponto de mutação. São Paulo, Cultrix, 1993. 
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claro que a vida só se perpetua e flui de forma harmônica graças às diferenças, as peculiaridades 

que fazem cada ser único, embora envolvido e interdependente no processo. Como ensina 

Leonardo Boff: 

“A sustentabilidade deve atender o inteiro Sistema Terra, o Sistema Vida e o Sistema Vida Humana. 

Sem esta ampla perspectiva o discurso da sustentabilidade permanecerá apenas discurso, quando a 

realidade nos urge à efetivação rápida e eficiente da sustentabilidade, a preço de perdermos nosso 

lugar neste pequeno e belo planeta, a única Casa Comum que temos para morar”15. 

O que se denota é que a ideia de sustentabilidade é tão rica que pode ser integrada numa 

visão multidimensional de desenvolvimento, numa gestão partilhada de problemas comuns e até 

uma possível Governança voltada para o bem-estar de todos16. 

Para Luiz Carlos Bresser Pereira, Ministro da Reforma do Estado do Governo Fernando 

Henrique Cardoso, nos idos anos de 1990, o maior desafio do setor público não era o da 

governabilidade, mas o da governança. Governança para Bresser era a capacidade de um país 

transformar decisões de governo em realidade 17. 

Mais recentemente, em 2013, o Tribunal de Contas da União (TCU), tratou dessa questão em 

uma espécie de compêndio sobre o tema, definindo governança no setor público como “um 

conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, 

direcionar e monitorar a atuação da gestão18”. 

Se governança é capacidade de efetivar as decisões de governo, é, portanto, a capacidade de 

o Estado de ser sustentável, ou seja, sustentar-se ao longo do tempo. Nesse sentido, é razoável 

perguntar se o Estado brasileiro é sustentável ou vem construindo políticas de Sustentabilidade? 

O conceito assim se amplia para novos horizontes e configura um direito mais abrangente e 

garantido constitucionalmente, tornando-se um direito ao bem-estar conforme define Freitas:  

(...) trata-se do princípio constitucional que determina, com eficiência direta e imediata, a 

responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material 

e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e 

                                                        
15 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é e o que não é. p. 65. 
16 GONÇALVES, Alcindo e José Augusto Fontoura Costa. Governança Global. Almedina, São Paulo: 2011. p. 17. 

17  BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos.  A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. MARE, Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. 

18 TCU. Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública e Ações Indutoras de Melhoria, 
p. 10. (TCU 1). Publicação eletrônica em: <http://www.pmimf.fazenda.gov.br/sobre-o-programa-2/arquivos-para-download-
pmimf/governanca-publica-tcu.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2017. 
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eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e 

no futuro, o direito ao bem-estar 19. 

2 OS DIREITOS AMBIENTAIS E A TUTELA CONSTITUCIONAL 

Se entendermos que necessidades humanas são direitos das presentes e futuras gerações, 

cumpre-nos questionar a cerca de um patamar mínimo de qualidade ambiental, sem o qual a 

dignidade humana estaria sendo ameaçada substancialmente. 

 Neste contexto, impõe-se constitucionalmente a conjugação dos direitos sociais e dos 

direitos ambientais na formação do núcleo mínimo de tutela da dignidade humana, de forma que 

tal garantia constitucional englobe desde o desenvolvimento de todo o potencial da vida humana 

até sua própria sobrevivência como espécie20. 

A Constituição Brasileira de 1988 é explicita com relação à preocupação ambiental em 

diversos momentos. Notadamente na leitura do preâmbulo se destaca a preocupação com o bem-

estar de todos e no artigo 225 ao tratar do meio ambiente em geral. 

Infere-se, nesses moldes, do texto constitucional brasileiro, o princípio cogente da sustentabilidade 

multidimensional, que irradia efeitos e gera novas e incontornáveis obrigações para todas as 

províncias do Direito, não apenas para o Direito Ambiental. De sorte que o plexo normativo inteiro se 

converte, por assim dizer, em Direito da sustentabilidade. Eis o repto (cognitivo e volitivo), do qual 

não podem se subtrair os pensadores da teoria geral do direito e os operadores responsáveis por sua 

inteligente aplicação 21. 

Quando entendido por este prisma, a sustentabilidade se apresenta como algo de valor 

supremo, intrínseco à vida e, por conseguinte, abarcado pelo princípio da dignidade humana. E 

como tal, deixa de ser apenas um suporte conceitual da Ordem Constitucional Econômica e Social e 

passa a ser considerado como um direito fundamental. Passa a ser prontamente exigível inclusive. 

Numa perspectiva subjetiva, qualquer cidadão possui o direito de exigir a concretização do 

direito fundamental à sustentabilidade, a fim de se evitar lesão ou ameaça de lesão, nos termos do 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional estampado no artigo 5o, inciso XXXV, da 

Constituição. 

Com a missão institucional de promover o bem de todos, cabe ao Estado o cuidado de não 

                                                        
19 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 2ª Ed, Fórum, Belo Horizonte: 2012. p. 41  

20 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente. A dimensão da dignidade humana no marco jurídico-
constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2008. p. 277. 

21 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. p. 41. 
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atuar em excesso e de não proteger deficientemente os titulares do direito fundamental à 

sustentabilidade. É o que nos ensina Canotilho: 

Há, porém, um outro lado de proteção que, em vez de salientar o excesso, revela a proibição por 

defeito (untermassverbot) Existe um defeito de protecção quando as entidades sobre quem recai um 

dever de proteção (schutzpflicht), adoptam medidas insuficientes para garantir uma proteccção 

constitucionalmente adequada dos direitos fundamentais. Podemos formular esta ideia usando uma 

formulação positiva: o estado deve adoptar medidas suficientes, de natureza normativa, ou de 

natureza material, conducente  a uma proteção adequada e eficaz dos direitos fundamentais. A 

verificação de uma insuficiência de juridicidade estatal deverá atender à natureza das posições 

jurídicas ameaçadas e à intensidade do perigo de lesão dos direitos fundamentais22. 

O princípio da dignidade da pessoa humana está previsto no art. 1º,III, da Constituição 

Federal brasileira de 1988 e constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Visa 

reconhecer e proteger o ser humano como sujeito do Direito, sendo, a sua invocação, o fundamento 

axiológico para “[...] o exercício de qualquer elaboração jurídica; está no cerne daquilo que a Ciência 

do Direito experimentou de mais especial”23. 

Portanto, a garantia dos direitos fundamentais, como concretização da dignidade da pessoa 

humana, serve para limitar a atuação do Poder Público e condicionar o exercício de sua atividade, 

para satisfazer e proteger os direitos e garantias fundamentais 24. 

Nas palavras de Alexandre de Morais:  

Ao Estado cabe o dever de garantir a justiça e direitos de liberdade individual. A dignidade da Pessoa 

Humana atribui unidade aos direitos e garantias fundamentais, inerente às personalidades humanas 

afastando a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em função da 

liberdade individual. A dignidade é um valor espiritual e moral intrínseco da pessoa, que se manifesta 

singularmente na sua autodeterminação consciente e responsável, trazendo consigo a pretensão ao 

respeito das demais pessoas, edificando um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que, excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, todavia sem menosprezar o merecimento das pessoas enquanto seres humanos25. 

3 O BEM-ESTAR COMO BASE DA SUSTENTABILIDADE  

A Organização Mundial da Saúde estabelece como parâmetro para determinar uma vida 

saudável  “um completo bem-estar físico, mental e social”, o que coloca indiretamente a qualidade 

                                                        
22 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 273. 

23 NERY Júnior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal comentada e legislação constitucional. 2. Ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 151. 

24 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 9. Ed. Rev. 
Atual. 2. Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 

25 MORAIS, Alexandre de - Direito Constitucional – 17ª edição – Editora Atlas, 2005. p. 16. 
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de ambiental como elemento fundamental para o completo bem-estar caracterizador desta 

situação26. 

O conteúdo conceitual e normativo do princípio da dignidade da pessoa humana está 

intrinsecamente relacionado à qualidade do ambiente (onde o ser humano vive, mora, trabalha, 

estuda, pratica lazer, bem como ele come, veste, etc). Tudo isso bem salientado pelo artigo 225 da 

Constituição Federal como o princípio norteador de uma sadia qualidade de vida. Conforme ensina 

Fensterseifer:  

O conceito de vida hoje se desenvolve para além de uma concepção estritamente biológica, ao passo 

que os elementos “digna” e “saudável” lhe impõem um conceito mais amplo, completando uma 

dimensão existencial plena para o desenvolvimento da personalidade humana, para o que a qualidade 

do ambiente passa a ser um componente nuclear. À ordem jurídica cumpre acompanhar a dinâmica 

da vida em face dos novos desafios existenciais postos pela degradação ambiental, ampliando o seu 

âmbito de proteção de modo a contemplar no seu campo normativo a proteção da vida inclusive 

contra as novas ameaças de natureza ecológica (como, por exemplo, a contaminação química nuclear, 

a degradação ambiental, o aquecimento global, etc) 27. 

Isso implica na construção de um novo paradigma, numa visão mais holística da própria 

realidade. 

Vivemos hoje num mundo globalmente interligado, no qual os fenômenos biológicos, psicológicos, 

sociais e ambientais são todos interdependentes. Para descrever esse mundo apropriadamente, 

necessitamos de uma perspectiva ecológica que a visão de mundo cartesiana não nos oferece. 

Precisamos, pois, de um novo "paradigma'' — uma nova visão da realidade, uma mudança 

fundamental em nossos pensamentos, percepções e valores. Os primórdios dessa mudança, da 

transferência da concepção mecanicista para a holística da realidade, já são visíveis em todos os 

campos e suscetíveis de dominar a década atual 28. 

Nesse ínterim, já faz algum tempo que o mercado corporativo percebe que o profissional 

centrado, bem motivado e consciente de suas qualidades é seguro, estável, menos suscetível a 

erros, mais produtivo e saudável. Conscientes de que o maior capital que possuem é o humano, 

diversas corporações estão investindo em ferramentas que gerem essa qualidade aos seus 

funcionários, elevando a qualidade de vida e bem-estar como importante variável na consecução 

de seus objetivos. 

Diversas são as ferramentas disponíveis atualmente no controle do estresse, gerenciamento 

                                                        
26 SARLET, Ingo Wolfgang e Tiago Fensterseifer. Direito Constitucional Ambiental. p. 116. 

27 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente. A dimensão da dignidade humana no marco jurídico-
constitucional do Estado Socioambiental de Direito. p. 62. 

28 CAPRA, Fritjof. O Ponto de mutação. p. 08. 
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da saúde e motivacionais. Geralmente, possuem o fio condutor de trabalhar o centramento e o 

autoconhecimento. 

Para exemplificar, desde 1999, conforme a revista americana Yoga Journal, empresas como 

MTV, IBM, AY&T, Nike, HBO, Pepsico, GE vêm aplicando os conceitos do Yoga em treinamentos 

específicos para formação de equipe e melhoras no ambiente de trabalho. E os resultados colhidos 

superaram as expectativas, pois além dos resultados almejados, houve um melhor gerenciamento 

de estresse, disposição e tranquilidade dos funcionários em tomar decisões29. 

Ainda no Brasil, há inúmeras iniciativas nesse sentido, que oferecem técnicas de relaxamento 

ou práticas de Yoga antes do expediente para melhorar concentração, atenção, e ainda relatam os 

envolvidos, melhorias no humor e otimismo frente à superação das dificuldades do dia-a-dia30. 

Revistas importantes como a Exame, ao publicarem a lista das melhores empresas para se 

trabalhar, indicaram projetos de bem-estar como medidas importantes e coerentes para aumentar 

a integração da equipe e o valor da empresa31. 

Com certeza, a iniciativa privada é vanguardista em novas práticas; mas igualmente, 

instituições públicas estão atentando para a importância de nutrir bem-estar e saúde aos seus 

funcionários, investindo e mantendo assim, seu principal valor, o recurso humano. 

Nesse sentido, Universidades como a UFSC/SC, perceberam que precisavam ofertar 

instrumentos, ferramentas que auxiliassem no processo de saúde e centramento aos seus 

funcionários, alunos e comunidade, desenvolvendo projetos como o “Projeto de Extensão Práticas 

Corporais” – que oferecem gratuitamente aulas de Yoga outras terapias e meditação; “Projeto 

Leitura e Relaxamento” – que aplica técnicas de Yoga e leitura; ou ainda o “Projeto Amanhecer” – 

que ocorre dentro do Hospital Universitário, disponibilizando uma série de atividades e terapias 

alternativas de bem-estar32.  

Ainda, a Administração Pública, em alguns pontos do país, percebeu que a satisfação de seus 

                                                        
29 Salin, Thiago Castillo. Yoga no trabalho. Blog Bionathus. Jundiaí, 2017. Disponível em: <https://bionathus.com/yoga-jundiai-aulas-

yoga-jundiai/yoga-no-trabalho>. Acesso em: 14 jan. 2017. 
30 Salin, Thiago Castillo. Yoga no trabalho. Blog Bionathus. Jundiaí, 2017. Disponível em: <https://bionathus.com/yoga-jundiai-aulas-

yoga-jundiai/yoga-no-trabalho>. Acesso em: 14 jan. 2017. 

31 Brasil Post. 10 empresas que prezam pelo bem-estar dos funcionários. Brasil, jun, 2014. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/carreira/as-empresas-que-prezam-pelo-bem-estar-ao-inves-da-exaustao-fisica-e-emocional/>. 
Acesso em: 14 jan. 2017. 

32 Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago. Projeto Amanhecer. Florianópolis, jan. 2017. Disponível em: 
<http://www.hu.ufsc.br/setores/projeto-amanhecer>. Acesso em: 14 jan. 2017. 
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funcionários era deficitária e que o fator financeiro era apenas uma variável no processo. A 

desmotivação pelo trabalho repetitivo e fragmentado, somada a ausência de visão de toda a cadeia 

produtiva, e ainda, a relação de subordinação pautada na hierarquia, que na maioria das vezes não 

atende a meritocracia – desmotivam o servidor público33. 

Essa desmotivação torna-se mais acentuada com os anos, gerando doenças e dificuldades 

que interferem diretamente na vida pessoal do servidor, que muitas vezes entra em licença médica, 

como na síndrome de Burnout34. 

Para fazer frente a esta realidade, munidas da consciência de responsabilidade e visão 

sustentável, muitas instituições desenvolveram uma série de projetos de melhoria da qualidade de 

vida e bem-estar de seus servidores, que atenderam e atendem os fins propostos. E tais práticas 

demonstram, ainda, que os resultados obtidos superam muito o baixo custo orçamentário dos 

projetos aplicados como segue. 

Podem-se exemplificar ações como os projetos da prefeitura de Curitiba, que pela sua 

Associação Yoga no Parque, oferece atividades de Yoga, ginástica natural e crosfit nos parques da 

cidade gratuitamente estendendo a todos os moradores e encontrando na ação uma forma efetiva 

de gestão de problemas, como dependência química e doenças emocionais de sua comunidade35. 

Igualmente, a prefeitura de Itatiba, em São Paulo, mantém um projeto de yoga para seus 

servidores36. Assim como a prefeitura de Florianópolis, através de seu departamento de Saúde e 

Bem-Estar do Servidor – DESABES, oferece diversas atividades e terapias alternativas em contra 

horário de expediente aos seus servidores37. 

No mesmo norte, o Estado de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de Cultura 

                                                        
33 Affonso, Ligia Maria Fonseca e Henrique Martins Rocha. Fatores organizacionais que geram insatisfação no servidor público e 

comprometem a qualidade dos serviços prestados. Resende, 2010. Disponível em: 
<http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos10/234_SEGeT_Fat_Organizacionais_c_autores.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2017.  

34  Gerim, Sérgio Paulo. Síndrome de Burnout. Saúde e direitos do trabalhador. RHevista RH. Jul. 2010. Disponível em: 
<http://www.rhevistarh.com.br/portal/?p=524>. Acesso em: 14 jan. 2017. 

35 Agência de Notícias da Prefeitura de Curitiba. Instrutores da yoga no parque abrem novas turmas em espaços da prefeitura. 
Curitiba, 2014. Disponível em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/instrutores-da-yoga-no-parque-abrem-novas-turmas-em-
espacos-da-prefeitura/32213>. Acesso em: 14 jan. 2017. 

36 Notícias da Prefeitura do Município de Itatiba. Cerca de 70 pessoas passaram pelo projeto de yoga da prefeitura em 2015. Itatiba, 
2016. Disponível em: <http://www.itatiba.sp.gov.br/Noticias/saude-cerca-de-70-pessoas-passaram-pelo-projeto-de-yoga-da-
prefeitura-em-2015.html>. Acesso em: 14 jan. 2017. 

37 Prefeitura Municipal de Florianópolis. Projeto desabes. Florianópolis, 2012. Disponível em: 
<http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/20_12_2012_18.18.11.b8ce062fcb593f7dbbaa6cf5102d6043.pdf>. Acesso 
em: 14 jan. 2017. 
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(FCC), criou o projeto gratuito "Yoga no Palácio", onde oferece aulas de yoga para funcionários e 

comunidade no Centro de Florianópolis. 

Em relação ao Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como órgão difusor de 

técnicas administrativas e com o objetivo de padronizar as formas de atuação de seus tribunais, 

editou a Recomendação nº 11/2007 e posteriormente a Resolução 201/2015 para tratar de políticas 

públicas que visem a formação e recuperação de um ambiente ecologicamente equilibrado, além 

da conscientização dos servidores e jurisdicionados sobre a necessidade de efetiva proteção ao 

meio ambiente38. 

A resolução determina que devam ser adotados modelos de gestão organizacional e de 

processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social. Como 

exemplos de gestão estão o aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público, o uso 

sustentável de recursos naturais e bens públicos, a redução do impacto negativo das atividades do 

órgão no meio ambiente com adequada gestão dos resíduos gerados, a promoção das contratações 

sustentáveis, a gestão sustentável de documentos; a sensibilização e a capacitação do corpo 

funcional, e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Assim como, o disposto no artigo 3º da 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que cuida das normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e Decreto 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o artigo 3º da 

citada Lei, estabelecem critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal. 

Surgem então, várias boas práticas em muitos Estados como o exemplo admirável que advém 

do Estado do Acre onde o TJ-AC começa a se estruturar para a criação de um núcleo ambiental nos 

moldes da Resolução n. 201 do CNJ. Paralelamente, o Judiciário estadual se mobiliza por meio do 

Programa Natureza Viva, com a finalidade de promover a responsabilidade social e ambiental. Uma 

das ações em andamento é o plantio de centenas de árvores amazônicas no pátio do Tribunal de 

Justiça Acreano. O bosque no TJAC será composto por, pelo menos, 135 árvores plantadas e 

cuidadas por magistrados e servidores do tribunal. As espécies predominantes serão árvores 

amazônicas ornamentais e frutíferas, como o jacarandá-mimoso, ipês branco e amarelo, açaí de 

touceira, mogno, angelim, cedro, andiroba, amora, manacá e castanha Sapucaí. Lá, o Tribunal de 

                                                        
38  Conselho Nacional de Justiça. Resolução 201. Brasília, mar. 2015. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-

adm?documento=2795>. Acesso em: 14 jan. 2017. 
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Justiça desenvolveu importante programa de qualidade de vida beneficiando servidores e juízes39. 

O programa, desde seu lançamento, em abril de 2015, desenvolve diversas atividades, ações e 

atendimentos que priorizam o bem-estar e a saúde dos magistrados e servidores. Essa iniciativa, 

inovadora no âmbito do Poder Judiciário Acreano, é fruto da filosofia implantada pela 

desembargadora Cezarinete Angelim para o Biênio 2015/2017, que tem como uma das prioridades o 

aspecto ético da alteridade, do olhar o outro em sua integralidade, da solidariedade e da justiça 

fraterna40. 

Soma-se a este, os Tribunais da Paraíba (Projeto Vida e Saúde)41, o Tribunal do Mato Grosso 

(Programa Bem Viver)42, e Tribunal de Minas Gerais (Programa Viva Bem)43  que diversificaram 

ações de bem-estar nas áreas da saúde e convivência, como palestras massagens, consultas médicas 

e odontológicas, aulas de yoga, pilates, musculação, terapias holísticas e eventos motivacionais; e 

já colhem resultados dessas ações. 

Lança-se na vanguarda ainda, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte44, que inclusive 

teve seus projetos utilizados como exemplo e estudo de caso no 4º Congresso Brasileiro de 

Psicologia, realizado em São Paulo. Na ocasião foram apresentadas três ações do Tribunal 

desenvolvidas em seu “Programa Qualidade de Vida do Poder Judiciário”, que são as ações “Pró-

Vida”, “Medida Justa” e “Pesquisa de Clima Organizacional”.  

As iniciativas foram todas muito bem avaliadas pelos profissionais presentes no congresso e 

inclusive, geraram interesse não apenas do TJ de São Paulo e outros tribunais do país, mas em 

profissionais que atuam em diversas organizações privadas e públicas do país. 

Basicamente as ações do programa promovem de forma efetiva a saúde e bem-estar coletivo 

aos servidores e a comunidade com eventos esportivos, palestras e campanhas de saúde, além de 

                                                        
39 Conselho Nacional de Justiça. Tjs aderem a praticas de sustentabilidade e economia de recursos. Brasília, 2015. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79512-tjs-aderem-a-praticas-de-sustentabilidade-e-economia-de-recursos>. Acesso em: 14 
jan. 2017. 

40  Poder Judiciário do Estado do Acre. Programa qualidade de vida. Rio Branco, 2016. Disponível em: 
<http://www.tjac.jus.br/noticias/programa-qualidade-de-vida-acoes-promovem-a-saude-e-o-bem-estar-de-magistrados-e-
servidores-do-judiciario-acreano/>. Acesso em: 14 jan. 2017. 
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promover o acesso ao atendimento psicológico.  

O Programa atua diariamente em algumas unidades do Tribunal de Justiça através da oferta 

de várias atividades, tais como yoga, aikido, defesa pessoal, alongamento e canto, estando os 

servidores autorizados a participar de uma atividade por semana durante o horário de expediente. 

Há ainda um programa relacionado ao controle de peso e práticas corporais saudáveis, com 

estrutura para auxílio nas mudanças de hábitos dos servidores e para a sociedade em geral.  

Ou ainda como exemplo o Tribunal de Justiça do Amapá: Projeto “CONSTRUINDO A 

CIDADANIA COM TIJOLOS ECOLÓGICOS” - Convênio n. 005/2006/SDE/ FDD/Ministério da Justiça, 

cujo objeto é contribuir com a preservação do meio ambiente, através da capacitação de 

reeducando (regime fechado) do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá – IAPEN, na 

fabricação de tijolos ecológicos, que tem como principal matéria-prima, garrafas plásticas de 

refrigerante de 2 litros45. 

São todos exemplos de que a sustentabilidade pode ser mais do que discurso ou campanha 

de marketing e, se tomada a sério, poderá, de fato, reconstruir um novo mundo, mais justo humano 

e solidário. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todas as coisas terríveis que o ser humano fez e vem fazendo ao planeta terra, a 

Sustentabilidade se mostra como uma visão de mundo, ao mesmo tempo, necessária e desafiadora.  

Com suas armas de destruição em massa, a degradação descontrolada dos recursos naturais, 

envenenamento do solo, ar e da água e a ameaça de uma guerra nuclear, o ser humano estabeleceu 

uma situação alarmante sobre sua continuação neste planeta. Ou muda suas ações de forma a 

reconstruir tudo que destruiu ou condenará as futuras gerações à extinção.  

O presente trabalho buscou demonstrar a Sustentabilidade como conceito amplo e holístico 

que se preocupa com o bem-estar da humanidade e de toda vida que habita nosso planeta.  

Trilhando a evolução do conceito mais ligado à questão de preservação ambiental extrativista, até 

o de princípio Constitucional da dignidade da pessoa humana e alguns exemplos de boas práticas 

implantadas nesse viés. 

                                                        
45 Jurisway. TJAP recebe visita do secretário-executivo do ministério da justiça. Macapá, 2008. Disponível em: 

<http://www.jurisway.org.br/v2/noticia.asp?idnoticia=28103>. Acesso em: 14 jan. 2017. 
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Através da abordagem jurídica, como a Constituição, as leis ordinárias e resoluções do CNJ, 

vislumbrou-se uma possibilidade de promover a Sustentabilidade como princípio norteador 

Constitucional da Dignidade da pessoa Humana e como preceito moral, um conceito amplo e 

solidário de promover o bem-estar de todos. 

Sem fugir à discussão a cerca do modelo econômico centrado no crescimento pelo 

crescimento, calcado no consumo voraz e irresponsável, o estudo aqui elaborado abordou as 

temáticas da construção de um novo paradigma voltado mais para a vida no centro das discussões 

ambientais e o homem como responsável pela condução do destino comum dos habitantes do 

planeta terra.  
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A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO PODER JUDICIÁRIO NA GESTÃO 

SUSTENTÁVEL DOS BENS APREENDIDOS EM PROCESSOS CRIMINAIS 
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INTRODUÇÃO 

O tema analisado neste trabalho tem como delimitação a responsabilidade socioambiental 

do Poder Judiciário na gestão sustentável dos bens apreendidos em processos criminais. 

O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 estabelece a responsabilidade solidária entre 

o Poder Público e a coletividade na defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para as presentes e futuras gerações. Sendo assim, o Poder Judiciário tem 

responsabilidade socioambiental, razão por que, na gestão judiciária, deve desenvolver ações 

tendentes a minimizar os impactos ambientais de sua atividade. 

No presente artigo, busca-se discorrer acerca da gestão sustentável dos bens apreendidos 

em processos criminais e da destruição sustentável de tais bens, quando não possam ser restituídos 

aos seus legítimos proprietários ou detentores ou mesmo destinados a entidades assistenciais ou 

alienados judicialmente. 

A metodologia adotada na produção do artigo é o método indutivo, seja na coleta de dados 

ou no relato final. A pesquisa será realizada com a utilização das técnicas de pesquisa bibliográfica 

e legislativa. 

O desenvolvimento do trabalho ocorrerá em três tópicos. 

Inicialmente, será abordada a prática de crime e apreensão de bens que sejam instrumento, 

objeto, produto ou proveito do crime, bem como os procedimentos processuais previstos para a 

                                                        
1 Mestrando da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Graduado pela UniRitter. Especialista em Direito e Gestão Judiciária para 

Magistratura pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Juiz de Direito no Estado de Santa Catarina, SC, Brasil. E-mail: 
iolmar@bol.com.br 

2 Mestranda da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI.  Graduada pela UniRitter. Juíza de Direito no Estado de Santa Catarina, 
Brasil. E-mail: marcia.km@terra.com.br 
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sua restituição, destinação ou destruição.  

Na sequência, serão examinados o princípio da sustentabilidade e a responsabilidade 

socioambiental do Poder Judiciário. A responsabilidade pela preservação do ambiente 

ecologicamente equilibrado tem previsão constitucional como sendo solidária entre a coletividade 

e o Estado, de onde nasce a necessidade de adoção de gestão socioambiental na Administração 

Pública, inclusive no Poder Judiciário. 

Por fim, o terceiro tópico trará a análise da gestão sustentável dos bens apreendidos em 

processos criminais. A partir do momento em que o Poder Judiciário torna-se o guardião de bens e 

objetos apreendidos em processos criminais, é sua responsabilidade bem geri-los e corretamente 

descartá-los na hipótese de não poderem ser restituídos aos seus proprietários e possuidores ou 

destinados a terceiros. 

1 A PRÁTICA DE CRIME, A APREENSÃO DE PRODUTOS OU OBJETOS DO CRIME E A DESTINAÇÃO 

DOS OBJETOS APREENDIDOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL 

Segundo prevê a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, inciso XXII, é 

garantido o direito à propriedade privada. Todavia, o inciso XLVI, alínea “b”, do mesmo dispositivo 

constitucional, prevê que a lei tratará da individualização da pena, prevendo dentre as penas a perda 

de bens. Pois bem, é um dos efeitos da condenação criminal, a perda, em favor da União, 

ressalvados os direitos do terceiro de boa-fé e do lesado, dos bens que sejam instrumentos do crime 

ou que sejam objeto ou produto do crime. É o que determina o artigo 91 do Código Penal: 

São efeitos da condenação: 

(...) 

II – a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: 

dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou 

detenção constitua fato ilícito; 

o produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a 

prática do fato criminoso3. 

Portanto, verificada a prática de crime, serão apreendidos os instrumentos ou produtos do 

crime, assim como quaisquer bens ou valores que sejam proveito do crime que sejam encontrados 

em poder do agente. Sendo assim, imputada à determinada pessoa a prática de crime, os bens que 

                                                        
3 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que trata do Código Penal. Rio de Janeiro. Diário Oficial da União de 31 

de dezembro de 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm>. Acesso em: 10 dez. 2016. 
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estiverem em seu poder e que sejam caracterizados como instrumentos, desde que se tratem de 

coisa cuja posse, uso, detenção, fabricação ou alienação constitua fato ilícito, ou objetos do crime, 

ou, ainda, que sejam proveito do crime, serão apreendidos.  

A respeito do conceito de crime, precisa a doutrina de Francisco de Assim Toledo, que abaixo 

transcrevemos: 

Substancialmente, o crime é um fato humano que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos (jurídicos-

penalmente) protegidos. Essa definição é, porém, insuficiente para a dogmática penal, que necessita 

de outra mais analítica, apta a por à mostra os aspectos essenciais ou elementos estruturais do 

conceito de crime. E dentre as várias definições analíticas que têm sido propostas por importantes 

penalistas, parece-nos mais aceitável a que considera as três notas fundamentais do fato-crime, a 

saber: ação típica (tipicidade), ilícita ou antijurídica (ilicitude) e culpável (culpabilidade). O crime, nessa 

concepção que adotamos, é, pois, ação típica, ilícita e culpável4. 

Eduardo Magalhães Noronha define crime da seguinte maneira: 

A ação humana, para ser criminosa, há de corresponder objetivamente à conduta descrita pela lei, 

contrariando a ordem jurídica e incorrendo seu autor no juízo de censura ou reprovação social. 

Considera-se, então, o delito como a ação típica, antijurídica e culpável. Ele não existe sem uma ação 

(compreendendo também a omissão), a qual se deve ajustar à figura descrita na lei, opor-se ao Direito 

e ser atribuível ao indivíduo a título de culpa lato sensu (dolo ou culpa)5.  

Então, imputada ao agente a prática de um fato ilícito, antijurídico e culpável, os bens, 

instrumentos ou objetos do crime apreendidos em seu poder deverão permanecer sob a guarda 

inicialmente da autoridade policial e, remetido o inquérito ou auto de prisão em flagrante a juízo, 

passarão à guarda da autoridade judiciária. Enquanto durar o processo criminal ou enquanto 

apresentarem interesse para o processo penal, deverão os objetos ou instrumentos do crime 

permanecer apreendidos, restituindo-se ao agente, à vítima ou ao seu proprietário assim que 

deixem de possuir interesse para o processo criminal ou com o trânsito em julgado da sentença 

proferida no processo criminal, desde que não seja caso de ser decretada a sua perda em favor da 

União na hipótese de condenação criminal. Os artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal 

regulam o procedimento para a restituição dos bens apreendidos em processos criminais, valendo 

referir: 

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser 

restituídas enquanto interessarem ao processo. 

                                                        
4 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 80.  

5 NORONHA, Eduardo Magalhães. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1974, 11 ed. p. 92.  
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Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, 

mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro 

de boa-fé. 

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante 

termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.  

§ 1º Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao 

requerente o prazo de cinco dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. 

§2º O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas 

forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu 

direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar. 

§3º Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público. 

§ 4º Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, 

ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for 

pessoa idônea. 

§ 5º Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, 

depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea 

e assinar termo de responsabilidade. 

Art. 121. No caso de apreensão de coisas adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto 

no art. 133 e seu parágrafo. 

Art. 122. Sem prejuízo do disposto nos arts. 120 e 133, decorrido o prazo de noventa dias, após 

transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz decretará, se for o caso, a perda, em favor da 

União, das coisas apreendidas (art. 74, II, a e b do Código Penal) e ordenará que sejam vendidas em 

leilão público. 

Parágrafo único. Do dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro Nacional o que não couber ao lesado 

ou a terceiro de boa-fé. 

Art. 123. Fora dos casos previsto nos artigos anteriores, se dentro no prazo de noventa dias, a contar 

da data em que transitar a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não 

forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à 

disposição do juízo dos ausentes. 

Art. 124. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas 

confiscadas, de acordo com o disposto no art. 100 do Código Penal serão inutilizados ou recolhidos a 

museu criminal, se houver interesse na sua conservação6. 

Sendo assim, a Lei Processual Penal regula o procedimento para a restituição, destinação ou 

destruição dos bens e objetos apreendidos em processos criminais.  

Em não raras oportunidades, contudo, não é possível a restituição ou destinação dos objetos 

                                                        
6 BRASIL. Decreto Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, que institui o Código de Processo Penal. Rio de Janeiro, Diário Oficial da 

União de 13 de outubro de 1941, retificado em 24 de outubro de 1941. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>. Acesso em: 12 dez. 2016. 
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apreendidos mesmo após o trânsito em julgado da sentença criminal, seja porque não é identificado 

o seu proprietário, porque a pessoa que alega ser a proprietária do bem não logra demonstrar a 

propriedade ou legítima posse dele; ou mesmo por que o bem, diante do seu estado, não apresenta 

mais interesse para o uso, não podendo ser destinado a entidade assistencial, ou não possui valor 

econômico para a alienação judicial. Nestas hipóteses, a finalidade a ser dada ao objeto é a 

destruição. 

Não obstante, em meio a milhares de processos, no desempenho da atividade fim do Poder 

Judiciário, em muitas oportunidades a gestão dos bens apreendidos não é feita da maneira mais 

adequada e bens perigosos e potencialmente poluidores ficam acumulados em salas de fóruns, 

pátios de delegacias e depósitos no território nacional, sem que lhes seja dada a adequada 

destinação. 

Em razão desta situação, as corregedorias dos Tribunais vêm buscando regular o 

procedimento para apreensão, destinação e destruição dos bens apreendidos em processos 

criminais, imprimindo a ele maior celeridade e efetividade e alinhando-o à responsabilidade do 

Poder Judiciário com a boa gestão judiciária. 

Em Santa Catarina, o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça regula o 

procedimento, seja de apreensão, de destinação ou de destruição de tais bens. Os artigos 307 a 319 

do CNCGJ tratam da matéria: 

Art. 307. Aplica-se, neste capítulo, o procedimento previsto no manual de bens apreendidos do CNJ. 

Seção I 

Distribuição 

Art. 308. O distribuidor registrará os bens no sistema informatizado, mesmo aqueles que não 

acompanharam fisicamente o procedimento, e indicará, com precisão, suas características, sua 

localização ou seu depositário. 

§ 1º Os bens recebidos serão embalados, com etiqueta identificadora gerada no sistema 

informatizado. 

§ 2º Se as características entre os bens descritos no termo de apreensão e os apresentados não 

coincidirem, o distribuidor não os receberá. 

§ 3º O distribuidor remeterá para o chefe de cartório, juntamente com os autos, cópia do relatório 

dos bens apreendidos. 

§ 4º Ressalvada a apreensão de valor, os bens recebidos serão depositados na secretaria do foro. 

§ 5º É vedado o recebimento no fórum de substâncias entorpecentes, inflamáveis ou explosivas. 
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Art. 309. Os valores apreendidos em moeda nacional não serão recebidos pelo distribuidor e deverão 

ser depositados em conta vinculada ao juízo. 

Seção II 

Secretaria do Foro 

Art. 310. O chefe de secretaria manterá a guarda dos bens apreendidos, recebidos no fórum, até o 

trânsito em julgado do processo ou a prévia destinação. 

Art. 311. A cada 6 (seis) meses, o chefe de secretaria encaminhará ao juiz de direito a relação dos bens 

depositados no fórum vinculados aos processos e aos procedimentos indiciários, e indicará o estado 

em que se encontram os objetos, para que a autoridade judiciária avalie a manutenção da guarda ou 

a destinação prévia daqueles bens. 

Art. 312. É responsabilidade do chefe de secretaria do foro manter atualizada a situação dos bens 

registrados no sistema informatizado. 

Parágrafo único. O chefe de secretaria do foro deverá, quando houver modificação da situação dos 

bens, solicitar a alteração ao servidor responsável pela atualização dos dados no Sistema Nacional de 

Bens Apreendidos (SNBA). 

Art. 313. Para cada modalidade de destinação deverá ser instaurado, na secretaria do foro, um 

procedimento administrativo. 

Seção III 

Juízo 

Art. 314. O chefe de cartório deverá conferir o termo de apreensão apresentado pela autoridade 

policial com o relatório remetido pelo distribuidor. 

Parágrafo único. Caberá ao servidor designado pelo juiz a inserção de informações no SNBA, do 

Conselho Nacional de Justiça. 

Art. 315. O chefe de cartório deverá certificar a apreensão de cheques e de moedas estrangeiras e 

remeter os autos ao juiz para que este decida, no que couber, as providências previstas no Manual de 

Bens Apreendidos do CNJ. 

§ 1º Determinado o depósito do cheque no Sidejud, o chefe de cartório deverá fotocopiar o 

documento e juntá-lo aos autos. 

§ 2º Determinada a conversão de moeda estrangeira, o chefe de cartório deverá providenciar o 

depósito no Sidejud. 

Art. 316. A cada 6 (seis) meses, o chefe de cartório encaminhará ao juiz a relação dos processos com 

bens apreendidos e não depositados no fórum para as providências de direito. 

Art. 317. O juiz determinará quando for o caso: 

I – alienação antecipada do bem; 

II – remessa de armas de fogo e munições à Casa Militar; 

III – doação; e 

IV – reciclagem, incineração ou outro meio de destruição. 
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Parágrafo único. Na hipótese de os recursos serem destinados ao Funpen ou ao Funad deverá ser 

observada a legislação correlata. 

Art. 318. O chefe de cartório dará ciência, em 48 (quarenta e oito) horas, à secretaria do foro da 

decisão sobre a destinação do bem. 

Art. 319. O processo não poderá ser arquivado definitivamente sem decisão sobre a destinação dos 

bens apreendidos7. 

Da mesma forma, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça regulou a matéria através 

do Manual dos Bens Apreendidos, que pode ser obtido no site do Conselho Nacional de Justiça e 

traz as orientações aos magistrados para a destinação das mais variadas espécies de bens 

apreendidos em processos criminais, inclusive para a alienação antecipada de bens, evitando assim 

o seu perecimento em depósitos durante da tramitação do feito. A apresentação do Manual de Bens 

Apreendidos do CNJ bem expõe a grande dificuldade vivenciada no Brasil com a correta destinação 

dos bens apreendidos em processos criminais: 

A Corregedoria Nacional de Justiça, ciente de seu papel de grande auxiliar no aprimoramento do Poder 

Judiciário, vê-se na obrigação de tudo fazer para que isto se torne realidade. E, assim, em uma de suas 

múltiplas atividades, oferece aos magistrados de todo o Brasil este singelo manual, cujo objetivo único 

é o de auxiliar no destino de bens apreendidos. 

A relevância do tema nem sempre é percebida pela sociedade. A razão é simples. Os bens apreendidos 

localizam-se em milhares de locais diversos, Fóruns e Delegacias de Polícia espalhados por todo o 

território nacional. Se juntos estivessem, certamente assustariam a todos. Mas dispersos, entre uma 

pequena comarca na fronteira com o Uruguai até outra nos limites da Guiana, com certeza não 

chamam a atenção. 

Todavia, a situação beira o caos. Milhares de automóveis se deterioram nos pátios de Delegacias, 

armas ficam retidas em locais inseguros e vez por outra são furtados, barcos, computadores, caça-

níqueis, roupas, moeda falsa, entorpecentes e uma infinidade de bens compõe este quadro 

assustador. E o Poder Público, no caso o Judiciário, nem sempre se dá conta da gravidade do problema. 

Bem por isso o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 30 de 2010, à qual se tenta, 

agora, dar maior efetividade8. 

A questão é relevante e diz com a responsabilidade socioambiental do Poder Judiciário. À 

medida que os bens apreendidos em processos criminais são retirados, provisória ou 

definitivamente, de seus proprietários ou possuidores, cabe ao Poder Judiciário bem geri-los, de 

forma a possibilitar sua devolução em bom estado a quem de direito, quando não mais interessem 

                                                        
7  BRASIL. SANTA CATARINA. Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Disponível em: 

<http://cgj.tjsc.jus.br/consultas/liberada/cncgj.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2016. 
8  BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Manual de Bens Apreendidos. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMxeONsurQAhUG
fpAKHSu_CR4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cnj.jus.br%2Fimages%2Fcorregedoria%2FMANUAL_DE_GESTO_DOS_BENS_
APREENDIDOS_cd.pdf&usg=AFQjCNFAFtQN9kCfLWB8_RH1YfRgZQVahA>. Acesso em: 10 dez. 2016. p. 3-4. 
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ao processo criminal; sua alienação judicial, na hipótese de perda em favor da União; ou sua entrega 

à entidade assistencial, quando possuam utilidade e os regulares detentores ou proprietários não 

puderem ser identificados. Todavia, ainda que se constate que os bens apreendidos são inúteis e 

não tem valor econômico ou que se tornaram inúteis e sem valor econômico durante a tramitação 

do feito, é imperiosa uma gestão sustentável da destruição de tais bens, de forma que esta 

destruição ocorra sem que sejam gerados impactos ambientais e sociais ou, ao menos, de forma a 

mitigar os impactos ambientais e sociais decorrentes da destruição. 

2 SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO PODER JUDICIÁRIO 

O Planeta Terra está inserido em um quadro de grave crise ambiental. O aquecimento global, 

as mudanças climáticas e o aumento de catástrofes ambientais estão a indicar a necessidade 

urgente de uma mudança de atitude do homem perante o meio ambiente do qual é parte 

integrante.  

A relação do homem com a natureza tem-se fundamentado no antropocentrismo, que tem 

como pressuposto a dominação da natureza pelo homem, a ideia de que o homem é o centro do 

Universo e de que o ambiente natural está à disposição da raça humana para ser dominado e 

explorado indefinidamente, situação que se intensificou após a Revolução Industrial. Ocorre que os 

recursos naturais são finitos e não darão conta de atender às infinitas necessidades humanas 

baseadas na necessidade de acumulação de riqueza material. Ulrich Beck alerta que deixamos a 

sociedade de estamentos, no trânsito entre a Idade Média e a Idade Moderna, para passarmos a 

integrar a sociedade de risco, a partir da Revolução Industrial e na Pós-modernidade, onde o medo 

não tem distinção de classe ou nascimento: 

Na modernidade desenvolvida, que surgiu para anular as limitações impostas pelo nascimento e para 

oferecer às pessoas uma posição na estrutura social em razão de suas próprias escolhas e esforços, 

emerge um novo tipo de destino ‘adstrito’ em função do perigo, do qual nenhum esforço permite 

escapar. Este se assemelha mais ao destino estamental da Idade Média que às posições de classe do 

século XIX. Apesar disso, não se vê nele a desigualdade dos estamentos (nem grupos marginais, nem 

diferença entre campo e cidade ou de origem nacional ou étnica, e por aí afora). Diferente dos 

estamentos ou das classes, ele não se encontra sob a égide da necessidade, e sim sob o signo do medo; 

ele não é um ‘resíduo tradicional’, mas um produto da modernidade, particularmente em seu estágio 

de desenvolvimento mais avançado. Usinas nucleares – o auge das forças produtivas e criativas 

humanas – converteram-se também, desde Chernobyl, em símbolos de uma moderna Idade Média do 
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perigo. Elas designam ameaças que transformam o individualismo moderno, já levado por sua vez ao 

limite, em seu mais extremo contrário9. 

É necessária uma mudança de paradigmas e a adoção de uma forma de vida humana 

sustentável e tendente à manutenção da integridade ecológica do Planeta Terra, sob pena de a vida 

na Terra estar em grave risco de colapso. Portanto, essa alteração de valores na relação humana 

com o meio ambiente urge e há de ser adotada pela sociedade como um todo, bem como por suas 

corporações privadas e pelo Poder Público em suas três esferas. Segundo Klaus Bosselmann, o 

conceito de sustentabilidade deve alterar os conceitos de direito e governança, diante da sua 

fundamentabilidade para a manutenção da integridade ecológica do Planeta Terra: 

Quando aceitamos a proteção da integridade ecológica como o significado do princípio da 

sustentabilidade, percebemos a sua clareza e fundamentalidade. A sustentabilidade tem por objetivo 

preservar a integridade (mensurável) dos ecossistemas e, ao mesmo tempo, reconhecer que os seres 

humanos fazem parte destes ecossistemas. Na prossecução da proteção da integridade ecológica, a 

sustentabilidade reflete a preocupação mais fundamental da existência humana, ou seja, o desejo de 

viver, sobreviver e se reproduzir10. 

Leonardo Boff aponta a necessidade urgente da globalização da sustentabilidade para o 

futuro da humanidade e da Terra, defendendo que a relação do homem com a Terra, o Universo e 

todos os seres vivos deve ser de cooperação e solidariedade, e não de dominação, como tem 

ocorrido até hoje. Boff adverte: 

Atualmente alcançamos um nível tal de agressão que equivale a uma espécie de guerra total. 

Atacamos a Terra no solo, no subsolo, no ar, no mar, nas montanhas, nas florestas, nos reinos animal 

e vegetal, em todas as partes, onde podemos arrancar dela algo para nosso benefício, sem qualquer 

sentido de retribuição e sem qualquer disposição de dar-lhe repouso e tempo para se regenerar11. 

Para garantirmos uma produção, necessária à vida, que não estresse e degrade a natureza, precisamos 

mais do que a busca do verde. Como já vimos e iremos aprofundar ainda, a crise é conceitual e não 

econômica. A relação para com a Terra tem que mudar, e mudarem também as relações sociais para 

que não sejam demasiadamente desiguais. Somos parte da sociedade e parte de Gaia, e por nossa 

atuação cuidadosa a tornamos mais consciente e com mais chance de assegurar a sua própria 

vitalidade12. 

A manutenção da integridade ecológica da Terra é indispensável para a preservação das 

presentes e futuras gerações de todos os seres vivos. De acordo com Bosselmann, a manutenção da 

                                                        
9 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo, Editora 34, 2011, 

2ª Ed. p. 8. 
10  BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 105. 
11 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade, o que é , o que não é. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 23. 

12 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade, o que é , o que não é. p. 56. 
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integridade dos ecossistemas da Terra, ou seja, de toda a comunidade de vida na Terra deve 

permear uma governança para a sustentabilidade: 

Fundamentalmente, precisamos pensar de forma diferente sobre a governança e o papel das pessoas 

nela. A governança não pode mais ser limitada a relações puramente sociais. Precisamos, também, 

refletir sobre as nossas relações ecológicas. O tradicional foco de governança é a comunidade humana. 

O novo foco deve ser a comunidade mais ampla da vida. A inclusão de toda a vida (além da vida 

humana) marca uma mudança importante13. 

A abordagem de sustentabilidade para a governança não se destina a ser uma teoria sublime 

transcendental. Deve ser, literalmente e metaforicamente, da Terra e se baseia na nossa experiência 

do mundo natural. A cada momento devemos analisar as leis particulares e os aspectos de nossos 

sistemas de governo e nos perguntar: ‘Como seria essa análise da perspectiva de toda a comunidade 

terrestre? ’ O que pode dizer uma lei específica se os temas de que trata não fossem somente os seres 

humanos e, realmente agíssemos como se o florescimento de toda a comunidade terrestre fosse a 

nossa principal preocupação? Podemos perguntar, por exemplo, como poderíamos reformular a 

exigência de que às partes interessadas e afetadas deve ser concedido um direito efetivo de 

participação na tomada de decisões que impactam o meio ambiente, aceitando que os seres humanos 

não são as únicas partes interessadas e afetadas? Temos as técnicas e metodologias adequadas para 

‘consultar’ e conhecer os interesses atuais e futuros dos rios? Se não, estas poderiam ser 

desenvolvidas? 

Perguntas como estas são sinal de um senso de urgência e foco, mas também refletem a orientação 

ecológica que separa a governança sustentável da ultrapassada governança ambiental14. 

Portanto, a governança para a sustentabilidade deve guiar as relações do homem com o 

ambiente natural de que ele é parte integrante e deve ser preocupação de toda a coletividade, 

inclusive das corporações privadas e do Poder Público. A assunção da responsabilidade 

socioambiental significa o reconhecimento da responsabilidade intergeracional e intrageracional da 

coletividade para com as presentes e futuras gerações de todos os seres que habitam o Planeta 

Terra. Surge daí a necessidade da gestão socioambiental das corporações privadas e dos entes 

públicos. Tachizawa aponta a necessidade da gestão ambiental para que estejamos a salvo da 

destruição do ambiente global: 

A gestão ambiental implica o reconhecimento de que o crescimento econômico ilimitado num planeta 

finito só pode levar a um desastre. Dessa forma, faz-se uma restrição ao conceito de crescimento, 

introduzindo-se a sustentabilidade ecológica como critério fundamental de todas as atividades de 

negócios. 

(...) A gestão ambiental e da responsabilidade social, para um desenvolvimento que seja sustentável 

econômica, social e ecologicamente, precisa contar com executivos e profissionais nas organizações, 

                                                        
13 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. p. 220. 

14 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. p. 221-222. 
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públicas e privadas, que incorporem tecnologia de produção inovadora, regras de decisão 

estruturadas e demais conhecimentos sistêmicos exigidos no contexto em que se inserem15. 

No Brasil, o princípio da sustentabilidade está incerto no artigo 225 da Constituição Federal, 

que prevê a responsabilidade solidária da coletividade e do Estado na preservação do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado para as atuais e as futuras gerações. Juarez Freitas conceitua 

o princípio da sustentabilidade da seguinte forma: 

Nessa perspectiva, eis o conceito proposto para o princípio da sustentabilidade: trata-se do princípio 

constitucional que determina, independentemente de regulamentação legal, com eficácia direta e 

imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do 

desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente 

limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e 

precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância 

homeostática com o bem de todos16. 

As corporações privadas têm o incentivo do mercado, composto por consumidores cada vez 

mais conscientes da necessidade de preservação do meio ambiente para a manutenção da vida na 

Terra, a alavancar uma gestão fundada no princípio da sustentabilidade. Já no Poder Público, que 

não sofre esta influência do mercado, a gestão socioambiental passa necessariamente pela 

conscientização de todos os integrantes da Instituição, e para tanto a inclusão da responsabilidade 

socioambiental no planejamento estratégico da organização é um importante instrumento. Em seu 

artigo Responsabilidade Socioambiental no Âmbito do Judiciário: um compromisso com as futuras 

gerações, Iolmar Alves Baltazar e Elizete Lanzoni Alves alertam: 

No atual quadro de crise ambiental que se apresenta, são necessárias fortes ações nas esferas públicas 

e privadas, mediante assunção de responsabilidade socioambiental corporativa e outras alternativas 

ecopedagógicas e ecoeficientes, com vistas à sustentabilidade. 

Enquanto na iniciativa privada, consumidores, clientes, investidores e financiadores começam a exigir 

das empresas atestados de sua preocupação ambiental e com a boa imagem institucional no mercado, 

em estímulo ao consumo verde, “nos órgãos públicos, onde não existe a competitividade pelo 

mercado, a motivação para implantação de procedimentos e técnicas que visem à preservação 

ambiental deve ser buscada na conscientização dos próprios servidores que formam a organização” 

(PRESTES, 2010). 

O comportamento social e a busca por um desenvolvimento que seja sustentável, então, na atual 

quadra da história, passa a ser item obrigatório no planejamento estratégico de qualquer empresa, 

corporação ou instituição. 

                                                        
15 TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias focadas na realidade brasileira. São 

Paulo: Atlas, 2009. p. 10-11. 

16 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 40-41. 
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Nesse contexto está inserido o Poder Judiciário, até mesmo por força do disposto no artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988, que atribui ao Poder Público o dever de zelar pela preservação do meio 

ambiente. Se todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se à 

coletividade e ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras 

gerações, a conclusão é no sentido de que não há mais tempo a perder na adoção de práticas 

ecoeficientes, na busca de um desenvolvimento sustentável, inclusive no âmbito administrativo do 

Poder Judiciário17. 

O Poder Judiciário é grande consumidor de recursos naturais e gerador de resíduos sólidos e 

precisa buscar a realização de uma gestão sustentável dos recursos naturais que utiliza, assim como 

da destinação dos resíduos sólidos que produz. A razão está em que, em primeiro lugar, como 

integrante da Administração Pública, o Poder Judiciário está submetido ao princípio da eficiência, 

previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Ser um Poder Judiciário eficiente, para além 

da boa e célere prestação da jurisdição, exige a boa gestão judiciária, atenta para as necessidades 

da coletividade, dentre as quais é premente a proteção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

Além disso, como poder com função jurisdicional, o Poder Judiciário tem competência para 

análise das lides envolvendo a proteção do meio ambiente e a reparação dos eventuais danos 

ambientais, impondo sanções àqueles que descumprirem as obrigações de preservação e 

recuperação do ambiente natural. Portanto, o Judiciário tem a obrigação de dar o exemplo, 

buscando reduzir tanto quanto possível os impactos ambientais da função que exerce. Nesse 

sentido, referimos as conclusões de Iolmar Alves Baltazar e Elizete Lanzoni Alvez no artigo acima 

mencionado: 

Ocorre que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se à 

coletividade e ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações 

e isso significa a constitucionalização da proteção ambiental pela necessidade de criação de 

mecanismos fortes e incisivos para minimizar a ação do ser humano sobre a natureza, que se encontra 

saturada pela sua intervenção irracional. 

O Poder Judiciário, nesse contexto, e enquanto grande consumidor e usuário de recursos naturais, sob 

a ótica da produção de riscos ambientais, em razão da própria atividade, precisa dar o exemplo quanto 

à necessidade de adoção de medidas ecopedagógicas e servir de parâmetro para a conduta das 

pessoas em sociedade. 

                                                        
17  ALVEZ, Elizete Lanzoni e BALTAZAR, Iolmar Alves. Responsabilidade Socioambiental no âmbito do Poder Judiciário: um 

compromisso com as futuras gerações. In: Revista da Academia Judicial de Santa Catarina. Ano I, n. 0 (2010). São Paulo: Conceito 
Editorial, 2010 (pp. 119 a 135). p. 126. 
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Ao Poder Judiciário, portanto, cumpre assumir responsabilidade social e ambiental, mediante a 

adoção de práticas ecoeficientes, até mesmo em função do princípio da eficiência que rege a 

Administração Pública. 

Além disso, é sabido que práticas ecoeficientes impactam positivamente na redução do custo 

operacional de toda a máquina judiciária, gerando economia. 

(...) O Poder Judiciário, além de sua função precípua, em consonância com as orientações 

socioambientais nacionais, tem a importante missão de proteger o meio ambiente por intermédio de 

ações internas e externas que demonstrem e propaguem a sua responsabilidade ambiental, não 

somente pela imposição legal, mas, sobretudo, pela consciência e comprometimento com o futuro do 

planeta e as gerações vindouras18. 

No Brasil, o Poder Judiciário tem paulatinamente assumido sua responsabilidade 

socioambiental. A respeito vale referir a Recomendação nº 11/2007 do CNJ, que introduziu a 

orientação para a adoção de políticas públicas de recuperação e proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado no Poder Judiciário, assim como recomendou a conscientização de 

servidores acerca da necessidade de preservação do meio ambiente, nos seguintes termos: 

RECOMENDAR aos Tribunais relacionados nos incisos II a VII do art. 92 da Constituição Federal de 1988 

que adotem políticas públicas visando à formação e recuperação de um ambiente ecologicamente 

equilibrado, além da conscientização dos próprios servidores e jurisdicionados sobre a necessidade de 

efetiva proteção ao meio ambiente, bem como instituam comissões ambientais para o planejamento, 

elaboração e acompanhamento de medidas, com fixação de metas anuais, visando à correta 

preservação e recuperação do meio ambiente, tais como, por exemplo: 

a) utilização de papel reciclado e não clorado nos impressos do Poder Judiciário, sejam de natureza 

administrativa ou processual; 

b) instituição da coleta seletiva de resíduos, destinando recipientes individuais para plástico, papel, 

metal e vidro, e a ulterior doação do material coletado a entidades assistenciais que se 

responsabilizem pela correta utilização do material para a devida reciclagem; 

c) aquisição de impressoras que imprimam, automaticamente, em frente e verso; 

d) aquisição de bens e materiais de consumo que levem em consideração o tripé básico da 

sustentabilidade: ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável; 

e) utilização sustentável da energia e dos combustíveis; e 

f) utilização de edifícios com observância da proteção ao  meio ambiente19. 

Atualmente, a Resolução nº 198/2014 do CNJ prevê a responsabilidade social e ambiental 

como integrante do plano estratégico do Poder Judiciário brasileiro para o período de 2015 a 2020, 

                                                        
18  ALVEZ, Elizete Lanzoni e BALTAZAR, Iolmar Alves. Responsabilidade Socioambiental no âmbito do Poder Judiciário: um 

compromisso com as futuras gerações. In: Revista da Academia Judicial de Santa Catarina. Ano I, n. 0 (2010). São Paulo: Conceito 
Editorial, 2010 (pp. 119 a 135). p. 132-133. 

19 BRASIL. CNJ. Recomendação nº 11, de 22/05/2007. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=1215>. 
Acesso em: 17 dez. 2016. 
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como um dos macrodesafios do Poder Judiciário para o referido período, assim definindo: 

(...) garantir no plano concreto os direitos da cidadania (CF, art. 1º, inc. II) em sua múltipla 

manifestação social: cidadão-administrado (usuário dos serviços públicos), cidadão-eleitor, cidadão 

trabalhador-produtor, cidadão-consumidor e cidadão-contribuinte, buscando-se atenuar as 

desigualdades sociais e garantir os direitos de minorias, observando-se para tanto, práticas 

socioambientais sustentáveis e uso de tecnologia limpa20. 

Em Santa Catarina, desde a Resolução nº 29, de 2 de dezembro de 2009, a responsabilidade 

social e ambiental faz parte do planejamento estratégico do Tribunal de Justiça. Neste mesmo ano 

de 2009, em 14 de janeiro, O TJSC editou a Resolução nº 5 do TJSC, tratando a respeito da gestão 

dos resíduos sólidos produzidos no âmbito do Poder Judiciário Santa Catarina, bem como previu a 

criação de uma Comissão de Gestão Ambiental. Em 2013, o Poder Judiciário catarinense aderiu à 

A3P, Agenda Ambiental da Administração Pública, a qual tem como eixos principais o uso racional 

dos recursos naturais e bens públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de vida no 

ambiente de trabalho, sensibilização e capacitação, licitações sustentáveis e construções 

sustentáveis. 

Atualmente, a responsabilidade socioambiental continua a ser integrante do planejamento 

estratégico da Justiça Catarinense, estabelecido pela Resolução TJ nº 28, de 19 de novembro de 

2014, que define a responsabilidade socioambiental como atributo de valor para a sociedade21. A 

gestão socioambiental do Poder Judiciário catarinense está sob a responsabilidade da Comissão de 

Gestão Socioambiental e da Secretaria de Gestão Socioambiental, que foram criadas pela Resolução 

nº 28/2015 do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 

O alinhamento da responsabilidade socioambiental no planejamento estratégico do Poder 

Judiciário é importante instrumento para que a gestão sustentável na Justiça brasileira seja efetiva. 

A partir daí, projetos e ações tendentes à gestão sustentável dos recursos naturais e dos resíduos 

gerados na consecução da atividade fim do Poder Judiciário são desenvolvidos. Uma das 

importantes ações de gestão sustentável dos resíduos produzidos na prestação jurisdicional diz 

respeito à destinação correta sob o aspecto socioambiental dos bens apreendidos em processos 

criminais definitivamente julgados, seja otimizando-se a restituição de tais bens aos proprietários, 

                                                        
20 BRASIL. CNJ. Resolução nº 198, de 1º/07/2014. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento. Acesso em: 17 dez. 

2016. 

21  BRASIL. SANTA CATARINA. TJSC. Resolução nº 28, de 19 de novembro de 2014. Disponível em: 
<http://busca.tjsc.jus.br/buscatextual/integra.do?cdSistema=1&cdDocumento=140741&cdCategoria=1&q=&frase=&excluir=&qu
alquer=&prox1=&prox2=&proxc=>. Acesso em: 17 dez. 2016. 
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a destinação a terceiros, a alienação judicial ou, ainda, a destruição ambiental e socialmente correta 

dos bens que seja ou haja tornando-se inúteis. 

3 GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS BENS APREENDIDOS EM PROCESSOS CRIMINAIS 

A gestão dos bens apreendidos em processos judicias é tema que vem preocupando os 

gestores do Poder Judiciário brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça editou o Manual de Bens 

Apreendidos em 2011, através do qual busca orientar magistrados e servidores na gestão dos bens 

apreendidos, recomendando aos magistrados e servidores a forma adequada de destinação dos 

mais variados bens apreendidos, de maneira a evitar o acúmulo de bens em depósitos e inclusive a 

sua depreciação durante a tramitação do feito. Em seu prefácio ao Manual de Bens Apreendidos, a 

então Corregedora do CNJ, Ministra Eliana Calmon, delimitou bem a importância da matéria: 

Ao assumir a Corregedoria Nacional de Justiça, em setembro de 2010, destacava dentre os desafios 

da administração do Poder Judiciário a gestão dos depósitos judiciais de bens móveis. 

A demora no processamento das demandas, a falta de infraestrutura dos depósitos, a complexidade 

da legislação e o receio dos magistrados responsáveis pelos bens apreendidos, temerosos em aliená-

los prematuramente, fizeram do tema um dos mais incômodos para a imagem da Justiça. E isso porque 

os bens em depósito acabam imprestáveis pela má conservação e pelo decurso do tempo. 

O problema não tem encontrado soluções plausíveis, sendo insuficientes muitas das iniciativas; ao 

contrário, o aumento de leis disciplinadoras de cada tipo de depósito fez a disciplina dos depósitos de 

bens apreendidos densa e complexa, agravando o problema22. 

Busca o referido manual evitar que os bens se percam ou deixem de ter utilidade durante a 

tramitação do feito, em razão de uma má gestão, orientando inclusive a aplicação da Lei nº 

11.343/2006, que trata do tráfico e uso de substâncias entorpecentes, para autorizar a alienação 

antecipada de bens mesmo em se tratando de crimes de outra natureza, a fim de evitar a sua 

depreciação pela falta de condições de manutenção ou ausência de condições do depósito onde os 

bens estejam recolhidos. Segue abaixo excerto da orientação contida no Manual de Bens 

Apreendidos acerca da alienação antecipada de bens: 

A alienação antecipada é a venda do bem apreendido em leilão antes do término da ação penal. Por 

óbvio o legislador do Código de Processo Penal, em 1940, não estava preocupado com esta medida de 

cautela. Os tempos eram outros. População escassa, predominantemente na aera rural, e crimes sem 

maior complexidade. 

                                                        
22  BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Manual de Bens Apreendidos. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMxeONsurQAhUG
fpAKHSu_CR4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cnj.jus.br%2Fimages%2Fcorregedoria%2FMANUAL_DE_GESTO_DOS_BENS_
APREENDIDOS_cd.pdf&usg=AFQjCNFAFtQN9kCfLWB8_RH1YfRgZQVahA>. Acesso em: 10 dez. 2016. p. 8. 
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Nestes anos 2010, outra é a situação. Grandes contingentes humanos, complexos crimes financeiros, 

consumo desenfreado, conexões internacionais, transferências bancárias em segundos. E como 

consequência, pátios abarrotados de automóveis apreendidos, aeronaves, armas, instrumentos de 

trabalho, medicamentos falsos, agrotóxicos vindos do exterior e de uso proibido, enfim, uma gama de 

situações que resultam os mais variados problemas. 

É por isso que, em boa hora, a antecipada alienação de bens apreendidos foi prevista no art. 62 da Lei 

n. 11.343/2006, que trata de substâncias entorpecentes. E o Conselho Nacional de Justiça, gestor 

maior da administração da Justiça do Brasil, expediu a Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 

2010, para que a norma da lei especial fosse também aplicada em crimes de outra natureza, a fim de 

evitar a depreciação dos bens pela falta de manutenção e ausência de condições de depósito que 

viabilizem sua preservação durante o curso do processo. 

Além disso, juntamente com a possibilidade de utilização provisória dos veículos pela polícia ou 

entidades, haverá redução dos recursos públicos a serem empregados no custeio do depósito dos 

veículos automotores23. 

Todavia, mesmo com a expedição de orientações administrativas para a boa gestão dos bens 

apreendidos, bens haverá que serão considerados inúteis e sem conteúdo econômico. Assim, não 

sendo possível a sua restituição, destinação ou alienação judicial, o destino a ser dado a eles é a 

inutilização, o que também tem previsão no manual do CNJ, sendo responsabilidade do juiz prever 

a forma de concretizar o ato de destruição: 

Há bens apreendidos que não são passíveis de utilização, seja pelo seu estado de conservação, seja 

pela sua natureza. Por isso, é aconselhável que, antes de resolver sobre a destinação, verifiquem-se 

os bens visualmente ou por meio de informação do gestor do depósito. Não existindo condições de 

uso, o juiz poderá, motivando a decisão, determinar a destruição dos bens, prevendo a forma prática 

a ser adotada na Secretaria do Juízo para concretizar o ato24. 

Nesta hipótese, o bem ter-se-á tornado resíduo sólido a ser gerido pelo Poder Judiciário e a 

autoridade competente pela sua destinação tem a obrigação de observar o princípio da 

sustentabilidade ao determinar a sua inutilização. Por exemplo, não é possível que a autoridade 

judicial determine a incineração pura e simples de pneus apreendidos e depositados em juízo cujo 

proprietário legítimo não seja identificado para restituição, pela singela razão de que a fumaça 

gerada pela incineração de pneus é altamente tóxica e prejudicial ao meio ambiente. 

                                                        
23  BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Manual de Bens Apreendidos. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMxeONsurQAhUG
fpAKHSu_CR4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cnj.jus.br%2Fimages%2Fcorregedoria%2FMANUAL_DE_GESTO_DOS_BENS_
APREENDIDOS_cd.pdf&usg=AFQjCNFAFtQN9kCfLWB8_RH1YfRgZQVahA>. Acesso em: 10 dez. 2016. p. 10. 

24  BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Manual de Bens Apreendidos. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMxeONsurQAhUG
fpAKHSu_CR4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cnj.jus.br%2Fimages%2Fcorregedoria%2FMANUAL_DE_GESTO_DOS_BENS_
APREENDIDOS_cd.pdf&usg=AFQjCNFAFtQN9kCfLWB8_RH1YfRgZQVahA>. Acesso em: 10 dez. 2016. p. 18. 
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Surge, então, a necessidade de previsão da gestão judiciária sustentável de tais resíduos. Em 

Santa Catarina, o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, cuja publicação ocorreu em 

2013, após sugestão da coautora deste artigo, à época integrante de núcleo de pesquisa do TJSC em 

gestão socioambiental, previu no seu artigo 317, inciso IV, que o juiz determinará, quando for o 

caso, a reciclagem de bens apreendidos. 

Conforme já explicitamos acima, no TJSC, atualmente a Comissão de Gestão Socioambiental 

e a Secretaria de mesmo nome são responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos. Portanto, ambas 

são responsáveis pela inutilização ambientalmente e socialmente correta dos bens apreendidos 

judicialmente, quando o magistrado competente determinar a sua destruição. Hoje, a Justiça 

catarinense é pioneira na gestão sustentável da destruição dos bens apreendidos em processos 

criminais findos que não possuam a possibilidade de restituição aos proprietários ou possuidores, 

destinação a terceiros ou alienação judicial. Há previsão de serviço de coleta periódica de tais bens 

nas mais diversas regiões do Estado, abrangendo todas as comarcas de Santa Catarina, por empresa 

de reciclagem vencedora de licitação com esta finalidade. Sendo assim, não é mais uma ameaça 

para a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado a determinação judicial de 

destruição, incineração ou reciclagem de bens apreendidos considerados inúteis e que não tenham 

sido reclamados por seus proprietários ou não possam a eles ser restituídos. 

Através deste serviço o Poder Judiciário catarinense reafirma sua responsabilidade 

socioambiental e a preocupação com a destinação ambiental e socialmente correta de resíduos 

sólidos, mitigando os impactos ambientais e sociais de sua atividade fim. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como vimos, em que pese a propriedade privada seja assegurada pelo artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988, havendo o cometimento de crime, os objetos, instrumentos e bens 

adquiridos com o proveito do crime são apreendidos judicialmente e assim permanecem enquanto 

interessarem à instrução processual. Somente ao fim do processo criminal ou quando tais bens não 

apresentarem mais interesse para o processo eles poderão ser restituídos, quando os legítimos 

proprietários forem identificados e a sua posse, fabricação ou alienação não for considerada crime; 

destinados a entidades assistenciais, quando os legítimos proprietários não forem identificados ou 

quando for decretada a sua perda em favor da União e não possuírem interesse econômico; 

alienados judicialmente, quando for decretada a sua perda em favor da União e tiverem valoração 
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econômica; ou inutilizados, quando não tiverem utilidade ou valor econômico para alienação 

judicial ou, ainda, quando a sua posse constituir fato ilícito, não sendo possível a alienação ou a 

destinação a entidade assistencial. 

Ocorre que o Poder Judiciário, como integrante da Administração Pública, juntamente com 

a coletividade e as entidades privadas, tem responsabilidade socioambiental. Sendo assim, deve 

incorporar o princípio da sustentabilidade no exercício de sua atividade fim, que é a prestação 

jurisdicional, atendendo ao princípio da eficiência, balizador constitucional da Administração 

Pública, e servindo de parâmetro para a sociedade em geral no cumprimento da responsabilidade 

solidária de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações de seres vivos. 

Nesse sentido, a partir de 2007, o Conselho Nacional de Justiça vem desenvolvendo ações e 

programas tendentes à adoção da sustentabilidade na gestão do Poder Judiciário, destacando-se a 

inclusão da responsabilidade socioambiental no planejamento estratégico da instituição como 

importante ferramenta para a efetivação da gestão socioambiental do Poder Judiciário.  

Na mesma esteira de comprometimento com a sustentabilidade segue o Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina, que também alinhou a responsabilidade socioambiental no planejamento 

estratégico da Justiça catarinense. Diante deste alinhamento da Justiça em Santa Catarina com o 

princípio da sustentabilidade foi criada uma Comissão de Gestão Socioambiental e uma Secretaria 

com a mesma denominação, responsáveis pelo desenvolvimento das ações de gestão 

socioambiental na Justiça catarinense.  

Dentre tais ações, destaca-se para o presente trabalho, o programa de gestão sustentável 

dos resíduos sólidos gerados no exercício da atividade jurisdicional em Santa Catarina, 

especialmente, gestão sustentável da destruição dos bens apreendidos em processos criminais. 

Hoje, na Justiça catarinense, a destruição de bens apreendidos não é mais uma ameaça ao meio 

ambiente, e pode-se dizer que, neste aspecto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está 

atendendo à obrigação solidária de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para 

as presentes e futuras gerações. 
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PEGADA HÍDRICA: INSTRUMENTENTO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL? 
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Jannayna Lima2 

 

INTRODUÇÃO 

As modificações sofridas durante o século XX, com a concentração das populações nas 

cidades e o processo de industrialização, levaram a mudanças para além da esfera econômica. O 

modelo de desenvolvimento implantado nos países, objetiva garantir um alto padrão de qualidade 

de vida para as populações, mas tem como pressupostos a busca incessante do lucro, a privatização 

dos processos socioeconômicos e a degradação do meio ambiente. 

Assentados numa matriz industrial que prioriza a exploração intensiva da natureza, esse 

modelo conduz a um impasse: a possibilidade de desestabilização ecológica do planeta e a visível 

crise de um dos seus principais recursos – a água. Assim, a questão ambiental, alicerçada em um 

paradigma desenvolvimentista, regulado apenas por vantagens econômicas, demanda uma 

reorganização. É imperioso a busca do desenvolvimento sustentável, que concilie modelos 

socioeconômicos e equilíbrio ecológico. 

Faz-se necessário uma releitura do processo de desenvolvimento, tendo a preservação 

ecológica como padrão, na construção de bases estruturantes de um crescimento econômico 

sustentável. Nesse contexto, a preocupação em torno da gestão da água e a garantia de seu acesso 

à população tornou-se um dos debates mais importantes da atualidade.  A proteção do meio 

ambiente é, segundo o texto constitucional brasileiro de 1988, um dos princípios norteadores da 

atividade econômica. A efetividade desse princípio no caso das águas implica na sua gestão 

responsável, com o uso de instrumentos que ajudem a construção de políticas públicas voltadas ao 

uso sustentável da água e a manutenção da sua qualidade. 

Diante deste cenário, a presente pesquisa tem como objeto o estudo da pegada hídrica. Os 

conceitos de água virtual e pegada hídrica tornam-se relevantes, quando se busca harmonizar a 

                                                        
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza-UNIFOR. Mestre em Direito 

Constitucional pela Universidade de Fortaleza-UNIFOR. Especialista em Direitos Humanos Fundamentais pela Universidade 
Regional do Cariri-URCA. Professora Assistente da Universidade Regional do Cariri-URCA. 

2 Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza-UNIFOR. Advogada. 



80 
 

atividade produtora de bens e serviços com a sustentabilidade de recursos naturais, em especial, 

das águas. 

Para essa análise, o objetivo do trabalho é analisar a pegada hídrica como um possível 

instrumento de sustentabilidade ambiental. Justifica-se a pesquisa diante do quadro de escassez e 

de má distribuição de água no planeta. Esse panorama leva a procura de mecanismos, como a 

pegada hídrica, que propicie o seu uso racional, evitando o máximo de desperdício. A determinação 

da pegada hídrica possibilita uma reflexão das demandas e usos da água doce. 

Á metodologia de abordagem é analítica, empírica e crítica. Parte da análise de conceitos 

estabelecido em material bibliográfico segue para verificação empírica dos conceitos mais 

importantes e desenvolve crítica argumentativa a partir de referências teóricas pertinentes a 

questão da sustentabilidade e da pegada hídrica. Norteará a pesquisa o método dedutivo, sem 

exclusão de outros métodos que estarão presentes na pesquisa, como o dialético e o hipotético-

dedutivo, tendo em vista que a aplicação de um método base não afasta a aplicação de outros. 

Os principais referenciais teóricos da pesquisa, quanto ao conceito de pegada hídrica, são os 

trabalhos desenvolvidos por A. Y. Hoekstra, autor vinculado à Universidade de Twente da Holanda 

e A. K. Chapagain, da ONG WWF do Reino Unido. O trabalho foi dividido de forma a analisar os 

aspectos conceituais e jurídicos da água, num primeiro momento. Em seguida, discute-se a 

sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento econômico; e por fim, aborda os conceitos de água 

virtual e pegada hídrica, relevantes em um ambiente que busca harmonizar a atividade produtora 

de bens e serviços com a sustentabilidade dos recursos naturais. 

1 ÁGUA: ASPECTOS CONCEITUAIS E JURÍDICOS 

Um dos maiores desafios vividos pela sociedade atual remete a questão da água. Bem de 

múltiplos usos – agricultura, produção de energia, indústria e consumo humano-atualmente é 

considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU), recurso limitado, de valor econômico. O 

crescimento populacional, a poluição, as crescentes demandas de usos agrícolas e industriais, além 

de alterações decorrentes de fenômenos naturais, ocasionaram um aumento de consumo da água, 

gerando uma realidade de incerteza quanto ao futuro deste bem indispensável à sobrevivência 

humana e ao desenvolvimento da economia. 

A água é, de longe, a substância mais abundante na Terra, cobre 70% da sua superfície, no 

entanto, a maior quantidade de água no planeta é salgada (97,5%), imprópria para o consumo e 
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atividades socioeconômicas. As águas utilizadas para o abastecimento humano, captadas nos rios e 

lagos, são chamadas de águas doces, com baixas concentrações de sais minerais e que 

correspondem a apenas 2,5% das águas do planeta. Destes 2,5%, apenas 0,3% são renováveis, o 

restante encontra-se em calotas polares e na neve3. 

A água se distribui de forma desigual pelo planeta. As áreas que sofrem com falta de água 

são aquelas onde convergem altas densidades populacionais com baixa disponibilidade de água 

doce. A Ásia, por exemplo, que concentra 60% da população mundial possui apenas 28% dos 

recursos hídricos do planeta, ao passo que o continente americano, com cerca de 14% dos 

habitantes do globo, possui a maior parcela, 45%4. 

Os efeitos da distribuição desigual da água atingem o Brasil. País com importante rede 

hidrográfica ocupa posição de destaque em relação à água, correspondente a 12% da 

disponibilidade mundial. No entanto, possui rede hidrográfica não correspondente à distribuição 

espacial da população. Cerca de 80% da disponibilidade hídrica está concentrada na Região 

Amazônica, onde se encontra o menor contingente populacional, além de valores reduzidos de 

demandas consuntivas5. 

Em âmbito internacional, o direito à água já vem sendo discutido, desde o século XX e ganhou 

força na década de 1990 com a crise hídrica. Atualmente, uma das principais preocupações do 

século XX diz respeito à garantia de acesso à água para todos os indivíduos, e, como a água é fonte 

de vida, o seu sistema de regulação, distribuição, gerenciamento e proteção passou a integrar as 

agendas políticas6.   

Dentro desse contexto, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU7 elenca 

como um dos seus objetivos assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 

para todos (Objetivo 6). A meta é alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura 

para todos até 2030; melhorar a qualidade da água reduzindo a poluição; aumentar a eficiência 

desta com a participação das comunidades locais e transfronteiriças, conforme a situação.8 

                                                        
3 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito das águas: disciplina jurídica das águas doces. São Paulo: Atlas, 2001, p. 60. 
4 BARBOSA, Vanessa. A última gota. São Paulo: Planeta, 2014, p. 14. 

5 SANTOS, Ivanna Pequeno dos. A evolução do regime jurídico das água doces no Brasil e no Ceará: análise do caso da fonte Batateira 
no Cariri-CE. Fortaleza-CE, UNIFOR, 2014, 139f. Dissertação (Mestrado). Universidade de Fortaleza, 2014, p. 19. 

6 PETRELLA, Ricardo. O manifesto da água: argumentos para um contrato mundial. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 60. 
7 Organização das Nações Unidas 

8 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL-ONUBR. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Disponível 
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Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável, constantes da Agenda 2030, foram 

construídos sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e se propõem a concluir 

o que estes não conseguiram alcançar. De forma integrada e indivisível, busca-se concretizar os 

direitos humanos, com ênfase nas dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e 

ambiental9.  

A Agenda 2030 possui um alcance e significado sem precedentes. Foi aceita por todos os 

países, considerando suas diferentes realidades, níveis de desenvolvimento e respeito às políticas e 

prioridades nacionais. A sua visão, dentre outras, é de que cada país desfrute de um crescimento 

econômico sustentado e inclusivo. A Agenda é guiada pelos princípios da Carta das Nações Unidas, 

incluindo o respeito pelo direito internacional. Fundamenta-se na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, em tratados internacionais, na Declaração do Milênio e nos resultados da Cúpula Mundial 

de 2005. 

Sob o parâmetro jurídico, a água pode ser examinada como: direito fundamental; elemento 

da natureza; direito de propriedade; direito de uso e bem dotado de valor econômico. Assim, de 

acordo com Ana Alice de Carli, a água “pode ter, concomitantemente, vários regimes jurídicos, 

diversos conjunto de normas regulando formas distintas do seu uso”.10 

No Brasil, a Lei nº 9. 433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento, baseia-se, nos seguintes fundamentos: a água, 

é bem de domínio público; recurso natural limitado, dotado de valor econômico; em situação de 

escassez, o uso prioritário é para consumo humano e a dessedentação de animais; sua gestão deve 

proporcionar o uso múltiplo das águas; a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; a sua gestão deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

Dentre os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos está a preocupação de 

assegurar à atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos. Como bem dotado de valor econômico, consta dos 

                                                        
em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030>. Acesso em: 03 jan. 2017. 

9 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL- ONUBR. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Disponível 
em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030>. Acesso em: 03 jan. 2017. 

10 CARLI, Ana Alice de. Água é vida: eu cuido, eu poupo - por um futuro sem crise. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 39. 
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instrumentos da PNRH a outorga dos direitos de uso da água e a cobrança. Esses dois instrumentos 

estão atrelados, não podendo haver cobrança de uso não outorgado. Nos casos em que não é 

exigível a outorga, não há exigibilidade de cobrança. 

Poderão ser objeto de cobrança: a água disponível no ambiente, ou seja, a água bruta, uma 

vez que constitui fator de produção ou bem de consumo final; os serviços de captação, 

regularização, transporte, tratamento e distribuição de água ou serviço de abastecimento e, os 

serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de esgotos ou serviço de esgotamento 

sanitário. 

A cobrança pelo uso da água fundamenta-se no princípio geral aplicável à tutela do meio 

ambiente do usuário/poluidor pagador. Com base nele, busca-se internalizar as externalidades, ou 

seja, os custos ambientais pelo uso do recurso, no caso, a água. Assim, os custos ambientais pelo 

uso da água, deverão ser assumidos por aqueles que se aproveitaram do recurso e não, por 

terceiros. 

Importante mudança em relação ao domínio hídrico foi introduzida pela Constituição de 

1988. Consoante o Texto Constitucional, as águas, atualmente, são bens públicos, da União ou dos 

Estados. Assim, alterou-se o domínio das águas, extinguindo as águas particulares, previstas no 

então Código de Águas (Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934). Nesse sentido, não há que se 

falar mais em águas particulares, ainda que se trate de nascente, rio ou lago localizado em terras 

particulares. Ana Alice de Carli, exemplifica: 

[...] se um fazendeiro detém em suas terras um rio, as suas águas pertencem, dependendo do caso, a 

determinado estado (se o rio não transpassar mais de um estado) ou à União, podendo o fazendeiro 

dela usufruir.11 

Ressalte-se, no entanto, que a dominialidade pública não transforma o Poder Público federal 

ou estadual em proprietário da água, mas apenas em seu gestor. Nesse caso, a expressão “bem de 

domínio público” não pode ser entendida como poder de usar, gozar e dispor, nos termos do Código 

Civil, ao versar sobre o direito de propriedade. O domínio da água trata, na realidade, do seu 

gerenciamento, e não de sua apropriação.12 

Dentre os instrumentos de efetivação do direito de acesso a água, a tecnologia tem papel 

                                                        
11 CARLI, Ana Alice de. Água é vida: eu cuido, eu poupo - por um futuro sem crise, p. 40. 
12 SANTOS, Ivanna Pequeno dos. A evolução do regime jurídico das águas doces no Brasil e no Ceará: análise do caso da fonte 

Batateira no Cariri-CE, p. 20. 
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primordial, juntamente com a educação ambiental, a normatização e a tributação. A tecnologia 

contribui para o crescimento do consumo ao mesmo tempo em que serve de instrumento de 

proteção dos recursos naturais. Assim, se por um lado as tecnologias adotadas nos processos 

produtivos podem levar a degradação ambiental, elas também possibilitam maior eficiência no uso 

dos recursos naturais. O problema é induzir mudanças tecnológicas na direção de tecnologias mais 

limpas a fim de obter sustentabilidade ambiental. 

Nesse contexto, a pegada hídrica tem sido utilizada como importante indicador do consumo 

da água, numa tentativa de minimizar os impactos ambientais. Surge, em 2002, na Holanda, como 

elemento de sustentabilidade da água doce em seus diferentes tipos de consumo. A premissa é 

diminuir os efeitos da escassez, de modo que ocorra uma melhor gestão hídrica, evitando que 

regiões do planeta fiquem sem água para o consumo humano, animal e usos em geral. 

2 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

A conceituação de desenvolvimento engloba várias questões. O seu objetivo fim é a melhoria 

do padrão de vida da população. No entanto, esse não é seu único objetivo político. Agregado ao 

desenvolvimento busca-se segurança, liberdade, justiça social e a proteção ao meio ambiente13. 

Nesse sentido, enfatiza-se a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento. 

Segundo Fábio Nusdeo, enquanto o crescimento econômico se reduz ao crescimento da renda e do 

Produto Interno Bruto – PIB, sem implicar em mudanças estruturais mais profundas, o 

desenvolvimento é um processo mais complexo que envolve uma cama de indicadores e situações, 

de forma a conduzir mudanças de estrutura da economia e da própria sociedade de um país. Mesmo 

quando as mudanças são quantitativamente expressas, elas trazem uma série de alterações de 

natureza qualitativa, inclusive de ordem cultural, política e sociológica14. 

Josaphat Marinho salienta que não é próprio estabelecer oposição entre os termos. Assinala, 

no entanto, que o crescimento só se equipara a desenvolvimento quando une a ampliação da 

riqueza ao robustecimento da personalidade humana. Assim, “o desenvolvimento não é a simples 

industrialização ou modernização, nem o aumento da produtividade ou a reforma das estruturas do 

                                                        
13  BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. O conceito histórico de desenvolvimento econômico. Disponível em: 

<http:www.bresserpereira.org.br/papers/2006/06.7.conceitohistoricodesenvolvimento economico.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2017, 
p.9-10. 

14 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: introdução ao direito econômico. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 304. 
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mercado.” O desenvolvimento deve ser um meio para conduzir os homens à sua dignificação.15 

Amartya Sen, ao tratar do desenvolvimento como liberdade, enfatiza a noção de 

desenvolvimento como processo de alargamento das liberdades reais que a pessoa goza. A tônica 

nas liberdades contrasta com as perspectivas restritivas de desenvolvimento que o identificam com 

o crescimento nacional bruto, com o aumento das receitas nacionais, com a industrialização, o 

progresso tecnológico e a modernização social. Por mais que esses elementos sejam importantes 

como meio de expandir as liberdades, outros determinantes, como as disposições sociais e 

econômicas e os direitos civis, também contribuem, efetivamente, para a promoção do 

desenvolvimento e expansão das liberdades humanas.16 

Nessa linha deve ser interpretada a ideia de desenvolvimento sustentável. Definido pelo 

Relatório de Brundtland17, evidencia a preocupação do bem estar das presentes e futuras gerações. 

Traduz-se como um desenvolvimento capaz de satisfazer as necessidades atuais sem comprometer 

as necessidades futuras. Surge num contexto de controvérsia sobre as relações entre crescimento 

econômico e meio ambiente, agravado pela publicação de Relatório de Roma, sobre “Os limites do 

Crescimento.” A rigor, faz parte de qualquer discussão que envolva desenvolvimento e ordem 

econômica. 

Com incontáveis definições e diferentes interpretações de sua definição, a ideia de 

desenvolvimento sustentável segue como princípio norteador da ordem econômica. No entanto, 

sua noção não envolve apenas o aspecto econômico, mas também valores de harmonia e equilíbrio. 

Dentro desse contexto, Leonardo Boff lembra que a categoria sustentabilidade, provem do âmbito 

da biologia e da ecologia, cuja lógica é circular e includente. “Representa a tendência dos 

ecossistemas ao equilíbrio dinâmico, à cooperação e à coevolução, e responde pelas 

interdependências de todos com todos, garantindo a inclusão de cada um, até dos mais fracos.”18  

O desenvolvimento sustentável é multidimensional, visto que conduz teoricamente às 

dimensões econômica, social e ecológica. Por outro lado, trata-se também de conceito normativo, 

sendo um vetor de objetivos sociais desejáveis, ou seja, uma lista de atributos que a sociedade 

                                                        
15 MARINHO, Josaphat. Sociedade e estado no Brasil na transição do século. Brasília: Senado Federal, 1995, p. 38. 
16 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 16. 

17 O Relatório Brundtland foi um desdobramento da Conferência de Estocolmo (1972), a primeira reunião mundial em que se tratou 
da questão ambiental. 

18 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é-o que não é. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014, p. 45. 
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procura alcançar. No entanto, não basta apenas definir o desenvolvimento sustentável, deve-se 

determinar as condições necessárias para medir a sustentabilidade. Trata-se de propor indicadores 

de sustentabilidade.  

Dentro desse contexto, emerge o conceito de pegada hídrica, com a função de avaliar a 

sustentabilidade do uso da água. A mensuração do volume de água total usada durante a produção 

e consumo de bens e serviços, ajuda na tomada de decisões e implementação de políticas 

ambientais, numa época em que a escassez de recursos hídricos torna-se cada vez mais eminente. 

3 PEGADA HÍDRICA 

O conceito de pegada hídrica (PH) foi introduzido por Arjen Hoeskstra, em 2002, com o 

propósito de criar um indicador de consumo de água. Pode ser definida como o volume total de 

água doce que é utilizada para se produzir os bens e serviços consumidos pelos habitantes de um 

país ou região, levando em consideração os fluxos com outros países e/ou regiões.  Tem como 

objetivo quantificar o uso da água e propor meios de utilização mais racional. Nesse sentido, a 

pegada hídrica está inserida dentro dos conceitos e práticas da Sustentabilidade19. 

A ideia da pegada hídrica se baseia no conceito de “água virtual”, utilizada pela primeira vez 

em 1993, por John Anthony Allan, em estudo sobre a possibilidade de importação de água virtual 

(em oposição à água real) como solução parcial para problemas de escassez de água no Oriente 

Médio. Para John Anthony Allan, os países importam e exportam água na forma virtual, por meio 

da quantidade de água utilizada para se produzir determinado produto, que será posteriormente 

comercializado.20 

A importação de água virtual, refere-se ao volume de água utilizado em um país para se 

produzir bens e serviços que serão, posteriormente, importados e consumidos em outro pais. A 

exportação de água virtual refere-se ao volume de água utilizado domesticamente para se produzir 

produtos para exportação. 21  Nesse sentido, importa-se água virtual, quando uma localidade 

consumi um produto produzido em outro local. O comércio de água virtual ocorre quando os 

                                                        
19 COSTA, Leonardo. Contribuições para um modelo de gestão da água para a produção de bens e serviços a partir do conceito de 

pegada hídrica. Dissertação (Mestrado). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014, p. 14. 

20 ALLAN, John Anthony. Virtual Water Innovator Stckholm Water Prize, 2008. Disponível em: <http://www.siwi.org>. Acesso em: 
07 jan. 2017. 

21  HOEKSTRA, A.Y. Human appropriation of natural capital: A comparison of ecological footprint and water footprint analysis. 
Ecological Economics, v. 68, n.7, p.1963-1974, Maio, 2009. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com./science/article/pii/S0921900908003078>. Acesso em: 03 jan. 2017. 
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produtos são comercializados de um lugar para outro. 

O adjetivo “virtual” deve ser entendido como o volume de água necessário para produção 

de um bem agrícola ou industrial. A água é, nesse caso, “virtualmente” incorporada nesse bem. 

Ressalte-se que a maioria da água utilizada para produzir um produto não está contida no mesmo, 

está água é apenas uma fração de toda a água que foi utilizada para produção do bem. Portanto, a 

ideia de usar a importação de água virtual (através principalmente de alimentos) pode ser utilizada 

como uma alternativa para minimizar a escassez de água em determinada região.22 

A água virtual pode ser usada como um instrumento de fornecimento de água que permite 

aumentar os recursos hídricos em um momento e local específico, como meio de aliviar a pressão 

nos recursos hídricos domésticos. Assim, os bens e serviços consumidos por uma região “X” podem 

ser produzidos localmente, com a utilização da água local (real) ou produzidos em outra localidade 

“Y” e importados para região “X”. Nessa operação ocorre uma importação de água virtual, sendo 

possível a economia de água numa determinada área. 23 Para George Scarpat e Alfredo Akira 

Ohnuma Jr. 24: 

Quando uma camisa de algodão é vendida de um pais para outro, entende-se que a água utilizada em 

sua fabricação também foi exportada. O mesmo ocorre com carregamentos de soja, minério de ferro 

e tantas outras mercadorias. Para países com escassez de água, pode ser interessante importação de 

água virtual – por meio de importação de mercadorias que consomem muita água em sua produção. 

Dessa forma eles podem aliviar as pressões sobre suas próprias fontes. 

Portanto, importar um bem pode ser mais vantajoso para um país que apresente escassez 

de água, em termos de gestão hídrica, do que o produz. Países podem economizar seus recursos 

hídricos por meio do comércio de água virtual. Dentro dessa perspectiva, cada vez mais países com 

restrições hídricas, principalmente no Norte da África e do Oriente Médio, preservam seus recursos 

hídricos por meio de importação de água na forma virtual. 

Toda a água envolvida no processo produtivo de um bem, industrial ou agrícola, é 

denominada de água virtual. Por esse ângulo, a concepção de água virtual está ligada ao conceito 

                                                        
22 CHAPAGAIN A. K.; HOEKSTRA, A. Y. The global componente of freshwater demand and supply: an assessment of virtual water flows 

between nations as a result of trade in agricultural and industrial products. Water International, v.33, n.1, p.19-32, Mar. 2008. 
Disponível em: <http:// www.waterfootprint.org/Reports/ChapagainHoekstra-2008-GlobalVirtualWaterFlows.pdf>. Acesso em: 03 
jan. 2017. 

23  HOEKSTRA,A.Y. Human appropriation of natural capital: A comparison of ecological footprint and water footprint analysis. 
Ecological Economics, v. 68, n.7, p.1963-1974, Maio, 2009. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com./science/article/pii/S0921900908003078>. Acesso em: 03 jan. 2017. 

24 GIACOMIN, George Scarpat; OHNUMA JR, Alfredo Akira. A pegada hídrica como instrumento de conscientização ambiental. 
Disponível em: <http://cascavel.ufms.br/revists/ojos-2.2.2/index.php/ remoa>. Acesso em: 07 jan. 2017. 
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de pegada hídrica. A PH tem o objetivo de mensurar a quantidade de água envolvida em toda a 

cadeia de produção. Para isso, faz-se necessário observar as etapas do processo produtivo, 

avaliando cada elemento, impacto e os usos dos recursos hídricos envolvidos no processo como um 

todo, desde sua matéria prima até o consumo energético.25  

Ao identifica o volume, o local e o momento em que ocorre o consumo de água, a pegada hidrológica 

abre a possibilidade para uma gestão mais adequada dos recursos hídricos, evitando a exploração nos 

locais onde ela é mais escassa e direcionando o consumo para as regiões do planeta onde ela é mais 

abundante.26 

O cálculo da PH leva em consideração o uso direto de água de um consumidor ou produtor 

e o uso indireto, já que seu conceito inclui a soma de quantidades de água real e virtual. Assim, o 

uso direto da água de um consumidor refere-se ao consumo e a poluição domésticos (casa, jardim) 

e o uso indireto corresponde ao consumo e poluição utilizada na produção de bens e serviços usados 

pelo consumidor, tais como, alimentação, energia, vestuário, consumo de bens industriais. O uso 

indireto é calculado multiplicando-se todos os produtos consumidos por suas respectivas pegadas 

hídricas.  

De forma exemplificativa, de acordo com A. K. Chapagain e A. Y. Hoekstra, a pegada 

hidrológica de uma xícara de café é de 140 litros e inclui toda a água utilizada para o cultivo do 

cafeeiro, a colheita, refino, transporte, acondicionamento dos grãos, venda e o preparo da xícara 

final. Essa pegada aumenta para 200 litros quando há o acréscimo de leite e açúcar. Se o café for 

para viagem em copo descartável, a pegada incluirá o volume de água utilizada para produzir o 

copo, aumentando ainda mais.27 

O Brasil exporta, por ano, 112 trilhões de litros de água virtual. É o quarto maior exportador 

de água virtual do mundo, ficando atrás apenas do Estados Unidos, da Índia e da China. Assim, junto 

com os contêineres cheios de café, soja, açúcar e laranja que deixam os portos do Brasil rumo ao 

mercado internacional todos os anos, saem toneladas de água, que foram usadas para a produção 

                                                        
25 CHAPAGAIN A. K.; HOEKSTRA, A. Y.  Water footprints of nations: water use by people as a function of  their consumption pattern. 

Water Resource Management, v. 21, n.1 p. 35-48, jan. 2006. Disponível em: <http://www.waterfootprint.org/Reports/Hoesktra 
and Chapagain 2006.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2017. 

26  GIACOMIN, G. S.; OHNUMA JR, A. K.. A pegada hídrica como instrumento de conscientização ambiental. Disponível em: 
<http://cascavel.ufms.br/revists/ojos-2.2.2/index.php/ remoa>. Acesso em: 07 jan. 2017. 

27 CHAPAGAIN, A.K.; HOEKSTRA, A. A. Water footprints of nations: water use by people as a function of  their consumption pattern. 
Water Resource Management, v. 21, n.1 p. 35-48, jan. 2006. Disponível em: <http://www.waterfootprint.org/Reports/Hoesktra 
and Chapagain 2006.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2017. 
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desses alimentos.28 

A PH total de um indivíduo ou comunidade é constituída por três componentes, sendo cada 

um deles indicado por diferentes tipos de cores, que apontam distintos tipos de assimilação da água, 

conforme a fonte de consumo e sua destinação. A PH azul refere-se ao indicador de consumo da 

água doce superficial e/ou subterrânea. A PH verde diz respeito a água oriunda de precipitações, 

armazenada temporariamente no solo ou vegetação. A PH cinza indica o grau de poluição de água 

doce associada ao processo de produção.29 

A PH indica o consumo de água doce. O seu método ajuda a mensurar a quantidade de água 

necessária para a fabricação de produtos e serviços ao longo da cadeia produtiva, prestando 

informação sobre o volume das águas doces, mas não quantifica a degradação que o uso da água 

empenhada nesses processos causa ao meio ambiente. Entretanto, o fato da população, governo e 

empresas privadas terem acesso a esses dados pode levar a uma maior conscientização ambiental, 

com consequente produção de políticas públicas que visem diminuir a pegada hidrológica de uma 

determinada região. 

A pegada hídrica pode variar de país para país, dependendo dos seguintes indicadores: o 

volume de consumo, em relação ao Produto Interno Bruto-PIB, o padrão de consumo de produtos, 

as condições climáticas e práticas agrícolas. Em geral, nos países ricos as pessoas consomem mais, 

o que se traduz em pegadas hídricas altas. No entanto, deve-se observar o pacote de consumo, já 

que alguns produtos em particular exigem grande quantidade de água, como a carne bovina e o 

arroz. Em países pobres pode ocorrer uma combinação de fatores desfavoráveis, como condições 

climáticas e má gestão agrícola, que contribua para uma pegada hídrica alta.30 

A diminuição da PH de uma pessoa, comunidade ou país requer vários fatores, sendo o 

principal deles a mudança de mentalidade e hábitos de consumo. Apenas as melhorias tecnológicas 

não serão suficientes no sentido de minimizar o risco de uma escassez de água. Dentro dessa 

abordagem, propõe-se uma visão holística dos recursos hídricos. Deve-se pensar estes recursos por 

meio de suas faces ambiental, social e econômica, com o fim de fomentar seu uso forma sustentável. 

                                                        
28 BARBOSA, Vanessa. A última gota, p. 67. 
29 HOEKSTRA, A. Y.; CHAPAGAIN, A. K.; ALDAYA, M. M.; MEKONNEN, M. M. The water footprint assessment manual. London: Water 

Footprint Network, 2011, p. 224. 
30  GIACOMIN, S. G.; OHNUMA JR, A. A. A pegada hídrica como instrumento de conscientização ambiental. Disponível em: 

<http://cascavel.ufms.br/revists/ojos-2.2.2/index.php/ remoa>. Acesso em: 07 jan. 2017. 



90 
 

Tabela 1 - A água invisível de alimentos e bebidas 

Alimento/bebidas Água virtual Observações 

Cerveja 

 

75 litros/copo de 

250 mililitros. 

90% da água vem do cultivo das culturas envolvidas, como a 
cevada. 

Carne bovina 

 

15.400 litros/quilo. 

 

A PH da carne pode varia dependendo do tipo de sistema de 
produção, da composição e origem da alimentação do gado 

Pão de trigo:  

 

1608 litros/quilo.  

 

Em média cerca de 80% deste valor é atribuído à farinha, que 
é derivada do trigo, o restante é atribuído a subprodutos. 

Carne de frango 

 

4.325 litros/quilo.  

 

A PH mundial de frangos no período de 1996 a 2005 foi de 
cerca de 255 milhões de metros cúbicos por ano, 
correspondente a 11% da PH total da produção animal do 
mundo. 

Batata frita 

 
1.040 litros/quilo. 

A PH global da batata é de 290 litros/quilo, em média. A china 
é o pais que mais produz batata no mundo, contribuindo com 
22% da PH total da produção global. 

Açúcar (da cana-

de-açúcar) 

 

1.782 litros/quilo. 

São necessários até 210 litros de água para produzir 1 quilo de 
cana-de-açúcar; cerca de 87% deste valor alocado para o 
açúcar. 

Tomate 

 
2.14 litros/quilo. 

Em média a produção de um tomate de 250 gramas leva até 
50 litros de água. No ketchup, o consumo salta para 530 litros 
por quilo do produto. 

Vinho 

 

109 litros/125 

mililitros (uma 

taça). 

A PH média global das uvas é de 610 litros/quilo. Um 
quilograma de uvas dá 0,7litros/quilo de vinho; a PH do vinho 
é de 870 litros de água por litro de vinho. A produção de uma 
taça de vinho (125 mililitros) consome em média até 110 
litros. 

Arroz 

 
2.497 litros/quilo. 

A produção de arroz em casca requer 1.670 litros de água por 
quilo. Isso rendo em média 0,67 quilo de arroz branco, que do 
processo de produção até chegar a prateleira do mercado 
requer 2.500 litros de água por quilo, em média. 

Alface 237 litros/quilo. 
A PH global do alface é, em média, de 240 litros/kg. Esse valor, 
no entanto, difere de lugar para lugar. Na China e nos EUA, o 
alface tem PH de 290 e 110 litros/quilo, respectivamente.  

Laranja 

 
560 litros/quilo. 

Em média uma laranja (150 gramas) tem PH de 80 litros de 
água, enquanto um litro de suco de laranja requer 1.020 litros 
de água por litro. Já um copo de suco (200 mililitros) consome 
200 litros de água. 

Fonte: Waterfootprint.org. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, conclui-se que a Pegada hídrica se tem mostrado um eficiente 

instrumento de avaliação da sustentabilidade. A sua aplicação, no entanto, ainda é pouco utilizada 

em modelos práticos de gestão dos recursos hídricos. É definida como o volume de água total usada 

durante a produção e o consumo de bens e serviços. O estudo está centrado na contabilização da 

água utilizada em produtos, bens, serviços, países e /ou regiões. 

A definição de pegada hídrica baseia-se no conceito de água virtual. O comércio da água 

virtual ocorre quando produtos (mercadoria, bem ou serviço) são comercializados de um lugar para 

outro.  

São medidas mitigadoras da PH de um indivíduo: mudança das dietas alimentares, com a 

adoção de produtos com menos pegada hídrica; reavaliação dos hábitos de consumo em geral, com 

a aquisição de produtos que exijam menor quantidade de água; adoção de práticas de reuso da 

água, em atividades domésticas; participação ativa em comissões de gestão de água. 

A PH pode ser adotada como instrumento de planejamento de políticas sociais, econômicas 

e ambientais. Com esse objetivo, deve buscar-se ainda uma maior disseminação do seu conceito. 

A mudança de atitude por parte da sociedade pode minimizar o problema da escassez e má 

distribuição dos recursos hídricos no planeta. O consumo consciente e sustentável, agregado a 

políticas de gestão hídrica, com mudança do padrão tecnológico, que degrede menos o meio 

ambiente, são formas de garantir a preservação desse recurso para as futuras gerações. 
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SUSTENTABILIDADE NO ÂMBITO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL: FUNÇÃO OU 

RESPOSANBILIDADE SOCIAL DA EMPRESA? 

 

Thiago Pinho de Andrade1 

 

INTRODUÇÃO 

A busca pela sustentabilidade tem sido agenda mundial nos últimos anos, apesar de ainda 

ter que trilhar percursos maiores e lentos de uma maior conscientização e, consequentemente, 

implementação no dia a dia de todos, cidadãos, empresas, Estado, etc. Especificamente neste 

estudo, trata-se da sustentabilidade empresarial como algo a ser repensado sob a perspectiva de 

não mera atividade voluntária e facultativa, mas sim de atividade vinculada a lei. A discussão reside 

se a sustentabilidade no âmbito empresarial pode ser tida, invariavelmente, como responsabilidade 

social da empresa. 

A importância do tema reside na discussão para o aperfeiçoamento dos reflexos advindos da 

atividade empresarial, sejam eles provenientes do cumprimento à lei ou atividade voluntária, não 

obrigatória. Não só pela importância a pouco mencionada, mas também a necessidade de conhecer 

melhor a sustentabilidade empresarial, como também o tratamento que vem sendo dado a esta, 

foram fatores que justificaram a escolha pelo assunto tratado. 

Nesse sentido, objetiva-se analisar neste artigo a sustentabilidade no âmbito empresarial sob 

a perspectiva da função e responsabilidade social da empresa. Além da tentativa de distinção entre 

uma e outra, busca-se posicionar a atividade empresarial no contexto das práticas sustentáveis.   

A metodologia utilizada, basicamente, é de cunho bibliográfico, em virtude de ter sido 

elaborado a partir de material já publicado, sobretudo, artigos científicos; quantitativa, haja vista a 

tentativa de aprofundar a compreensão da sustentabilidade empresarial sob a perspectiva da 

função social da empresa, bem como descritiva, pois se buscou descrever e demonstrar os reflexos 

advindos da atividade empresarial no contexto das práticas sustentáveis. 

                                                        
1  Doutorando em Direito Constitucional nas Relações Privadas pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Mestre em Direito 

Constitucional nas Relações Privadas pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). L.L.M em Direito Corporativo pelo Instituto 
Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC/RJ), Especialista em Direito Processual pela Faculdade 7 de Setembro (FA7/CE). Professor 
Universitário e Advogado. Coordenador da Pós-Graduação em Direito Corporativo do Centro Universitário Christus. 
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Nesse contexto, este artigo divide-se em 3 (três) seções. A primeira trata da atividade 

empresarial, com destaque aos enfoques da função e responsabilidade social da empresa. A 

segunda seção, por sua vez, trata da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, suas 

características e importância. Por fim, a terceira parte analisa a sustentabilidade no contexto 

empresarial, posicionando-a entre função e responsabilidade social. 

1 ATIVIDADE EMPRESARIAL E SEUS DESDOBRAMENTOS  

Estabelece o artigo 9662 do Código Civil que será considerado empresário aquele que exerce 

profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e 

serviços. No mesmo artigo, excetua-se ao conceito de empresário aquele que exercer profissão 

intelectual, de natureza científica, literária ou artística, salvo se o exercício da profissão constituir 

elemento de empresa.  

Nesse sentido, vale ressaltar que o conceito jurídico de empresa, apesar de frustradas 

tentativas de construção própria, fora criado com base no conceito econômico. Logo, a empresa 

seria então, a estrutura fundada na organização dos fatores de produção (natureza, capital e 

trabalho) para o desenvolvimento de uma atividade econômica.  

O empresário seria a pessoa responsável por organizar e capitanear a empresa, ficando ele 

responsável por gerir os fatores de produção e promover o desenrolar da atividade empresarial. 

Desse modo, importante salientar que a empresa é a atividade econômica organizada, sendo o 

empresário, por sua vez, o capitão dessa atividade, seja tal capitão pessoa jurídica ou física. 

Conforme Sérgio Campinho, a empresa apresenta-se como um elemento abstrato, sendo 

fruto da ação intencional do seu titular, o empresário, em promover o exercício da atividade 

econômica de forma organizada. Manifesta-se como uma organização técnico-econômica, 

ordenando o emprego de capital e trabalho para exploração, com fins lucrativos, de uma atividade 

produtiva3. 

Portanto, esse conjunto de atos coordenados (atividade) para alcançar um fim comum, por 

ter explícita conotação econômica terá como objetivo/fim a persecução pelo lucro. A organização 

                                                        
2 Art. 966, CC - Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a 

circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza 
científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 
elemento de empresa. 

3 CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil. 11. ed; São Pulo: Renovar; 2010. p. 11. 
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da atividade, através da combinação dos fatores de produção, de forma habitual, por consequência 

gerará riqueza de diversas naturezas. 

1.1 FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

A empresa ganhou relevância de tal forma que há consenso doutrinário, jurisprudencial e 

legal no que diz respeito a sua preservação, a ninguém interessando o encerramento da sua 

atividade como forma de evitar um mal social de maior gravidade4. 

Deve-se entender a empresa como uma estrutura organizada com foco a interagir os fatores 

de produção (natureza, capital e trabalho) como forma para consecução do desenvolvimento de 

uma atividade econômica. Dito de outro modo, a empresa é composta pelo empresário, 

estabelecimento empresarial e fundo de comércio, onde a atividade econômica organizada 

(empresa) é capitaneada por um agente (empresário), tudo conforme exposto no capítulo primeiro. 

Para Paula Forgioni, a empresa é concebida como fruto do progresso social, agente gerador 

de riquezas e não apenas propriedade dos sócios, ou vulnerável ao egocêntrico interesse dos 

credores. O objetivo da empresa complementa-se com o reconhecimento de sua função social, 

como ente gerador de riquezas e de empregos, cuja preservação deve ser perseguida5. 

Fabio Konder Comparato observa que a função social significa um poder de dar ao objeto da 

propriedade destino determinado. O termo social significa que o escopo corresponde ao interesse 

coletivo e não ao interesse privado, devendo haver uma harmonização entre ambos os interesses. 

Desse modo, uma vez diante de um interesse coletivo, a função social da propriedade, por exemplo, 

corresponde a um poder-dever6 do proprietário, sancionável pela ordem jurídica. Deve-se empregar 

um fim produtivo racional, propiciando também proveito para a coletividade haja vista a circulação 

de riqueza7. 

Nesse diapasão, a ideia de funcionalização8  do uso da propriedade ensejou significativa 

                                                        
4 STJ, Recurso Especial 175.158-SP, j. 29.06.2000, rel. Min. Asfor Rocha. Sobre o movimento em prol da preservação da empresa 

anteriormente à promulgação da Lei 11.101/2005. 

5 FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do Direito Comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009. p. 98. 

6 Historicamente, a ideia de função social como um poder-dever surgiu na Constituição de Weimar (1919) como condicionadora ao 
direito de propriedade. 

7 COMPARATO, Fábio Konder. Função Social da Propriedade e dos Bens de Produção. Direito Empresarial – estudos e pareceres, 
1990. p. 32. 

8 O emprego do termo funcionalizar significa condicionar o exercício de determinado direito a interesses da coletividade, interesses 
maiores da sociedade (escolhas democráticas do legislador constituinte).  
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repercussão social, possibilitando a reflexão de tal fenômeno a outros institutos do direito privado, 

eis que se iniciou o estudo sob o âmbito da empresa. Eros Roberto Grau9 simplifica tal reflexão 

aduzindo que a função social da propriedade e a função social da empresa são coincidentes10. 

Corroborando a este entendimento, Fabio Konder Comparato aduz que o poder de controle 

empresarial está incluído no conceito constitucional de propriedade. Tratando-se de bens de 

produção, o poder-dever do proprietário de dar à coisa uma destinação compatível com o interesse 

da coletividade, transmuda-se. Estes bens são incorporados a uma exploração empresarial, em 

poder-dever do titular da empresa para a realização dos interesses coletivos11. 

Ademais, entender os mais variados institutos jurídicos sob a luz das suas respectivas funções 

sociais é observar os princípios constitucionais que o orientam. A esse respeito, Maria Celina Bodin 

aduz que “as normas de direito civil necessitam ser interpretadas como reflexo das normas 

constitucionais. A regulamentação da atividade privada (porque regulamentação da vida cotidiana) 

deve ser, em todos os seus momentos, expressão da indubitável opção constitucional de privilegiar 

a dignidade da pessoa humana”12. 

Antes de observar os contornos da função social da empresa, é importante também 

mencionar que tal instituto surgiu na legislação brasileira em 1976, (apesar de ter sido decorrente 

da função social da propriedade, e esta ter surgido no formato atual – caráter social, e não mais 

apenas econômico - com a Constituição de 1988) com a Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), 

explicitada nos artigos 116 e 15413. 

A função social da empresa é reflexo do desenrolar da atividade empresarial ideal, a qual 

gera externalidades positivas, propiciando transformação social a partir do simples início da 

operação. Tal função, por vezes, naturalmente promove a tão buscada justiça social (um dos 

fundamentos basilares da função social) que concilia a função individual e a função social14. A 

                                                        
9 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. Interpretação e crítica. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 258. 
10 “Incidindo pronunciadamente sobre a propriedade dos bens de produção é que se realiza a função social da propriedade. Por isso 

se expressa, em regra, já que os bens de produção são postos em dinamismo, no capitalismo, em regime de empresa, como função 
social da empresa” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. Interpretação e crítica. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p.258). 

11 COMPARATO, Fábio Konder. Estado, Empresa e Função Social. Revistas dos Tribunais nº 732, 1996. p. 43. 
12 MORAIS, Maria Celina Bodin de. A caminho de um Direito Civil Constitucional. Revista de Direito Civil nº 65, 1993. p. 28. 
13 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da 

companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. 

14 Conforme Eros Grau (2007, p.238): (...) a função social de que cogitamos, a incidir pronunciadamente sobre os bens de produção, 
afetando também a propriedade que excede o quanto caracterizável como propriedade tangida por função individual. Entenda-se 
como excedente desse padrão especialmente a propriedade detida para fins de especulação ou acumulada sem destinação ao uso 
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função, ou seja, o poder-dever (dever-poder), que como explicita Carlos Ari Sundfeld, traz ao Direito 

Privado, algo até então tido por exclusivo do Direito Público: o condicionamento do poder a uma 

finalidade15. 

Dito isso, faz-se necessário delimitar a extensão ou o alcance da função social ora analisada, 

demonstrando que tal delimitação encontra-se explicitada no Art. 17016 da Constituição Federal de 

1988. Antes, porém, não se pode perder de vista que a empresa se encontra inserida no postulado 

maior livre iniciativa, o qual deve ser conjugado com os demais princípios constitucionais da ordem 

econômica que, por sua vez, condicionam a atividade econômica empresarial. 

Tal contorno não vai de encontro com a legislação infraconstitucional, como por exemplo a 

função social da empresa nas sociedades anônimas como citado alhures. Pelo contrário, deve-se 

pensar a relevância de cada disposição e observá-las com base nos desdobramentos da função social 

da empresa: incentivadora do exercício da empresa e condicionadora de tal exercício. Tais 

desdobramentos, ou nas palavras de Viviane Perez, raios de aplicação da função social da empresa, 

auxilia na compreensão deste instituto17. 

O primeiro desdobramento da função social da empresa, qual seja, incentivadora do 

exercício da atividade empresarial, dialoga com o princípio da preservação da empresa, assumindo 

este, clara proteção à empresa e guardando reflexo diretamente em sua manutenção enquanto 

entidade geradora de riquezas. Corroborando a este entendimento, Sergio Campinho aduz que a 

manutenção referida a pouco, atenderia a função social na medida em que gera empregos, tributos, 

circulação de bens e serviços, propiciando claro desenvolvimento social e econômico18. 

No que tange ao segundo desdobramento, qual seja, condicionadora ao exercício da 

empresa, não se pode caminhar de forma uníssona como no anterior. Ao contrário do outro raio de 

                                                        
que se destina. Posso assim, sopesando as ponderações que venho desenvolvendo, concluir que fundamentos distintos justificam 
a propriedade dotada de função individual e propriedade dotada de função social. Encontra justificação, a primeira, na garantia, 
que se reclama, de que possa o indivíduo prover a sua subsistência e de sua família; daí por que concorre para essa justificação a 
sua origem, acatada quando a ordem jurídica assegura o direito de herança. Já a propriedade dotada de função social, é justificada 
pelos seus fins, seus serviços, sua função. 

15 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. Interpretação e crítica. p. 240. 

16 Art. 170 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado os seguintes princípios: I – soberania nacional; II – propriedade 
privada; III – função social da propriedade; IV – livre concorrência; V – defesa do consumidor; VI – defesa do meio ambiente; VII – 
redução das desigualdades regionais e sociais; VIII – busca do pleno emprego; IX – tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país.  

17  PEREZ, Viviane. Função Social da Empresa: Uma Proposta de Sistematização do Conceito. In: ALVES, Alexandre Ferreira de 
Assumpção (Org.) Temas de Direto Civil-Empresrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 206. 

18 CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil. p. 11. 



98 
 

aplicação mencionado acima, este sofre com a precariedade na sua utilização. A doutrina quase não 

aborda o tema, e o judiciário, na confecção dos seus julgados, menos ainda. Com o devido respeito 

a tais fontes do direito, não se justifica tal omissão, pois tem-se todo o delineamento de tal situação 

na ordem econômica explicitada no art. 170, CF/88. 

Sobre o tema Fábio Konder Comparato aduz que “no exercício da atividade empresarial, há 

interesses internos e externos que devem ser respeitados: não só os das pessoas que contribuem 

diretamente para o funcionamento da empresa, como os capitalistas e trabalhadores, mas também 

os interesses da ‘comunidade’ em que ele atua”19. 

Importante distinguir, ainda, que a função social da empresa 20  sob esta perspectiva 

(condicionadora da atividade empresarial) pode ser observada sob dois aspectos, quais sejam, os 

relativos às relações entre os agentes internos da empresa - condicionadora endógena, e os 

relativos às relações com centros de interesses externos à empresa – condicionadora exógena21.  

No que diz respeito às condicionadoras endógenas (ou internas), pode-se mencionar como 

exemplos a observância a legislação trabalhista, como também a proteção dos interesses dos sócios 

(ou acionistas) impostos ao administrador e controlador. No tocante às condicionadoras exógenas 

(ou externas), pode-se citar os interesses contrapostos dos concorrentes, meio ambiente e 

consumidores. 

Entretanto, deve-se ter cuidado de em nome da função social da empresa, e fundamentado 

no regime capitalista, não transferir responsabilidades22 públicas à empresa. Ao mesmo passo que 

a livre iniciativa não é absoluta, ela não deve sofrer interferências desarrazoadas a pretexto de 

observância a função social da empresa. 

Nesse sentido, iniciativas sociais ganham espaço no âmbito empresarial e em contrapartida 

tem um reconhecimento global positivo. Todavia, tais iniciativas não podem ser confundidas como 

exercício da função social da empresa. Seriam elas albergadas pelo manto da responsabilidade 

                                                        
19 COMPARATO, Fábio Konder. Estado, Empresa e Função Social.  p. 43. 
20 A empresa possui óbvia função social, nela sendo interessados os empregados, os fornecedores, a comunidade em que atua e o 

próprio Estado, que dela retira contribuições fiscais e parafiscais (CARVALHOSA, 2009, p. 237). 
21  PEREZ, Viviane. Função Social da Empresa: Uma Proposta de Sistematização do Conceito. In: ALVES, Alexandre Ferreira de 

Assumpção (Org.) Temas de Direto Civil-Empresrial. p. 214. 
22 A exemplo disso ilegítimo seria obrigar a iniciativa privada a fornecer educação gratuita aos filhos de seus funcionários, ou ainda, 

deixa de se utilizar de novas tecnologias para preservar o emprego de funcionários que se tornaram obsoletos. 
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empresarial23, objeto de estudo do próximo tópico. 

Portanto, uma vez ressaltados pontos cruciais ao segundo desdobramento conclui-se que a 

livre iniciativa só deve ser albergada enquanto favorece o desenvolvimento nacional e a justiça 

social24, ocasião em que tal liberdade é condicionadora do exercício da função social da empresa. 

1.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA  

Nas últimas décadas, diversos fatores, a exemplo das desigualdades sociais e degradação 

ambiental, proporcionaram uma significativa reflexão e mudança de atitude dos governos, 

empresas, e até mesmo dos variados setores da mídia. Nunca havia estado tão em voga temas como 

desenvolvimento sustentável, gestão social, desenvolvimento humano, proteção ambiental, entre 

outros. Tal amadurecimento de conscientização persiste até os dias atuais. 

Importante ressaltar que, em virtude da necessidade de buscar melhorias para a sociedade 

de um modo geral, tal reflexão é consenso mundial. A responsabilidade social da empresa (RSE) 

passou de instituto desconhecido para solução badalada, no século XXI, de diversas mazelas sociais 

e naturais no meio empresarial. A propósito, a mudança de visão e o marketing realizado na RSE, e 

sua importância faz com que haja uma impressão de que antes do conhecimento deste instituto, 

eram todos socialmente irresponsáveis. 

Conforme o entendimento trazido pelo Banco Mundial, “Corporate Social Responsibility 

(CSR) is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working 

with employees, their families, the local community and society at large to improve quality of life, 

in ways that are both good for business and good for development”25. 

Sistematizar o conceito de responsabilidade social da empresa exige atenção para o 

desenvolvimento da atividade empresarial, sobretudo, a administração da empresa bem como a 

                                                        
23 Revisitando-se os institutos sob análise neste trabalho, utilizando a lição de Eduardo Tomasevicius Filho (2003, p.40) ensina que a 

responsabilidade social das empresas consiste na atividade voluntária destas com observância ao suprimento de preocupações 
sociais e ambientais, integrando empresa e comunidade (atuação das corporações fora da sua atividade fim). Diferentemente, a 
função social incide diretamente no exercício da atividade empresarial, sendo diretriz cogente por força de comando 
constitucional. Neste caso, busca-se que os empresários observem os princípios estabelecidos no Art. 170 da Constituição Federal, 
no desempenhar do exercício da atividade empresarial. 

24 Justiça social é uma construção moral e política baseado na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. Em termos de 
desenvolvimento, a justiça social é observada como a conjugação do viés econômico e social.  

25  Tradução nossa: “A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) é o compromisso dos negócios em contribuir para o 
desenvolvimento econômico sustentável, mediante o trabalho com empregados, suas famílias, a comunidade local e a sociedade 
em geral para melhorar a vida das pessoas, de modo que seja bom para o negócio e para o desenvolvimento”. (THE WORLD BANK. 
Public Policy for Corporate Social Responsibility (2003). Disponível em: 
<http://info.worldbank.org/etools/docs/library/57434/publicpolicy_econference.pdf>. Acesso em: 4 Dez. 2016). 



100 
 

linha tênue que a separa da função social da empresa. A responsabilidade social empresarial 

relaciona-se intrinsecamente com o discurso ético.26  

Nas palavras de Ashley, responsabilidade social é o compromisso que uma organização deve 

ter para com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que afetem positivamente de modo 

amplo e a alguma comunidade de modo específico, atingindo proativamente e coerentemente no 

que tange a seu papel específico na sociedade e a sua prestação de contas com ela.27 

Importante ressaltar que tal responsabilidade social tem sido voltada para a visão estratégica 

da empresa como nova ferramenta para aumentar os lucros e incrementar o desenvolvimento das 

organizações. Esta postura das empresas, em boa parte, deve-se também ao amadurecimento e 

conscientização dos consumidores, os quais estão cada vez mais atentos a práticas sustentáveis e 

condutas empresariais éticas. 

Por outro lado, é importante salientar que da mesma forma que existe posicionamentos 

divergentes acerca da responsabilidade social por meio de ações, existe entendimento que a 

empresa não tem responsabilidade social, ou melhor, sua responsabilidade é tão somente gerar e 

aumentar seus lucros. 

Nesse sentido, Milton Friedman “there is one and only one social responsibility of business 

to use it resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within 

the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or 

fraud” 28. A esse respeito, Gilson Karkotli observa: 

Friedman (1970) define as empresas como sendo instituições econômicas e que deveriam se restringir 

a sua tarefa econômica, existindo o perigo das responsabilidades sociais minarem o desempenho 

econômico e com ele a sociedade toda e entende que existe o perigo ainda maior da responsabilidade 

social implicar no confisco do poder pelos administradores de empresas quando estes passam a atuar 

em setores sobre os quais não possuem autoridade legítima. O autor referenda a conhecida ideia de 

Adam Smith, no sentido de que a empresa deve buscar os lucros, na certeza de que uma “mão 

invisível” fará todo o resto de uma forma automática. Este resto inclui também o aspecto social, sem 

haver intromissão direta da empresa, coerentemente com o ideário neoliberal29. 

                                                        
26 TAMIOZZO, Henrico César; KEMPFER, Marlene. O pacto global e a sustentabilidade empresarial: positivação e efetividade das 

diretrizes e a ordem jurídica brasileira. Scientia Iuris, Londrina, v. 20, n. 1, p.114-164, abr. 2016.  
27 ASHLEY, Almeida Patrícia. Ética e responsabilidade social nos negócios. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 6. 

28 Tradução nossa: “Há uma e apenas uma responsabilidade social das empresas, usar os recursos e se envolver em atividades 
destinadas a aumentar os seus lucros, desde que permaneça dentro das regras do jogo, que é dizer, se engaja em uma concorrência 
aberta e livre, sem enganos ou fraude”. (FRIEDMAN, Milton. The social responsibility of business is to increase its profits. The New 
York Times Magazine, September 13, 1970. p. 5). 

29 KARKOTLI, Gilson. Responsabilidade social empresarial. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2004. p. 52. 
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No entanto, a visão de Friedman sofre críticas no que diz respeito a limitação da atividade 

empresarial ao lucro, conforme explica Gilson Karkotli:  

Contrário ao pensamento de Friedman (1970), Drucker (1981) examina a responsabilidade social como 

uma área onde a empresa decide qual será seu papel na sociedade, estabelece seus objetivos sociais, 

suas metas de desempenho e de influência na sociedade onde atua. A grande função do 

empreendedor é perceber a essência da responsabilidade que tem nas mãos em função da sua 

autoridade. Suas decisões podem envolver desde o lançamento de um simples produto até a 

transformação de um problema social em um excelente novo produto, uma excelente oportunidade 

de ganho ou de investimento para a empresa. Nesse contexto a responsabilidade social vem como 

base para todo o resto, e a mão invisível do conceito de Adam Smith não poderá funcionar se o 

posicionamento da área administrativa da empresa se colocar de forma precária, sem um efetivo 

comprometimento com a causa30. 

Portanto, a atividade empresarial é bem mais complexa do que limitá-la ao lucro, cumprindo 

este papel também importante no desenvolvimento da empresa. 

1.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA VERSUS FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Não se pode confundir a responsabilidade social e a função social da empresa que, em 

síntese, é a primeira marcada por atividade voluntária e com expectativa de contraprestação, 

enquanto a segunda, carrega nota de atividade vinculada à lei, sem opção de fazer ou deixar de 

fazer, tampouco receber contraprestação pela sua observância. 

Nesse contexto, a utilização indiscriminada da responsabilidade social, por vezes, auxilia o 

embaraço na pontual delimitação de cada um dos institutos (FSE e RSE). Desse modo, com o intuito 

de emprestar meios para a instrumentalização de ambas manifestações da atividade empresarial, 

destacar-se-á algumas notas distintivas para facilitar a localização da sustentabilidade empresarial 

a ser tratada em tópico específico. 

Inicialmente, sugere-se o entendimento da FSE como elemento natural, e RSE como 

elemento acidental, ocasião em que o primeiro se constitui de efeitos decorrentes do simples 

desenrolar da atividade empresarial. O segundo pode existir ou não, estar presente ou não na 

empresa. Não são essenciais à formação do ato, vindo a ser utilizados para modificar a eficácia 

deste. As partes, no exercício da autonomia privada (e não através da lei, de sua vinculação 

obrigatória) que estabelece tais elementos.  

No que diz respeito à atuação dos agentes envolvidos na atividade empresarial, e 

                                                        
30 KARKOTLI, Gilson. Responsabilidade social empresarial. p. 52. 
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consequente realização da FSE e da RSE, importante é asseverar que a primeira trata, 

exclusivamente, de atividade involuntária (passiva), cumpre-se tão somente o que está 

normatizado.  Na realização da RSE, por seu turno, há atividade voluntária (ativa), vai-se além da 

norma de caráter obrigatório. 

Com relação à finalidade dos institutos sob análise, importa dizer que a função social da 

empresa é atividade vinculada à lei, visa ao seu cumprimento. Por outro lado, a responsabilidade 

social da empresa objetiva conseguir realizar marketing/promoção social em contrapartida as ações 

de cunho social realizadas. 

Em seguida, é interessante perceber os institutos sob análise ante a perspectiva dos deveres 

jurídicos que estão implicados. Nesse sentido, a observância da função social da empresa parte do 

desenvolvimento da atividade empresarial propriamente dita, aquela atividade que consta no 

objeto social da empresa, que é objeto da empresa. Logo, os deveres jurídicos da FSE são derivados 

da atividade-fim. Ao contrário, os deveres jurídicos da RSE derivam das atividades-meios, aquelas 

que não é o objeto da atividade empresarial. 

Portanto, a função social da empresa implica um dever, ao contrário da responsabilidade 

social da empresa que se perfaz em uma conduta extra, algo além do que é devido (plus), um favor 

à sociedade (apesar de se ter uma contrapartida). Essa tênue distinção, por vezes, ainda produz 

confusão na aplicação dos institutos.  

2 SUSTENTABILIDADE 

A modernidade, precisamente no decorrer do século XX, apresentou ao mundo uma nova 

era sob o ponto de vista econômico e social. A globalização e o sistema capitalista enraizado na 

sociedade pós-moderna oportunizou o conhecimento e uso de várias facilidades, mas também 

trouxe junto problemas típicos de uma era marcada pelo consumo exacerbado. 

A crescente industrialização, a rápida obsolescência dos produtos, a cultura do consumo 

excessivo, a globalização, crises econômicas sucessivas, entre outros, foram fatores significativos 

para chegar a um momento de reflexão dos possíveis riscos de condutas inerentes aos mencionados 

fatores. Estar-se-ia diante, nas palavras de Ulrich Beck, da sociedade de risco global para quem o 

risco seria a previsão e/ou controle (tentativas) das futuras consequências da ação humana, 



103 
 

sobretudo, das sequelas não previstas pela modernização31.  

Ademais, conforme Souza e Pavan, o contexto das grandes transformações, dos 

desenvolvimentos sociais, ascendendo aos tempos mais remotos, até os dias atuais, comporta 

diversas concepções de transformação social (o homem cada vez mais inserido na descoberta do 

meio natural), o que reflete diretamente, por exemplo, nos meios sociais, nos núcleos empresariais, 

sobrepondo-se aos direitos ditos individuais32.  

Nesse sentido, as consequências de tais fatores inerentes a sociedade de risco global, por 

sua vez, gerou uma consciência de tentar equalizar os reflexos das ações humanas maléficas, ou 

pelo menos, daquelas ações com probabilidades de risco à existência humana. A essa consciência 

que está diretamente relacionada ao crescimento e desenvolvimento econômico e social, 

preocupada no uso inteligente dos recursos naturais, convencionou-se chamar de sustentabilidade. 

A partir desta concepção, em tese, poderia a humanidade garantir o desenvolvimento sustentável. 

Nas palavras de Souza e Pavan, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável afloram com 

um processo em que a primeira se relaciona com o fim, enquanto o segundo com o meio. Este como 

forma de possibilitar equilíbrio entre o progresso, a industrialização, o consumo e a estabilidade 

ambiental, como objetivo a sustentabilidade e o bem-estar da sociedade. Ainda nas palavras das 

autoras: 

A sustentabilidade é o fenômeno, o meio pelo qual se busca a garantia, a continuidade da vida na 

Terra. Os seres humanos não estão acima desse espaço terrestre – a Terra, mas sim, fazem parte desse 

conjunto de vida. Nessa maneira de pensar, as atitudes humanas deverão corresponder ao respeito 

pela existência da vida no planeta Terra procurando preservar essa forma de vida. Nessa ideologia é 

que paira a forma do desenvolvimento sadio, sustentável, no progresso racional e a preservação do 

entorno natural. A sustentabilidade tem uma interferência com o pensar, com o agir humano, quanto 

aos atos que interferem na natureza. Pensa-se em um mundo ambientalmente equilibrado, porém, 

não há respeito para com esse meio natural que assegura a vida. Os atos humanos devem ter reflexos 

positivos para a sobrevivência da geração futura, sendo essa intenção direcionada ao estudo da 

sustentabilidade33. 

Nesse contexto, importante destacar que o marco universal que introduziu nas pautas da 

                                                        
31 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade, Tradução de Sebastião Nascimento, São Paulo, 2010. p. 93.  
32  SOUZA, Maria Claudia Antunes; PAVAN, Kamilla. As novas tecnologias: principio da não regressão e o paradigma da 

sustentabilidade. In: Encontro de Internacionalização do CONPEDI (1. : 2015 : Barcelona, ES)I Encontro de Internacionalização do 
CONPEDI / organizadores: Antonio Carlos Diniz Murta, Norma Sueli Padilha. Barcelona: Ediciones Laborum, 2015. V. 12. 

33  SOUZA, Maria Claudia Antunes; PAVAN, Kamilla. As novas tecnologias: principio da não regressão e o paradigma da 
sustentabilidade. In: Encontro de Internacionalização do CONPEDI (1. : 2015 : Barcelona, ES)I Encontro de Internacionalização do 
CONPEDI / organizadores: Antonio Carlos Diniz Murta, Norma Sueli Padilha. Barcelona: Ediciones Laborum, 2015. V. 12. p. 345-
347. 
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ONU, o paradigma do desenvolvimento sustentável, fora o Informe Brundtland: Nosso Futuro 

Comum, publicado em 1987, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento34. 

Sucederam a tal marco, a Conferência de Estocolmo (1972), Conferência sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992), Conferência sobre o Meio Ambiente de 

Johannesburgo (2002), Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio 

de Janeiro, 2012), todas tendo em comum, dentro das particularidades de cada uma, o novo 

paradigma da sustentabilidade. 

Portanto, tais conferências contribuíram de forma significativa para a inclusão da pauta 

sustentabilidade nos debates nacionais e internacionais, abrindo caminho para a reflexão do novo 

paradigma (princípio jurídico) no mundo globalizado e transnacionalizado35.  

3 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL, RESPONSABILIDADE SOCIAL E FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Em virtude da importância da empresa no cenário econômico, haja vista suas diversas 

contribuições no contexto sócio econômico, muitos pesquisadores lhe atribuem responsabilidade 

na efetivação da política de sustentabilidade. Muito se fala que a atividade empresarial deve ser 

pautada com menor enfoque no lucro, e maior atenção a práticas sustentáveis, estas as quais em 

sua totalidade, conforme a doutrina, trata-se de responsabilidade social da empresa. 

Nesse sentido, Tamiozzo e Kempfer aduz que a ação empresarial na atualidade deveria focar-

se não somente no lucro, mas também agir conforme parâmetros que compõem o discurso da 

sustentabilidade. Esta visão inclui, além dos valores econômicos da qualidade, eficiência e 

competividade, os valores morais, solidariedade, equidade e confiança36. 

A sustentabilidade empresarial, ou dizendo de outro modo, as práticas que visam um 

desenvolvimento sustentável no cotidiano da atividade empresarial como forma para efetivação da 

sustentabilidade, nos últimos anos, vem mudando a cultura do empresariado. E esta mudança é 

relevante haja vista as contribuições que podem advir desta nova forma de empreender. 

Por óbvio, desde já, é importante deixar claro que tudo aquilo que se possa reverter em 

                                                        
34FERRER, Gabriel Real; GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um novo paradigma para o direito. 

Novos Estudos Jurídicos, [S.l.], v. 19, n. 4, p. 1433-1464, dez. 2014. ISSN 2175-0491. Disponível em: 
http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/6712/3833. p. 345. 

35 FERRER, Gabriel Real; GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: um novo paradigma para o direito. p. 
380. 

36 TAMIOZZO, Henrico César; KEMPFER, Marlene. O pacto global e a sustentabilidade empresarial: positivação e efetividade das 
diretrizes e a ordem jurídica brasileira. p. 146. 
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benefício da coletividade, seja para a presente ou futuras gerações, sempre será bem-vindo. 

Entretanto, deve-se ter cuidado ao tachar a totalidade de tais práticas sustentáveis de 

responsabilidade empresarial. Não se deve vincular a sustentabilidade empresarial exclusivamente 

à esta responsabilidade. A propósito, é importante pontuar que o objetivo da atividade empresarial 

é o lucro, todavia, saliente-se que este não se mostra incompatível com o discurso da 

sustentabilidade. Esta pode ser buscada sem problemas se observada a função social da empresa 

de maneira honesta. A esse respeito, pondera Viviane Perez: 

Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o princípio da função social não se mostra incompatível 

com a perseguição do lucro através do exercício da empresa. Certamente não se pode olvidar que o 

legislador constituinte originário optou pela adoção do regime capitalista, o qual funda-se na livre 

iniciativa, e não apenas aceita mas incentiva a persecução do lucro nas atividades econômicas. Mais 

do que isso, é preciso reconhecer que o lucro nada tem de ilícito e desempenha, ele mesmo, sua 

própria função social, promovendo o crescimento econômico e, em última análise, o desenvolvimento 

que os países do chamado “terceiro mundo”, como o Brasil tanto almejam. O lucro, portanto, não é 

incompatível com os princípios postos no art.170 da Constituição Federal, podendo inclusive, em 

sentido mais amplo, se traduzir em uma das formas de dar cumprimento ao seu inciso VII, que 

determina a busca pela redução das desigualdades regionais e sociais37. 

O lucro não é incompatível, portanto, com a função social da empresa, mas também não 

pode ser buscado de maneira isolada, devendo haver uma ligação daquele com os demais princípios 

que norteiam o exercício da atividade empresarial.  

Ao lado disso, necessário pontuar que a responsabilidade social da empresa não pode ser 

moeda de troca para o desenvolvimento de práticas sustentáveis no âmbito empresarial, pois 

conforme demonstrado em tópico anterior, a RSE sempre buscará uma contraprestação ao 

desenvolvimento de determinada atividade de cunho socialmente responsável.  

A mencionada responsabilidade é importante e poderá auxiliar no intuito de efetivar 

condutas sustentáveis. Todavia, este tipo de conduta responsável, por vezes, não deverá ser uma 

faculdade a ser desempenhada, mas sim uma observância legal.  

Ademais, se for observado com minúcia, a sustentabilidade, em muitos de seus 

desdobramentos, está intrinsecamente ligada a algumas diretrizes do artigo 170 da CF/88, situações 

as quais tratar-se-á de função social da empresa, e não de responsabilidade social. 

Exemplificativamente, o artigo 170, inciso VI, da CF/88, explicita que deve ser observado a 

                                                        
37 PEREZ, Viviane. Função Social da Empresa: Uma Proposta de Sistematização do Conceito. p. 209-210. 
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defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Esta diretriz trata-

se de nítido dever da atividade empresarial, não havendo margem para optar em fazer ou não fazer: 

função social da empresa. 

Por outro lado, o que se vê com a utilização deste princípio é, costumeiramente, a sua 

utilização de forma facultativa (atividade voluntária e não vinculada) como maneira de atingir 

determinada contraprestação, buscar um posicionamento diferenciado no mercado perante as 

demais empresas: responsabilidade social. 

Nesse sentido, é nessa confusão de atividades, tratar o que é dever como faculdade, que a 

sustentabilidade empresarial vem sendo mal utilizada. Ora, não se trata de um fazer voluntário que 

buscará, tão somente, uma contraprestação em benefício da sua atividade. A depender da ação 

desenvolvida, não se tratará de sustentabilidade empresarial (RSE), mas sim dever legar de 

cumprimento (FSE). Há obrigatoriedade de adotar condutas que observem as diretrizes da ordem 

econômica (art. 170, CF/88). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade empresarial é fator essencial não só à economia, mas também à sociedade. A 

função essencial vai além de sua função social, esta a qual acontecerá como mero desdobramento 

daquela. 

A função social da empresa, como poder-dever do titular do controle 

(administrador/controlador) em dar à coisa (empresa/atividade empresarial) destinação compatível 

com o interesse da coletividade, configura-se como forma de realização da justiça social. Deve-se 

ter claro, porém, a ideia de que tal realização acontece de forma natural no desenrolar da atividade 

empresarial, deixando de lado nesta linha de raciocínio os abusos cometidos por aqueles que 

conduzem a atividade empresarial. 

Nesse sentido, a função social da empresa é reflexo do desenrolar da atividade empresarial 

ideal, que ensejam externalidades positivas, propiciando transformação social desde o simples 

início da operação, atingindo, assim, em maior ou menor grau, os anseios da justiça social (um dos 

fundamentos da função social) que concilia a função individual e a função social. Importante 

salientar que não se pode confundir a responsabilidade social e a função social da empresa que, em 

síntese, é aquela de atividade voluntária e com expectativa de contraprestação, e esta, de atividade 
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vinculada à lei, sem opção de fazer ou deixar de fazer, tampouco receber contraprestação pela sua 

observância. Essa tênue distinção, por vezes, ainda produz confusão na aplicação dos institutos.  

Nesse contexto, a sustentabilidade como fim a ser buscado hodiernamente, em razão da 

confusão dos institutos supramencionados (FSE e RSE), tem sido dada nítida conotação de atividade 

voluntária, sob a perspectiva da responsabilidade social. Entretanto, tal sentido deve ser revisto haja 

vista tratar-se, em alguns casos, de atividade vinculada à lei, observância legal da atividade 

empresarial aos ditames constitucionais, o que se mostra como função social. 

A pretexto de estarem praticando atos de caráter facultativo, não obrigatório, voluntário etc, 

algumas empresas se utilizam do marketing da responsabilidade social para ganharem as benesses 

de um olhar diferenciado pelo seu público. São conferidas à aquelas selos verdes, índices de 

sustentabilidade (ISE) na bolsa de valores (àquelas empresas de capital aberto), marcas de 

certificação (ISSO 14001), entre outros reconhecimentos, que, muitas vezes, estão fora do âmbito 

de mera atividade voluntária, e sim rígida atividade vinculada. 

Em conclusão, a sustentabilidade, sobretudo a empresarial, merece atenção e deve-se, cada 

vez mais, ser adotada nas empresas que, por ventura, ainda não tenham práticas como essas em 

suas rotinas. Todavia, não se pode querer transformá-la em atividade facultativa, sob pena de se 

estar inobservando os princípios que regem à atividade econômica. A sustentabilidade empresarial 

é fim/destino que deve ser buscado pelo meio/caminho da atividade vinculada à lei (FSE). 

Hodiernamente, não se pode mais cometer o equívoco da mencionada confusão, sob pena de se 

comprometer bens maiores e de gerações vindouras. 
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ATIVISMO JUDICIAL E O MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO 

 

Rafael Nunes Pires Rudolfo1 

 

INTRODUÇÃO 

O ativismo judicial é um dos temas mais polêmicos dos últimos anos no meio jurídico 

brasileiro. Muito se tem discutido sobre sua importância na efetivação de direitos fundamentais e 

sociais. Contudo, em contrapartida, o aludido fenômeno extrapola os limites do Poder Judiciário e, 

de certa forma, invade a seara legislativa e administrativa. Diante da inércia dos Poderes Executivo 

e Legislativo em assegurar a efetividade dos direitos fundamentais e sociais tutelados 

constitucionalmente, a judicialização de determinadas questões tem surgido como alternativa para 

concretização de tais direitos.  

Mister salientar o atual cenário econômico, que teve início em 2007, com a “Crise do 

Subprime” nos Estados Unidos, que se alastrou pelo mundo nos anos seguintes. Neste diapasão, as 

crescentes agressões ao meio ambiente são justificadas pela geração e manutenção de empregos, 

bem como pela necessária expansão econômica.  

Neste artigo pretende-se estudar os aspectos positivos e negativos do ativismo judicial, pelo 

prisma da sustentabilidade, ou seja: para a defesa do meio ambiente é válido o uso do ativismo 

judicial?  

A metodologia utilizada foi o método indutivo, com as técnicas do referente, da pesquisa 

bibliográfica e do fichamento.  

1. MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

1.1 CONCEITO DE MEIO AMBIENTE 

Neste capítulo será abordado o tema meio ambiente ecologicamente equilibrado. Curial 

enaltecer, inicialmente, a definição de meio ambiente. 
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A Lei nº 6.938/1981, que aliás dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, traz em 

seu bojo, em seu art. 3º, inciso I, que se entende por meio ambiente “o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas”2. 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, celebrada em 1972, na 

cidade de Estocolmo, foi divulgada interessante definição de meio ambiente, que se consubstancia 

em “um conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos 

diretos ou indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas”3. 

A preocupação com o meio ambiente teve início no Século XVII, quando os impérios britânico 

e francês, no intuito de ampliar suas respectivas frotas navais e diante da escassez de matéria prima 

(no caso, madeira), determinaram medidas protetivas, como a proibição do corte de árvores para a 

expansão agropecuária, bem como estimulando o plantio das mesmas. Tal preocupação não era 

com o meio ambiente propriamente dito, mas sim com as respectivas frotas navais, que consistiam 

peça fundamental no processo de expansão mercantilista dos países europeus na época.  

Mais tarde, após a revolução industrial e a consequente degradação ambiental causada pelo 

processo de industrialização, teve início o movimento ambiental.  

Uma nova ameaça surgiu no período pós-Segunda Guerra: a poluição por radiação4. Já na 

década de 60, a obra “Primavera silenciosa” da autora Rachel Carson, gerou um grande impacto no 

contexto ambiental, ao relatar os abusos na utilização de agrotóxicos, o que gerou uma insatisfação 

com as grandes empresas que despejavam e desovavam seus produtos químicos sobre as 

plantações norte-americanas. Aliás, urge frisar, sobre a obra em testilha, a destruição que o ser 

humano tem imposto ao meio ambiente, na sua empreitada para “conquistar a natureza”. A 

devastação não se limita somente ao seu habitat, mas também aniquila outras formas de vida que 

dividem o planeta com o homem. A história está sendo manchada com uma nova forma de 

destruição: o extermínio “praticamente de toda forma de vida silvestre” em função do uso 

indiscriminado de inseticidas5. 

                                                        
2 BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 

20 dez. 2016. 

3 ONU. A ONU e o meio ambiente. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>. Acesso em: 20 dez. 2016. 
4 ONU. A ONU e o meio ambiente. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>. Acesso em: 20 dez. 2016. 

5 CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. 2.ed. São Paulo: Editoções Melhoramentos, 1962. p. 95. 
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Imperioso salientar o tratamento dispensado pela humanidade em relação à natureza. 

Sempre houve uma crescente exploração ambiental, sem respeitar os ciclos naturais de reposição, 

reparação e readaptação aos danos causados. Neste sentido: 

Desde os primórdios, conquistar a natureza sempre foi o grande desafio do ser humano. Certamente, 
a proteção do ambiente não fazia parte da tradicional cultura humana. Ao longo da história, o homem 
dominou a natureza sem se preocupar com a viabilidade de causar a escassez dos recursos naturais. 
À medida que o crescimento econômico tomou proporções demasiadas, acabou por repercutir, cada 

vez mais forte, em catástrofes ambientais e consequências degradantes ao meio6. 

Atualmente, é cediço que a proteção ao meio ambiente é fundamental para a continuidade 

da humanidade, pois “um colapso nos ecossistemas poria em perigo a sobrevivência ou, pelo 

menos, as condições idôneas para que o homem possa se desenvolver como espécie”7. 

1.2 MEIO AMBIENTE E ECONOMIA 

O crescimento econômico, muitas vezes denominado progresso ou desenvolvimento, 

também pode se apresentar de outras formas. Boff, por exemplo, explica que a degradação 

ambiental é corolário de sonhos, utopias e projetos ilimitados, que acabam esbarrando na limitação 

de recursos naturais: 

O que move as pessoas e as sociedades são o sonho e as utopias que elas projetam e os esforços que 

fazem para traduzi-las em realidade. Os modernos imaginavam que a vocação do ser humano é o 

desenvolvimento, em todas as áreas, e que isso se traduz por um projeto de progresso ilimitado. Ele 

é ilusório e propiciou uma sistemática pilhagem dos recursos da natureza (a começar pela madeira), 

pela exploração desapiedada da força de trabalho e pela colonização, por parte das potências 

europeias, de quase todo o resto do mundo, superexplorando as populações e sequestrando, sem 

retorno, suas riquezas. Esta lógica produziu dois efeitos perversos: grande acumulação de riqueza de 

um lado e imensa pobreza do outro, e uma devastação generalizada da natureza. [...] o sonho de um 

desenvolvimento ilimitado não é universalizável nem é suportado pelo Planeta Terra. Em conclusão, 

importa reconhecer: temos que, coletivamente, elaborar outro projeto que atenda o anseio de 

desenvolvimento humano, não pela via da quantidade de bens, mas pela via da qualidade de vida, 

compartilhada por todos8. 

Nesta mesma linha, o Dr. Marcos Leite Garcia magistralmente aborda a questão da limitação 

dos recursos naturais, precipuamente água doce, alertando que a defesa e preservação dos recursos 

naturais “dependem dos padrões de consumo e de produção das populações”9 , sendo mister 

                                                        
6 SOUZA, Maria Cláudia Silva Antunes de; GRANADO, Juliete Ruana Mafra. A contextualização da avaliação ambiental estratégica 

(AAE) no Brasil: experiência brasileira com o implemento do processo de pensamento estratégico. In: SOUZA, Maria Cláudia Silva 
Antunes de; JACOBSEN, Gilson (Org.). Direito, desenvolvimento urbano e meio ambiente. Itajaí: UNIVALI, 2016. p. 63. 

7 CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real. Direito, sustentabilidade e a premissa tecnológica como ampliação de seus fundamentos. 
Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos, v. 36, n. 71. Florianópolis: UFSC, 2015. p. 263. 

8 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. p. 71. 

9 GARCIA, Marcos Leite. Direitos fundamentais e a questão da sustentabilidade: reflexões sobre direito à saúde e a questão da 
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“reduzir o esgotamento dos recursos finitos, reduzir a poluição ambiental significa modificar os 

padrões insustentáveis de uso e otimizar os desperdícios”. O autor complementa, com trecho 

interessante, extraído do Relatório Brundland, o qual é válido replicar: 

Há só uma Terra, mas não um só mundo. Todos nós dependemos de uma biosfera para conservarmos 

nossas vidas. Mesmo assim, cada comunidade, cada país luta pela sobrevivência e pela prosperidade 

quase sem levar em consideração o impacto que causa sobre os demais. Alguns consomem os recursos 

da Terra a um tal ritmo que provavelmente pouco sobrará para as gerações futuras. Outros, em 

número muito maior, consomem pouco demais e vivem na perspectiva da fome, da miséria, da doença 

e da morte prematura10. 

Bosselmann também faz uma crítica ao relacionamento entre o homem e o meio ambiente, 

ao aduzir que “enquanto os seres humanos continuam sendo uma ameaça a si mesmos, eles estão 

ameaçando, em grau crescente, as condições naturais das quais dependem”11. 

Diante do contexto apresentado, poderia se esperar, no mínimo, uma mudança de 

paradigma, com uma desaceleração econômica em prol da preservação e recuperação ambiental. 

Conquanto o cenário se apresente de certa forma catastrófico, a situação só parece se agravar. A 

visão de Capra é nesta direção: 

As últimas duas décadas de nosso século vêm registrando um estado de profunda crise mundial. É 

uma crise complexa, multidimensional, cujas facetas afetam todos os aspectos de nossa vida – a saúde 

e o modo de vida, a qualidade do meio ambiente e das relações sociais, da economia, tecnologia e 

política. É uma crise de dimensões intelectuais, morais e espirituais; uma crise de escala e premência 

sem precedentes em toda a história da humanidade. Pela primeira vez, temos que nos defrontar com 

a real ameaça de extinção da raça humana e de toda a vida no planeta12. 

Mister salientar que o trecho acima foi escrito no final dos anos 70 e publicado no início dos 

anos 80. Ou seja, a situação descrita por Capra, que já se mostrava preocupante em 1982, só se 

agravou nos últimos 34 anos, ao passo que o “ponto de mutação” previsto naquela obra, ainda não 

foi atingido, e a prioridade continua sendo a questão econômica.  

A Declaração da Conferência da ONU sobre o meio ambiente de 1972, já mencionada 

anteriormente, corrobora o enunciado de Capra, ao exarar que: 

                                                        
qualidade da água para consumo humano. Revista FSA (Faculdade Santo Agostinho), v. 10, p. 133-163, 2013. p. 12. 

10 COMISSÃO mundial sobre o meio ambiente. Nosso futuro comum (Relatório Brundland). 2. ed. Rio de Janeiro: Editora da Fundação 
Getúlio Vargas, 1991. p. 27. 

11 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015. p. 182. 

12 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. São Paulo: Cultrix, 1982. p. 11. 
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Chegamos a um ponto na História em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo, com maior 

atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância ou da indiferença podemos causar 

danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Por outro 

lado, através de maior conhecimento e de ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor 

para nós e para a posteridade, com um meio ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças 

humanas13. 

Leonardo Boff define três eixos sob o qual toda sociedade estaria alicerçada: o econômico, o 

político e o ético. Tais eixos estariam entrelaçados entre si, formando a base para uma sociedade 

sustentável. Entretanto, o estado contemporâneo elegeu o eixo econômico como o principal, tendo 

deixado de lado os demais eixos14.  

A expansão econômica que já vinha se consagrando nas últimas décadas, ganhou força 

diante do cenário de crise financeira mundial, iniciado em 24 de julho de 2007 nos Estados Unidos, 

na chamada “Crise do Subprime”. A crise que teve origem pela concessão de empréstimos 

hipotecários de alto risco e que levou vários bancos americanos à insolvência, rapidamente se 

alastrou pelo mundo em 2008, afetando todos os setores econômicos globais. No Brasil observou-

se nos últimos três anos uma situação econômica assustadora (não se sabe exatamente até que 

ponto a Crise do Subprime influenciou no atual quadro econômico brasileiro e nem se pretende 

aprofundar o tema neste artigo). Tal cenário serve de pretexto para o fortalecimento do eixo 

econômico, em detrimento de direitos fundamentais e sociais, especialmente o direito a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Nesta linha LATOUCHE aduz: 

Hoje mais do que nunca, o desenvolvimento sacrifica as populações e seu bem-estar concreto e local 

no altar de um bem-ter abstrato, desterritorializado. Claro, esse sacrifício em honra de um povo mítico 

e desencarnado é feito em proveito dos “empreendedores do desenvolvimento” (as empresas 

transnacionais, as autoridades políticas, os tecnocratas e as máfias). O crescimento, hoje, só é um 

negócio rentável se seu peso recair sobre a natureza, as gerações futuras, a saúde dos consumidores, 

as condições de trabalho dos assalariados e, mais ainda, sobre os países do Sul15. 

Sob justificativa de proteção de interesses econômicos, como a geração e manutenção de 

empregos, crise energéticas, desenvolvimento do agronegócio, etc, são intermináveis as agressões 

experimentadas pelo meio ambiente. Subjacentes a tudo isso estão as gigantes multinacionais e os 

fluxos globais de poder.  

                                                        
13 ONU. A ONU e o meio ambiente. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>. Acesso em: 20 dez. 2016. 

14 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. p. 125. 
15 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução Claudia Berliner. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 

2009. p. 39. 
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A situação é ainda mais preocupante nos países subdesenvolvidos, nos quais a gama de 

problemas como “a superpopulação, a injusta distribuição de renda, a desigualdade nas relações 

comerciais” prejudicam ainda mais a questão da preservação do meio ambiente. Nestes países é 

mister a “união entre crescimento econômico, redução da pobreza e preservação do ambiente16. 

Luigi Ferrajoli, por seu turno, segue nessa mesma linha, ao criticar a distribuição de riquezas: 

“La globalización de la economía en ausencia de reglas ha producido de esta manera un crecimiento 

exponencial de las desigualdades: de la concentración de la riqueza y a la vez de la expansión de la 

pobreza [...]”17. 

Não se pode olvidar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito 

assegurado à coletividade pela Constituição Federal, nos termos de seu Art. 225. Aliás, trata-se de 

direito fundamental: 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é condição fundamental para a manutenção da vida 

humana em nosso planeta, e, não obstante seja definido constitucionalmente como direito da ordem 

social, é também um direito difuso por excelência – já que ainda um direito pertencente não apenas 

às gerações do presente, como ainda das gerações futuras. A sua defesa, então, além de princípio 

constitucional, mostra-se como direito fundamental [...] Por isso mesmo, o Poder Público deve se 

voltar para sua proteção, podendo em casos de omissão – ou mesmo quando é o próprio Estado o 

ente poluidor – qualquer do povo constrangê-lo a respeitar tal direito em juízo18. 

Neste cenário de ameaças e agressões contra o meio ambiente, considerando-se sua 

elevação ao patamar de direito fundamental constitucionalmente tutelado, cabe ao Estado buscar 

os meios necessários para efetivar sua proteção e assegurar que sua condição de “ecologicamente 

equilibrado” seja perpetuada para as futuras gerações. Neste contexto, a judicialização da defesa 

do meio ambiente ganha espaço, bem como o ativismo judicial, conforme será discutido nos 

capítulos seguintes deste artigo. 

 

 

 

2 ATIVISMO JUDICIAL 

                                                        
16  GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. O caminho para sustentabilidade. In: Garcia, Denise Schmitt Siqueira (Org.). Debates 

sustentáveis: Análise Multidimensional e Governança Ambiental. 1. ed. Itajaí: UNIVALI, 2015. p. 18. 
17 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo. 1. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2008. p. 59. 

18 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 484. 
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2.1 O QUE É ATIVISMO JUDICIAL 

Um dos temas mais polêmicos no cenário jurídico nacional: o ativismo judicial há tempos 

vem gerando discussões entre seus críticos e defensores. Mas afinal, o que é ativismo judicial? 

Insta destacar o conceito de ativismo judicial, nas palavras de BARROSO: 

Uma postura do intérprete, um modo proativo e expansivo de interpretar a Constituição, 

potencializando o sentido e o alcance de suas normas, para ir além do legislador ordinário. Trata-se 

de um mecanismo para contornar bypassar o processo político majoritário quando ele tenha se 

mostrado inerte, emperrado ou incapaz de produzir consenso19. 

Portanto, o ativismo judicial consiste em um artifício através do qual o julgador, diante da 

inércia ou omissão do legislador, atue proativamente, expandindo a interpretação normativa. 

Corroborando com a opinião de BARROSO, temos o seguinte conceito: 

[...] consiste na postura ativista de determinados magistrados ao proferir suas decisões judiciais, isto 

é, corresponde às decisões judiciais que formam sua razão de decidir pautada por hermenêutica 

jurídica expansiva, cuja finalidade se demonstra em garantir o direito das partes de forma rápida, 

atendendo às soluções dos litígios provindas das necessidades oriundas da lentidão ou omissão dos 

poderes legislativo e executivo20. 

Destarte, o ativismo judicial possibilitaria também maior celeridade na efetividade de 

direitos fundamentais. 

Mister salientar que as definições supracitadas acostam uma visão positiva sobre o tema em 

testilha, uma vez que foi ressaltado o caráter expansivo do fenômeno, mas sem qualquer referência 

à extrapolação da esfera de competência do Poder Judiciário.  

Keenan Kmiec, por seu turno, elenca de forma sucinta uma série de definições, que 

conjuntamente formam um excelente retrato do que se consubstancia o aludido fenômeno: 

I) aquela prática dedicada a desafiar atos de outros poderes que sejam de constitucionalidade 

defensável; II) a prática envolvendo a estratégia de não aplicação dos precedentes; III) a conduta que 

permite aos juízes legislar “da sala de sessões”; IV) a prática de o julgador afastar-se dos cânones 

metodológicos de interpretação; finalmente V) julgar para fins de alcançar um resultado pré-

determinado21. 

                                                        
19  BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Disponível em: 

<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso em:21 dez. 2016. p. 17. 
20  DEMARCHI, Clovis; COSTA, Ilton Garcia da; MAFRA, Juliete Ruana. Da possibilidade de angariar efetividade aos direitos 

fundamentais através do ativismo judicial. In: OLIVIERO, Maurizio; ABREU, Pedro Manoel; GARCIA, Marcos Leite (Org.). Ativismo 
judicial e judicialização de políticas públicas: a teoria da separação dos poderes no ambiente transnacional assimétrico. Tomo 02. 
Coleção Principiologia Constitucional e Política do Direito. Itajaí: UNIVALI, 2016. p. 09. 

21 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Ativismo jurisprudencial e o Supremo Tribunal Federal. Laboratório de Análise Jurisprudencial do 
STF. Cuiabá: Juruá, 2009. p. 7713. 
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 Este conceito já traz em seu bojo algumas críticas ao fenômeno em tela, especialmente na 

parte em que alega que os juízes estariam legislando. Parte da doutrina critica o ativismo judicial 

justamente por entender que sua prática se consubstancia na invasão da esfera de competência dos 

demais Poderes. 

 Como pôde ser observado, a doutrina não é uníssona em relação ao ativismo judicial. A 

seguir serão analisados seus aspectos positivos e negativos. 

2.2 ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO ATIVISMO JUDICIAL 

Como já aludido anteriormente, o ativismo judicial divide opiniões. Destarte, urge frisar 

alguns aspectos positivos e negativos do referido fenômeno. 

Iniciando pelos aspectos negativos, uma primeira crítica consiste no afastamento das leis e a 

aplicação de princípios no processo decisório; ou seja, a vontade pessoal do julgador prevaleceria 

frente ao tipo legal. Nesta esteira: 

Judicialização é contingencial. Num país como o Brasil, é até mesmo inexorável que aconteça essa 

judicialização (e até em demasia). Mas não se pode confundir aquilo que é próprio de um sistema 

como o nosso (Constituição analítica, falta de políticas públicas e amplo acesso à Justiça) com o que 

se chama de ativismo. O que é ativismo? É quando os juízes substituem os juízos do legislador e da 

Constituição por seus juízos próprios, subjetivos ou, mais que subjetivos, subjetivistas (solipsistas). No 

Brasil, esse ativismo está baseado em um catálogo interminável de “princípios”, em que cada ativista 

(intérprete em geral) inventa um princípio novo. Na verdade, parte considerável de nossa 

judicialização perde-se no emaranhado de ativismos22. 

Outro alvo dos críticos ao ativismo reside na excessiva provocação ao judiciário. Conquanto 

o acesso à justiça seja amparado pelo texto constitucional, o excesso de demandas, que poderiam 

ser resolvidas de outras maneiras, implica na morosidade do sistema judiciário como um todo, bem 

como no consequente cerceamento do acesso à justiça. Neste diapasão: 

[...] impera o paradigma do ilimitado acesso à justiça numa perspectiva que desconsidera a realidade 

de que o Estado é estrutura e seus recursos, finitos. O raciocínio em que se formam os operadores 

jurídicos é o de que o Estado, esse ente intangível e dantesco, deve garantir tudo a todos. A categoria 

“social”, aqui, funciona como um passe livre quando invocada ou prevista. No entanto, alguém será 

invariavelmente excluído dessa operação aparentemente correta: o enfoque à garantia do acesso à 

justiça, sem se inquirir acerca dos reflexos/consequências/externalidades, têm gerado o caos atual. 

Com efeito, na prática, não haverá equilíbrio, e muitos (mais) ficarão de fora, sem acesso, sem direitos. 

É evidente que o sistema judicial, da maneira em que se encontra, em geral é lento e o resultado, 

                                                        
22  STRECK, Lênio Luiz. OAB em foco. Uberlândia, ano IV, n. 20, 2009. Disponível em: 

<http://www.oabuberlandia.org.br/Revista_OAB20.pdf. Acesso em: 20 dez. 2016. p. 15. 
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muito demorado. Soluções legislativas são empregadas, mas não se observa grandes modificações, de 

largo alcance23. 

Ainda sob uma perspectiva negativa, o ativismo judicial se consubstancia no avanço 

exagerado do Poder Judiciário, que extrapola seus limites de determinador do cumprimento de 

normas, ao passo que invade o escopo dos Poderes Legislativo e Executivo, atuando como criador 

e executor de normas.  

Nesta senda, a via judicial põe em xeque o Princípio da Separação dos Poderes, um dos 

pilares do Estado Democrático de Direito. 

A crítica reside no fato dos membros do Poder Judiciário não serem eleitos 

democraticamente. Destarte, a prática do ativismo judicial estaria, por exemplo, modificando uma 

lei elaborada por representantes escolhidos pelo povo. Seria a vontade individual do membro do 

judiciário contra a vontade popular, na figura de seus representantes.   

Outrossim, o judiciário não se limitaria a efetuar o controle de legalidade e 

constitucionalidade de atos administrativos, aliás funções típicas, passando a atuar atipicamente na 

área de atuação restrita ao Poder Executivo. Um exemplo clássico desta atuação seria a 

determinação de políticas públicas por meio judicial, muito comum na área da saúde.  

Nesta mesma linha, chama bastante atenção a intervenção judiciária na seara legislativa. Ao 

invés do paradigma do Estado de direito, estamos “submissos a um Estado de juízes”, ao passo que 

o Poder Judiciário tem se apoderado da função legiferante. Conquanto haja independência, os juízes 

devem se submeter e garantir a aplicação das leis. Aliás, a própria Constituição Federal atribuí aos 

juízes o encargo de “declarar sua eventual inconstitucionalidade, mas a substituição dos preceitos 

declarados inconstitucionais por outros incumbe exclusivamente ao Legislativo”24. 

Barroso traz uma posição interessante: destaca um lado positivo e outro negativo do 

ativismo judicial. Aliás, o Ministro do STF aduz que haveria espaço para o ativismo judicial, em 

determinados contextos. Um aspecto positivo do ativismo judicial seria a efetividade de demandas 

sociais não contempladas pela atuação legislativa, em relação a assuntos importantes, como por 

                                                        
23 ROSA, Alexandre Morais da. Acesso à justiça: uma proposta de abordagem conforme a análise econômica do direito. In: OLIVIERO, 

Maurizio; ABREU, Pedro Manoel; GARCIA, Marcos Leite (Org.). Ativismo judicial e judicialização de políticas públicas: a teoria da 
separação dos poderes no ambiente transnacional assimétrico. Tomo 02. Coleção Principiologia Constitucional e Política do Direito. 
Itajaí: UNIVALI, 2016. p. 32. 

24 GRAU, Eros Roberto. Juízes que fazem as suas próprias leis. Disponível em: <http://www.puggina.org/artigo/outrosAutores/juizes-
que-fazem-as-suas-proprias-leis/9272. Acesso em: 20 dez. 2016. 
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exemplo a greve de servidores públicos ou aniquilação do nepotismo. O lado negativo do fenômeno 

seria escancarar os problemas do Poder Legislativo atualmente. “A adiada reforma política é uma 

necessidade dramática do país, para fomentar autenticidade partidária, estimular vocações e 

reaproximar a classe política da sociedade civil”. O ativismo judicial pode ser aplicado em situações 

pontuais. Porém, somente com “atividade política intensa e saudável” e com um parlamento 

“atuante e investido de credibilidade” será possível a construção de uma democracia sólida25. 

Vale ressaltar o disposto no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de 

Introdução às normas do Direito Brasileiro, artigo 4º, in verbis: “Art. 4º Quando a lei for omissa, o 

juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.  

Ou seja, a legislação brasileira admite que juiz sentencie baseado em princípios gerais do 

direito. Este argumento é bastante utilizado pelos doutrinadores pró-ativismo. 

Por sua vez, algumas posições pró-ativismo merecem destaque. 

Malgrado o principal argumento da corrente contra o ativismo aponte que sua prática viola 

a democracia, através da elevação dos poderes do judiciário, implicando numa desarmonia entre os 

poderes, o que se pretende na realidade seria “aumentar a proteção da democracia e dos direitos 

fundamentais, inclusive, considerando isso a extensão da sua legalidade democrática.”26  

O ativismo judicial tem acompanhado a evolução dos anseios da sociedade, diante do 

engessamento dos demais poderes. Por exemplo, o legislativo sofre com a morosidade inerente ao 

processo legiferante, bem como com interferências políticas, que muitas vezes acabam modificando 

ou até mesmo impedindo a concepção de determinadas leis. Assim, o ativismo judicial seria 

importante ferramenta para atendimento de demandas especificas.  

“A democracia representativa, instrumento fundamental do estado democrático de direito, 

e a função governativa são incapazes, como concebidas a partir das teorias modernas, de fazer 

frente às demandas desse novo mundo”. Foi justamente neste cenário que o ativismo judicial se 

                                                        
25  BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Disponível em: 

<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf. Acesso em: 21 dez. 2016. p. 09. 
26 CORDEIRO, Karine da Silva. Direitos fundamentais sociais: dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. O papel do poder 

judiciário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 147. Citado em DEMARCHI, Clovis; COSTA, Ilton Garcia da; MAFRA, Juliete 
Ruana. Da possibilidade de angariar efetividade aos direitos fundamentais através do ativismo judicial. In: OLIVIERO, Maurizio; 
ABREU, Pedro Manoel; GARCIA, Marcos Leite (org.). Ativismo judicial e judicialização de políticas públicas: a teoria da separação 
dos poderes no ambiente transnacional assimétrico. Tomo 02. Coleção Principiologia Constitucional e Política do Direito. Itajaí: 
UNIVALI, 2016. p. 21. 
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desenvolveu e se revestiu de relevância e prestígio27. 

O ativismo judicial tem sido de suma importância para a efetividade dos direitos 

fundamentais. Insta destacar, analisando a questão da efetividade dos direitos fundamentais, o 

escólio de Marcos Leite Garcia: 

O fato é que a validade e a vigência dos direitos não têm sido suficientes para tornar verdadeiramente 

efetivos os direitos fundamentais. Ainda que existam algumas teorias contrárias aos direitos 

fundamentais, na prática poucos têm tido coragem de ir abertamente contra o consenso em torno aos 

direitos fundamentais, o resultado prático é que muita demagogia se tem feito em nome dos direitos 

e assim a realidade da efetividade dos mesmos é uma lástima para grande parte dos seres humanos 

que habitam o planeta28. 

Percebe-se que o ativismo judicial, quando utilizado com parcimônia, em situações pontuais, 

não se consubstanciaria em desrespeito ao princípio da separação dos poderes, uma vez que 

poderia assegurar a efetividade de direitos fundamentais, como é o caso do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Sopesados os aspectos positivos e negativos do ativismo judicial, segue-se ao próximo 

capítulo, no qual será abordado o ativismo judicial sob o prisma do meio ambiente. 

3 ATIVISMO JUDICIAL NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

3.1 MEIO AMBIENTE COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

O crescimento exponencial da judicialização da defesa e preservação do meio ambiente se 

deve, em grande parte, por seu caráter de direito fundamental constitucionalmente tutelado.  

Quanto o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é elevado ao status de “bem 

jurídico”, o mesmo deve ser correlacionado aos outros “bens jurídicos” tutelados pela 

Constituição29. 

Na busca pela efetividade do aludido direito fundamental, não se pode mais falar em 

retrocesso, ao passo que o ativismo judicial se consubstancia ferramenta imprescindível para a 

continuidade na concretização do direito a um meio ambiente equilibrado. Nesta senda, vem 

                                                        
27 BODNAR, Zenildo; CRUZ, Paulo Márcio. A commolização do direito positivo, o ativismo judicial e a crise do estado. Revista Novos 

Estudos Jurídicos, v.21, n. 3. Itajaí: UNIVALI, 2016. p. 1343. 
28 GARCIA, Marcos Leite. Efetividade dos direitos fundamentais: notas a partir da visão integral do conceito segundo Gregorio Peces-

Barba. In: VALLE, Juliano Keller et MARCELINO JR., Julio Cesar (Org.). Reflexões da Pós-Modernidade: Estado, Direito e 
Constituição. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008. p. 197. 

29 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 257. 



120 
 

ganhando protagonismo na sociedade moderna a proteção da dignidade humana, configurando “a 

ideia de um “patrimônio existencial” de índole jurídico-política consolidado ao longo de seu 

percurso histórico, para aquém do qual não há que se retroceder”, que se traduz no “marco da 

proibição de retrocesso” (social ou ambiental)30. 

Destarte, deve-se buscar uma evolução na concretização do direito fundamental a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, o que implica no envolvimento de todos os stakeholders e 

de todas as ferramentas disponíveis, entre elas o Ativismo Judicial. 

Imperioso salientar que é justamente no momento da efetivação da norma que é possível 

contemplar “a plena compreensão e extensão do significado do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado”. Em outras palavras, no momento em que esta efetividade for buscada 

pelos cidadãos é que o Estado agirá “administrando, usando de seu poder de polícia, planejando e 

incentivando condutas” buscando concretizar tal direito; ao passo que tal tarefa não deve se limitar 

ao Estado, uma vez que esta incumbência recaí também sobre o cidadão31. 

Destarte, percebe-se que o ativismo judicial é imprescindível para a efetivação do direito a 

um meio ambiente equilibrado, conforme previsto no Art. 225 do texto constitucional. 

3.2 ATIVISMO JUDICIAL E O MEIO AMBIENTE 

Conforme visto até agora, o atual contexto socioambiental no qual estamos inseridos não 

traz uma boa perspectiva para as futuras gerações. A preocupação com questões ambientais 

normalmente fica em segundo plano, quando entra em contradição com aspectos econômicos. As 

demonstrações de preocupações socioambientais por parte das gigantes multinacionais não 

passam de jogadas de marketing e se consubstanciam em um subjacente interesse econômico, um 

incremento nos lucros e a propagação de uma imagem de empresa com responsabilidade 

socioambiental. Essas multinacionais têm muito mais poder e influência do que a grande maioria 

dos países do globo. Beck traz uma denominação diferente, classificando como “oportunidades de 

mercado” a atuação destas empresas. Destarte, é “com o avanço da sociedade de risco que se 

desenvolvem como decorrência as oposições entre aqueles que são afetados pelos riscos e aqueles 

que lucram com eles”. Outrossim, há um incremento não somente da importância político-social do 

                                                        
30 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente. A dimensão ecológica da dignidade humana no marco 

jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. p. 258. 

31 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. p. 251. 
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conhecimento, mas também, consequentemente, do alcance às formas de concepção e propagação 

do conhecimento, através de “ciência e pesquisa” e “meios de comunicação de massa”, 

respectivamente32. 

Entretanto, não se pode atribuir às empresas todo o ônus no tocante à preservação 

ambiental. Mister a participação popular e governamental na viabilização do direito em testilha, 

conforme ensina Chris Laszlo: 

O novo ambiente corporativo não torna as empresas os únicos elementos responsáveis pela solução 

dos problemas globais. Não se pode esperar que as empresas apresentem soluções inteiramente de 

sua criação. As mudanças climáticas e a pobreza mundial, só para citar duas questões globais, exigirão 

a cooperação e co-liderança com os governos e a sociedade civil. Ainda importante será a consciência 

dos consumidores sobre as questões globais e como suas escolhas contribuem para um futuro mais 

saudável e sustentável33. 

E mesmo onde há espaço para atuação estatal, percebe-se uma dificuldade na 

implementação de políticas ambientais ou falta de interesse para tanto. Isto pode ser observado no 

caso das “companhias petrolíferas, que determinam a política energética dos Estados Unidos em tal 

grau, que as decisões cruciais não são tomadas no interesse nacional mas no interesse próprio das 

companhias dominantes”34. 

Novamente percebe-se o aspecto econômico polarizando as atenções. Para o governo, 

parece mais interessante construir uma gigantesca usina hidrelétrica para aumentar a geração de 

energia elétrica e consequentemente possibilitar o incremento da produção industrial do que se 

preocupar com o impacto ambiental que poderia causar. Ficam em segundo plano: o desmatamento 

para a construção da usina; o desmatamento causado pela construção de vilas de imigrantes ao 

redor da usina; a inundação de vasta área florestal ocasionada pela barragem; e a seca e alteração 

do curso de parte do rio desviada pela inundação. Ou ainda, o desenvolvimento e expansão do 

agronegócio justificaria a destruição de hectares de áreas virgens de florestas.  

Neste diapasão, Beck faz uma indagação bastante pertinente sobre o tema: “[...] é a 

agricultura que contamina o solo ou os agricultores são apenas o elo mais fraco na corrente dos 

circuitos daninhos? Serão eles apenas mercados dependentes e subalternos para as vendas da 

                                                        
32 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 1986. p. 56. 

33 LASZLO, Chris. Valor sustentável. Como as empresas mais expressivas do mundo estão obtendo bons resultados pelo empenho 
em iniciativas de cunho social. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2008. p. 65. 

34 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. p. 207. 
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indústria química de rações e fertilizantes?”. Por que não há intervenção governamental para frear 

a produção e comercialização de venenos? O que se observa é justamente o oposto: fomento na 

produção de agrotóxicos cada vez mais potentes e, consequentemente, com maiores efeitos 

colaterais contra a natureza35. 

Ou seja, os governos são coniventes com a falta de proteção ambiental, seja por omissão, 

negligência ou por influência das grandes corporações. O ideal seria uma mobilização dos Poderes: 

o executivo no desenvolvimento de políticas públicas para a proteção ambiental; e o legislativo 

priorizando a proteção ambiental. 

 Imperioso conceder ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado um caráter de 

direito fundamental, ao passo que todos os Poderes e a própria sociedade estariam comprometidos 

neste mister. Destarte, o Estado tem o dever de cumprir tal tarefa, através de instrumentos e 

mecanismos eficazes36. 

Insta realizar uma análise individualizada da responsabilidade de cada um dos poderes. 

Inicialmente, no que se relaciona ao Poder Executivo, é imperioso salientar que “[...] a dimensão 

jurídico-política da sustentabilidade exige boa governança e respeito ao direito fundamental à boa 

administração, com todas as implicações em termos de transparência e de eficiência subordinada à 

eficácia” 37 . Ou seja, melhores práticas administrativas significam maior responsabilidade 

socioambiental na atuação governamental. Neste diapasão, o autor complementa que: 

[...] a transição de relações administrativas, ainda bloqueadas ou “capturadas” por sectarismos 

patrimonialistas, rumo ao Direito Administrativo ativador de princípios fundamentais da Carta, na 

construção do desenvolvimento durável, sem se enredar na efemeridade governamental. Nessa 

medida, o Estado-Administração precisa atuar, nos limites de suas atribuições, como guardião da 

constitucionalidade [...] devem ser enaltecidas as práticas administrativas equilibradas do Estado 

Constitucional, com o desiderato de exorcizar a cultura de inconstitucionalidade38. 

Por seu turno, como já foi dito anteriormente, o Poder Legislativo não possui a celeridade 

exigida para acompanhar as urgentes adequações necessárias para concretizar uma real proteção 

ao meio ambiente. Destarte, é mister a interferência do Poder Judiciário.  

Vale ressaltar que no caso de questões ambientais, cuida-se de assuntos que afetam 

                                                        
35 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a outra modernidade. p. 38. 
36  TURATTI, Luciana; BUFFON, Marciano; KONRAD, Ana Cristina. A concretização do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado mediante a extrafiscalidade. Revista Novos Estudos Jurídicos. v. 21, n. 3. Itajaí: UNIVALI, 2016. p. 1263 
37 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 193. 

38 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 210. 
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diretamente e demasiadamente a sociedade em geral, atingindo inclusive aspectos como dignidade, 

moradia e locais de convivência das pessoas. Consequentemente, é natural que haja crescente 

pleito judicial sobre estas questões: “se de um lado há a pressão dos órgãos de apontados pelo 

sistema como protetores do meio ambiente, de outro há aqueles que são diretamente atingidos 

pelas restrições”; ao passo que é mister a intervenção do judiciário diante da omissão legislativa 

para a solução de determinados casos39. 

Diante do cenário apresentado, onde os Poderes Executivos e Legislativo não conseguem 

atender e acompanhar a velocidade da evolução das demandas apresentadas pela sociedade, o 

Poder Judiciário se consubstancia peça essencial para efetividade dos direitos fundamentais 

constitucionalmente estabelecidos. As alterações deveriam ser de profundidade tamanha que 

transformariam o paradigma estatal atual, criando um Estado constitucional ecológico: 

A dogmática processual tradicional construída apenas para resolver conflitos individuais, também não 

equaciona com eficácia as ofensas aos bens ambientais. Por isso, deve o Estado constitucional 

ecológico facilitar o acesso do cidadão à justiça ambiental, não apenas criando novos instrumentos de 

defesa, mas principalmente conferindo uma interpretação adequada aos instrumentos processuais já 

existentes como da Ação Civil Pública e a Ação Popular, para conferir-lhes a verdadeira amplitude e 

potencialidade. Dentro deste contexto, o papel do Poder Judiciário é ainda mais importante na 

concretização do direito fundamental, ao meio ambiente saudável e do dever fundamental de todos 

de protegê-lo para a construção deste verdadeiro Estado constitucional ecológico. [...] o compromisso 

de todos e em especial do Poder Judiciário é contribuir para a mudança deste paradigma individualista 

desenvolvendo uma nova ética mais solidária, responsável e comprometida com o meio ambiente, 

patrimônio maior de toda a humanidade40. 

Curial enaltecer a questão das políticas públicas, que exigem a atuação conjunta dos três 

poderes. Novamente, o Judiciário deve atuar na garantia dos direitos fundamentais, especialmente 

nas questões ambientais: 

Para o atendimento de todas essas premissas acima explícitas faz-se necessário um aprimoramento 

de políticas públicas nos países. Considerando Políticas públicas o conjunto de normas elaboradas pelo 

Poder Legislativo, das ações realizadas pelo Poder Executivo, bem como pela fiscalização pelo Poder 

Judiciário da garantia dos Direitos fundamentais quando houver essa provocação pela sociedade, eis 

que quando o Poder Judiciário interfere nas Políticas Públicas ele faz um controle de 

constitucionalidade, ou seja, pode controlar a aplicação do artigo 3º da Constituição da República 

Federativa do Brasil41. 

                                                        
39 OLIVEIRA NETO, Francisco José Rodrigues. O ativismo judicial e o princípio da legalidade em matéria ambiental. In: SOUZA, Maria 

Cláudia Antunes de; JACOBSEN, Gilson (Org.). Direito, desenvolvimento urbano e meio ambiente. Itajaí: UNIVALI, 2016. p. 190. 
40 STAFFEN, Márcio Ricardo; BODNAR, Zenildo. A tutela judicial-participativa do ambiente: o lugar dos juizados especiais. In: BODNAR, 

Zenildo; STAFFEN, Márcio Ricardo; SAVARIS, José Antônio; DUARTE, Maria Raquel (Org.). A judicialização dos direitos versus acesso 
à justiça. Itajaí: UNIVALI, 2012. p. 11. 

41 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira. Dimensão social do princípio da sustentabilidade: uma análise do 
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Todavia, não deve ser atribuída ao Estado toda a responsabilidade pela proteção ao meio 

ambiente. Não se pode olvidar da importância da participação popular para a efetivação da 

proteção ao meio ambiente, que não deve se limitar no âmbito das ações judiciais, “mas transborda 

a seara dos fóruns para ganhar espaço em discussões públicas na forma de audiências públicas, 

fortificando a participação cidadã na tomada de decisões administrativas”42. Aliás, Beck vai na 

mesma linha, defendendo a ampliação desta esfera de responsabilidade: 

No curso de modernizações reflexivas essa perspectiva é repetidamente questionada: fica sempre 

mais claro que a estipulação de “soluções” políticas torna-se contingente, justamente por conta do 

estabelecimento de direitos democráticos. Nos campos da política (e da subpolítica), não há nem uma 

única e nem a “melhor” solução, mas sempre várias. Consequentemente, processos decisórios 

políticos, independentemente do âmbito em que tenham lugar, já não são mais concebidos como a 

mera imposição ou aplicação de um modelo previamente fixado por algum governante ou sábio, cuja 

racionalidade não se poderia colocar em discussão e que poderia ou precisaria ser implementado 

autoritariamente, também a contrapelo da vontade e das “resistências irracionais” de instâncias, 

grupos de interesses e de cidadãos subalternos. Tanto a formulação programática e a tomada de 

decisões como sua implementação precisam então ser entendidas como mais do que de um processo 

de “ação coletiva”, o que também significa no melhor dos casos: aprendizado coletivo e criação 

coletiva. Através do que, porém, competências decisórias forçosamente oficiais das instituições 

políticas são desconcentradas. O sistema político-administrativo já não pode então continuar a ser o 

lugar único ou central dos acontecimentos políticos. Surgem justamente com a democratização, 

atravessando a divisão formal vertical e horizontal de competências, redes de acordo e participação, 

de negociação, reinterpretação e possível resistência43. 

Complementando a questão da participação popular, FERRER defende a necessidade de uma 

maior organização social, como uma questão de sobrevivência, no intuito da concepção de um 

direito ambiental mais maduro: 

La especie humana, amenazada, tiene que reaccionar ante los comportamientos que ponen en riesgo 

su supervivencia, pero carece de organización para conformar su propia voluntad y de fuerza para 

imponer sus decisiones. Aunque pueda sonar utópico en los tiempos que corren, el Derecho Ambiental 

únicamente adquirirá su madurez plena y podremos hablar de él con absoluta consistencia cuando 

sea el fruto de un nuevo contrato social, en el que esta vez se materialice un acuerdo voluntario de los 

Estados que defina, tanto su relación mutua, como el establecimiento de una autoridade común44. 

Entretanto, para o amadurecimento do direito ambiental, diante das dificuldades de 

articulações políticas e inação da Administração Pública, recai sobre o Judiciário a tarefa de 

                                                        
mínimo existencial ecológico. In: SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; GARCIA, Heloise Siqueira (Org.). Lineamentos sobre 
sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. Itajaí: UNIVALI, 2014. p. 16. 

42 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. p. 484. 
43 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a outra modernidade. p. 286. 

44 FERRER, Gabriel Real. La construcción del derecho ambiental. Revista Novos Estudos Jurídicos.v.18, n3. Itajaí:UNIVALI, 2013. p.363. 
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concretizar, mediante provocação, os anseios populares por um meio ambiente preservado. Nesta 

senda, o ativismo judicial é fundamental, ao proporcionar maior eficácia e efetividade aos direitos 

tutelados constitucionalmente: 

[...] a norma contida no art. 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição, para além de aplicável a todos os 

direitos fundamentais (incluindo os direitos sociais), apresenta caráter de norma-princípio, de tal sorte 

que se constitui em uma espécie de mandado de otimização, impondo aos órgãos estatais a tarefa de 

reconhecerem e imprimirem às normas de direitos e garantias fundamentais a maior eficácia e 

efetividade possível. Vale dizer, em outras palavras, que das normas definidoras de direitos 

fundamentais, podem e devem ser extraídos diretamente, mesmo sem uma interposição do 

legislador, os efeitos jurídicos que lhe são peculiares e que, nesta medida, deverão ser efetivados, já 

que, do contrário, os direitos fundamentais acabariam por se encontrar na esfera da disponibilidade 

dos órgãos estatais. De modo especial no que diz com os direitos fundamentais sociais, e 

contrariamente ao que propugna ainda boa parte da doutrina, tais normas de direitos fundamentais 

não podem mais ser considerados meros enunciados sem força normativa, limitados a proclamações 

de boas intenções e veiculando projetos que poderão, ou não, ser objeto de concretização, 

dependendo única e exclusivamente da boa vontade do poder público, em especial, do legislador45. 

Outrossim, vale ressaltar que se tem observado um crescimento do ativismo judicial, bem 

como “da intervenção criativa da jurisdição, mesmo adentre a espaços tradicionalmente reservados 

ao legislativo e ao executivo”46. Destarte, é gritante a crescente legitimação deste fenômeno no 

direito brasileiro: 

[...] de forma a romper com uma concepção democrática tradicional, espelhada basicamente em uma 

abordagem representativa e indireta, a abertura cada vez maior das portas do Poder Judiciário e o 

reconhecimento de tal poder como uma instância política legitimada constitucionalmente a atuar na 

proteção dos direitos fundamentais justificam a atuação judicial crescente dos cidadãos, 

individualmente ou através de instâncias coletivas (associações civis, etc) ou mesmo estatais 

(Defensoria Pública, Ministério Público, Procons, etc), o que deve ser tido como uma forma legítima 

de atuação política, compatível com os ditames de uma democracia direta, a qual, inclusive, é referida 

por alguns também como um direito fundamental47. 

O próprio Supremo Tribunal Federal já tem admitido, em sua jurisprudência, a presença do 

ativismo judicial em questões ambientais, conforme pode ser observado abaixo: 

Em casos, por exemplo, envolvendo a colisão entre o direito ao meio ambiente equilibrado e a livre 

iniciativa econômica, que se têm tornado frequentes na jurisprudência do Tribunal, a utilização do 

princípio da proporcionalidade é manifesta. Emblemático, nesse sentido, o julgamento da ADPF 101, 

Rel. Min. Cármen Lúcia, em que se discutia se decisões judiciais que autorizavam a importação de 

pneus usados – enquanto manifestação da liberdade de iniciativa e comércio – ofendiam a garantia 

                                                        
45 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à saúde na Constituição 

de 1988. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), n. 11. Salvador: 2007. p. 09. 
46 BODNAR, Zenildo. CRUZ, Paulo Márcio. A commolização do direito positivo, o ativismo judicial e a crise do estado. p. 1348. 

47 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente. p. 235. 
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constitucional ao meio ambiente equilibrado (CF, art. 225). Submetendo o problema ao juízo de 

ponderação entre valores, o Supremo Tribunal Federal assentou, nos termos do voto da Relatora, que 

“haveria de se ter em conta que o preço industrial a menor não poderia se converter em preço social 

a maior, a ser pago com a saúde das pessoas e com a contaminação do meio ambiente48. 

Outrossim, é válido ressaltar que estamos diante de um momento de transição, no qual o 

ativismo judicial pode e deve ganhar protagonismo. O direito não é uma ciência exata, ao passo que 

sua aplicação não pode ser simplesmente limitada à “subsunção do fato à norma”. Portanto, o 

ativismo judicial continuará a ser observado nos mais diversos julgados. Conquanto parte da 

doutrina seja contra o ativismo judicial, bem como esta expansão do Poder Judiciário, o atual 

cenário de transição pode servir de justificativa para “intervenções” do judiciário na seara do 

executivo e legislativo. Diante do número de interessados e os reflexos para a sociedade atual e 

para as futuras gerações, é mister, na atividade interpretativa, “especial consideração do 

julgador”49. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente vivemos em um mundo globalizado, onde uma ação em determinada parte do 

mundo produz uma reação do outro lado do globo (ou em todo o globo). Nesse cenário, que Ulrich 

Beck, conforme visto anteriormente, classifica como “Sociedade de Risco”, conquanto a 

humanidade tenha conhecimento da delicada situação ambiental e do eminente risco de extinção 

da atual forma de vida humana, o que se observa é o aumento da produção das agressões ao meio 

ambiente (riscos). As grandes transnacionais utilizam toda a sua influência sobre governos 

coniventes e omissos para alavancar o crescimento industrial e expandir seu mercado consumidor.    

Neste diapasão, parece estar despertando em grande parcela da população uma crise de 

representatividade, uma vez que os governantes eleitos não atendem aos anseios dos eleitores que 

neles depositam sua esperança. Aliás, muitas vezes os interesses são dicotômicos, até porque a 

classe política, em sua maioria, só atua no intuito de atender aos seus próprios interesses. 

Nesse contexto, a população clama por mudanças, conforme pode ser comprovado pelas 

manifestações populares, em várias partes do país, nos anos de 2015 e 2016. O Poder Judiciário é 

peça fundamental no processo de mudança, ao passo que o ativismo judicial pode concretizar os 
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2012. p. 300. 
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direitos constitucionalmente tipificados, mas que acabam não sendo efetivados pela omissão dos 

demais poderes. 

Destarte, o ativismo judicial se consubstanciaria em um atenuante para a falta de 

representatividade popular experimentada pela sociedade brasileira. O mencionado fenômeno 

permite ao Judiciário acompanhar a velocidade com a qual a sociedade vem evoluindo e que, em 

função da inércia e morosidade, os demais poderes não conseguem acompanhar. 

Vale ressaltar que o ativismo judicial deve respeitar alguns limites, sob o risco de transformar 

o Judiciário em um “poder supremo ou superior aos demais” e comprometer o equilíbrio e a 

harmonia entre os três poderes. O que se defende é uma maior expansão na interpretação do tipo 

legal, de forma a efetivar o direito a um meio ambiente equilibrado, conforme previsão 

constitucional. Esta pretensão se justifica, pois o meio ambiente equilibrado é um direito não 

somente de toda a coletividade, mas também das gerações futuras.  

Através de um ativismo judicial moderado e, observando certas limitações, o Poder Judiciário 

pode contribuir na concretização do direito ao meio ambiente equilibrado nas lacunas deixadas pelo 

Poder Executivo (políticas públicas) e Poder Legislativo (legislação). 
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PROBLEMATÍCA AMBIENTAL DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

Y LA JERARQUIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

Jaime Alberto Duque Mejía1 

 

INTRODUCCIÓN 

Los asuntos de carácter ambiental han ganado especial relevancia en la comunidad 

internacional al igual que en los medios de comunicación, en las últimas décadas, entendiendo el 

desarrollo sostenible con la máxima de adecuar las necesidades del ser humano a la naturaleza, no 

la naturaleza para satisfacer las necesidades de los humanos. De manera lenta se han ido integrando 

herramientas tendientes a la protección del medio ambiente en los ordenamientos 

constitucionales, en las legislaciones nacionales y en distintos acuerdos y tratados internacionales, 

esto como reacción al nefasto e inadecuado uso de los recursos naturales explotados por el ser 

humano. Para lograr una eficiente protección del medio ambiente es necesario centralizar los 

esfuerzos en la prevención de la contaminación, basándose en la adecuada gestión de los residuos 

generados por el ser humano a través de mecanismos o procesos que reduzcan la el impacto en el 

medio ambiente y, de ser posible, aminorar razonablemente generación de desechos.  

Los residuos constituyen un problema común a todas las sociedades del mundo, es el hombre 

quien genera estos residuos que tanto daño causan, no solo a la salud humana, sino que también al 

medio ambiente, los animales, por el contrario, generan desechos orgánicos que nutren el 

ecosistema. Las actividades humanas se miraban desprevenidamente asumiendo que no generaban 

impacto negativo en el medio ambiente debido a que estaban integradas en los ciclos naturales y 

los subproductos de estas actividades eran absorbidos por los distintos ecosistemas sin mayores 

contratiempos. En el siglo XVIII se dio inicio a la revolución industrial gracias al desarrollo científico, 

tecnológico y urbanístico, razón por la cual se originó el problema de la gestión de los residuos 

sólidos urbanos, ya que los desechos generados en los grandes centros urbanos crecía de forma 

exponencial, junto con la población.  

La creciente generación de residuos y su manejo inadecuado ocasionó la contaminación del 

suelo, agua y aire, esto se debe principalmente al crecimiento de la población y a las formas de 

                                                        
1 Advogado. Mestrando em Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad" pela Universidade de Alicante – Espanha 
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producción y consumo basados en la cultura del desperdicio, es por este motivo que resulta 

fundamental determinar cuáles son los distintos mecanismos para realizar una adecuada gestión de 

los RSU. A partir de entonces se empezaron a tomar medidas en relación a la generación y 

tratamiento de los residuos, esto como consecuencia de los nuevos procesos productivos y que una 

gran cantidad de estos no pueden involucrarse de nuevo a los ciclos naturales, produciendo el 

deterioro progresivo del medio ambiente, de los ecosistemas, que hoy impactan negativamente al 

ser humano y su entorno. Según explica  

Aún existen muchas falencias en cuanto a la estructuración de una legislación ambiental 

eficiente que permita la protección y sostenibilidad del entorno, una de las principales amenazas 

del medio ambiente son los residuos sólidos urbanos. Por lo tanto, es necesario analizar las posibles 

alternativas que permitan hace frente al mal manejo de los residuos en América del Sur.  

Actualmente el panorama ambiental en el continente es muy nublado, uno de los principales 

temas que llama la atención tanto de los Gobiernos Nacionales, como de los grupos sociales, es la 

gestión de los residuos sólidos urbanos, principalmente en los grandes centros urbanos.  Uno de los 

factores que tienen como resultado la contaminación por el mal manejo de residuos radica en el 

desconocimiento de la magnitud del problema gracias a la precariedad de los diagnósticos que 

producen una política pública desarticulada por deficiencia en la normatividad en la materia y a la 

carencia de herramientas coercitivas, como elemento de la política pública, que permitan un 

efectivo control y corrección de las conductas contaminantes.   

Los residuos son un foco significativo de contaminación pese a tener diferentes soluciones 

para ser reutilizados de forma sostenible, siempre que se realice dicha gestión de forma adecuada. 

Motivos suficientes para realizar un análisis completo de las posibles herramientas que podrían 

garantizar una sostenibilidad integral.   

Por medio de este trabajo de investigación se pretende tratar uno de los problemas que ha 

tomado gran relevancia en el último siglo, gracias a la tendencia consumista de nuestra sociedad, 

en la actualidad existe un atraso en el manejo residual en América del Sur, los diferentes residuos 

sólidos urbanos representan una amenaza para el medio ambiente y la salud humana. Por lo tanto 

es pertinente analizar los diferentes mecanismos de RSU ya que este es el primer paso para que 

pueda dar origen a la creación de políticas públicas tendientes a la protección del medio ambiente 

y de los distintos ecosistemas, teniendo como eje central la sostenibilidad. 



132 
 

1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL POR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

Para lograr entender la problemática generada por la excesiva generación de los residuos es 

pertinente hacer un recuento histórico respecto a la generación y tratamiento que se le ha dado a 

los mismos a lo largo de la historia. En primer lugar, es necesario tener claro que los residuos 

siempre han existido, pero en la antigüedad la generación de residuos no suponía un mayor riesgo 

para la humanidad y el medio ambiente, ya que la población mundial y la expectativa de vida de los 

seres humanos no eran muy elevados y se creía, equivocadamente, que los residuos que se 

producían no generaban ningún impacto en el medio ambiente. Desde la aparición de las sociedades 

primitivas los seres humanos y los animales han utilizado los recursos suministrados por la tierra 

para su supervivencia, utilizando esta para la evacuación de sus residuos, que pasaban a formar 

parte de los ciclos biológicos2, es por este motivo que la generación de residuos en la antigüedad no 

implicaba ningún riesgo ambiental o para la salud humana, ya que todos los residuos generados se 

incorporaban de nuevo a los ciclos biológicos de manera natural y esporádica.  

Con los avances tecnológicos y científicos, junto con la aparición de la ganadería y la 

agricultura, las comunidades pasaron a ser sedentarias, lo que implicó que los humanos pasaran a 

vivir permanentemente en un lugar determinado. Esto generó un incremento poblacional y, 

consigo, la generación de mayores cantidades de desechos en un mismo lugar. A pesar del 

incremento se creía que los residuos podrían ser fácilmente asumidos por el medio ambiente 

involucrándolos en los ciclos biológicos sin mayores contratiempos. El problema surge con la 

creación de nuevos materiales o sustancias para mejorar la calidad de vida de los seres humanos y 

que no pueden incorporarse fácilmente en los ciclos biológicos por su composición física o química.   

La problemática ambiental generada por los residuos surge con el desarrollo de la sociedad 

moderna y la tendencia consumista de los seres humanos, en otras palabras, la naturaleza tiene la 

capacidad para diluir, degradar, absorber o reducir los residuos generados por el hombre, el 

problema radica en que a raíz de la revolución industrial y la implementación de nuevas tecnologías, 

el planeta no tiene la capacidad de asimilación natural y por ende muchos de estos son difícilmente 

absorbidos por el entorno. Esto ha generado una oposición drástica entre la sustentabilidad ecología 

y el desarrollo socioeconómico que se presenta en la modernidad, El concepto de sustentabilidad 

ecológica según lo expuesto por María Di Pace y Alejandro Crojethovich “supone la propuesta de 

                                                        
2 GARRIGUES. Manual Para La Gestión De Residuos Urbanos. Madrid: ECOIURIS, 2003. p.26-30. 
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criterios necesarios para establecer la evaluación de cambios, adaptaciones y límites del sistema 

ecológico, frente a la presión ejercida por los procesos de desarrollo socioeconómico”3, Por lo tanto 

se debe buscar un balance  y un equilibrio entre ambos, para de esta manera proteger el medio 

ambiente que le quedara a las futuras generaciones.  

El problema en la gestión de los residuos se da en los primeros asentamientos humanos, ya 

que al permanecer durante temporadas largas en un mismo lugar determinado, la población 

incrementaba junto con la acumulación de desechos en un mismo lugar, situación que dio origen a 

problemas de salubridad en las primeras civilizaciones. En las primeras grandes ciudades no se 

contaba con sistemas de gestión de residuos urbanos, por lo cual los ciudadanos tiraban sus 

desechos en las vías o en vertederos improvisados, situación que facilitó la trasmisión de 

enfermedades, ya que ratas, otros roedores, pulgas y moscas se asentaron en estas ciudades debido 

a la facilidad para conseguir su alimento, propagando grandes epidemias conocidas históricamente.  

Sin ir más lejos, la peste bubónica es considerada como la pandemia más nociva en la historia 

de Europa, la cual se expandió rápidamente entre los años 1348 y 1361 y fue popularmente conocida 

como la peste negra. Esta plaga es característica de los roedores y pasa de uno a otro por medio de 

las pulgas, al existir gran concentración de ratas u otros roedores en los grandes centros urbanos, 

como consecuencia de la acumulación de residuos, se facilitaba su propagación generando 

problemas de salud pública. Por lo tanto el tema de la gestión de los residuos urbanos es bastante 

preocupante ya que además de amenazar el ciclo ecológico y el medio ambiente, puede causar 

nefastas consecuencias para la salud humana.  

Con la aparición de la revolución industrial y de las nuevas tecnologías, se dio origen a la 

necesidad de la creación de sistemas de recogida, transporte y vertido de los residuos, esto como 

consecuencia del considerable incremento en la generación de residuos.  

Los sistemas de recogida  y eliminación han ido variando a través del tiempo según lo 

expuesto por GARRIDES (2003)4, donde enseña los principales sistemas de recogida y eliminación 

de residuos urbanos empleados durante el siglo XX, exponiéndolo de la siguiente manera; 

 

                                                        
3 DI PACE María; CROJETHOVICH, Alejandro. La sustentabilidad ecológica en la gestión de residuos sólidos urbanos Indicadores para 

la Región Metropolitana de Buenos Aires,  Serie Informes de Investigación No 3, INSTITUTO DEL CONURBANO. p. 14. Disponível 
em: <http://www.unida.edu.py/pdf/a01-guia-metod-apa-abnt-vancouver.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2017. 

4 GARRIGUES. Manual Para La Gestión De Residuos Urbanos. Madrid: ECOIURIS, 2003. p. 45. 
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� Sistema de recogida: 

• Carro de tiro animal (1990) 

• Camión motorizado de ruedas macizas  

• Camión de recogida moderno 

� Métodos de eliminación utilizados en la antigüedad 

• Vertido en la Tierra  

• Vertido en el Agua 

• Enterrar arando el suelo 

• Alimentación para cerdos 

• Incineración  

Por lo tanto podemos decir que la gran evolución ecológica en materia de gestión integral de 

residuos urbanos, tiene lugar en este milenio, ya que en la antigüedad las tecnologías y los métodos 

para realizar una adecuada gestión de los residuos eran bastante limitados. 

Haciendo un breve recuento sobre la problemática ambiental, es preciso recordar que las 

principales causas han tenido su origen principalmente en; a) el rápido crecimiento poblacional, b) 

la utilización de bienes materiales que por sus características físicas o químicas son de rápido 

deterioro y en consecuencia rápidamente desechadas, c) la gran concentración de la población en 

los grandes centro urbanos, d) el incremento en el consumo de bienes y servicios y, por último, e) 

la utilización de materiales que difícilmente pueden ser incorporados al ciclo biológico y que 

requieren de un tratamiento específico. Además de estos problemas, los residuos abandonados o 

mal gestionados producen un deterioro del paisaje, malos olores y ruptura de los ecosistemas, 

causando molestias a la población. Por este motivo, resulta de vital importancia enfocar los 

esfuerzos hacia una sociedad más sostenible, logrando de esta manera el máximo aprovechamiento 

de los recursos naturales y de los materiales que desechamos, para así minimizar los posibles daños 

ambientales y en consecuencia velar por la protección de la salud humana.  

El ser humano en desarrollo de sus actividades, se convierte en el mayor generador5 de 

residuos, los cuales varían en composición, estado, peligrosidad, etc. Existen distintos mecanismos 

                                                        
5 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Ciudad y Desarrollo Territorial. Decreto 4741 de 2005. Definición: Generador es: Cualquier 

persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión 
de estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos del 
presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del 
producto o sustancia. Disponível em: 
<http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526371/Decreto+4741+2005+PREVENCION+Y+MANEJO+DE+REIDUOS+PELIGROS
OS+GENERADOS+EN+GESTION+INTEGRAL.pdf/491df435-061e-4d27-b40f-c8b3afe25705>. Acesso em: 11 jan. 2017. 
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para el tratamiento, almacenamiento y gestión de las diferentes clases de residuos generados por 

el hombre, por lo tanto también se pretende analizar cuáles de estos mecanismos están siendo 

utilizados en Colombia y cuáles de estos podrían ser utilizados con el fin de evitar, o al menos reducir 

razonadamente, cualquier deterioro ambiental que surja de los Residuos Sólidos Urbanos.  

Para poder hacer un análisis de los diferentes mecanismos de gestión de residuos sólidos 

urbanos, es pertinente hacer un análisis de las principales causas que dieron origen a un problema 

de tales magnitudes mencionadas anteriormente.  

EL crecimiento exponencial de la población (grafico 1) resulta ser uno de los detonantes de 

esta problemática, ya que al incrementar la población, aumenta la cantidad de residuos generados. 

El aumento poblacional a su vez representa una pérdida de materiales y energía que dándoles el 

tratamiento adecuado podrían ser reutilizados.   

 

Grafico 1: crecimiento exponencial de la población 6 

 

                                                        
6 BANCO MUNDIAL. Población Total, (2017) Portal electrónico Banco Mundial. Disponível em: 

<http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?end=2015&start=1960&view=chart>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
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La gráfica demuestra el crecimiento exponencial de la población, demostrando, 

consecuencialmente, que este crecimiento genera una mayor cantidad de residuos y un mayor 

impacto ambiental, circunstancia que se pretende reducir con las legislaciones y el tema objeto de 

estudio. Al analizar la gráfica podemos observar que el crecimiento demográfico se incrementó en 

un 100% desde el año 1960 a el año 2015, es decir que de igual manera la generación de residuos 

fue duplicada en un periodo bastante reducido, situación que implico que dichos desechos no 

pudieran ser introducidos de nuevo a los ciclos naturales. Este factor está estrechamente 

relacionado con la gran concentración de la población en los grandes centros urbanos, toda vez que 

esto crea un elevado incremento en la generación de los desechos en un espacio reducido lo que 

hace inmanejable su gestión y tratamiento. Las autoridades locales en consecuencia se ven 

obligadas invertir una mayor cantidad de sus recursos y a mantener una impecable coordinación 

para conservar esta problemática bajo control.  

Otro factor de gran preocupación es el incremento en el consumo de bienes y servicios por 

parte de la población mundial. Pese a que en la declaración de Rio+20 de 2012 se encontraba el 

consumo y producción sostenible, en la actualidad no se han logrado grandes avances en dicha 

materia en continente. Este acuerdo consideraba indispensable por un lado, lograr cambios 

fundamentales en la manera en que las sociedades consumen y producen para lograr el desarrollo 

sostenible mundial y  por otro lado los países reafirmaron los compromisos realizados para eliminar 

los subsidios perjudiciales e ineficientes a los combustibles fósiles, puntos que en la actualidad no 

han mostrado un avance significativo en las políticas públicas implementadas en el continente7.  

En este sentido, resulta lógico pensar que los Estados deben introducir políticas públicas que 

les permitan ejercer un mayor control sobre las empresas que invaden el mercado con sus 

productos, viéndose obligadas estas últimas a seguir un proceder teniendo un comportamiento 

socialmente responsable frente al medio ambiente y la sostenibilidad del mismo, como es explicado 

en el artículo Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social de la siguiente manera; “As 

empresas, na atualidade, têm procurado integrar atitudes e comportamentos socialmente 

responsáveis, visando, a partir de estudos e relatórios, adotar estratégias que melhor se coadunem 

com o desenvolvimento global”.8 En consecuencia es necesario que tanto las empresas como la 

                                                        
7  CONFERENCIA RIO+20. Conferencia de Naciones Unidas Sobre el Desarrollo Sostenible, 19 de junio de 2012. Disponível em: 

<http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_S.PDF>. Acesso em: 14 jan. 2017. 
8 DA SILVA ANTUNES DE SOUZA, Maria Cláudia; RIBAS ATHANÁZIO, Patrícia; MALHEIROS, RONCÁGLIO HEINIG GONÇALVES, Ana Paula 

(2014). Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social. In: Revista FSA, Teresina, v. 11, n. 2, art. 8, p. 148-159. Disponível 



137 
 

sociedad asimilen que; “cuantos más recursos se usen, más residuos necesitan ser asimilados (por 

el ecosistema)”9, ya hemos llegado a una generación de residuos insostenible por el ecosistema y 

por lo tanto se hace necesaria la implementación de mecanismos o políticas públicas que nos 

permitan atenuar el impacto que esta problemática puede ocasionar en el medio ambiente y en la 

vida de los seres vivos en el planeta.  

Con los desarrollos tecnológicos y científicos que se han dado desde la revolución industrial, 

se generaron nuevas necesidades y un patrón de consumo imaginario, ya que los productores crean 

en la cabeza del destinatario final la necesidad de consumir un determinado producto que le es 

innecesario, buscando únicamente la satisfacción económica. Explicación que es profundizada por 

María Virginia Faro Eloy y Edson Ricardo Saleme en los siguientes términos; “Com a evolução das 

sociedades e o respectivo crescimento da população, surgiu um novo padrão de consumo, o qual 

teve seu contorno delineado na Primeira Revolução Industrial, em que o caráter pessoal do 

consumo sucumbiu ao uso da razão no processo de produção, tornando os produtos mais 

complexos, bem como a economia antes de subsistência foi sendo substituída pela visão lucro”10.  

Adicionalmente, los avances industriales y tecnológicos que tuvieron lugar en la revolución 

industrial generaron un cambio en la sociedad muy significativo, ya que en la actualidad el 

consumo masivo de bienes y servicios en las sociedades en su gran mayoría resulta innecesario o 

inocuo. En otras palabras, como lo sostiene Tatiana Barreto Serra; “Ou, seja, à medida que o 

desenvolvimiento tecnológico e científico gerou o incremento da produção em escala e, por 

consequência, aumentou a degradaçao ambiental, com a maior geraçao de residuos sólidos, 

também trouxe novas perspectivas de preservação do meio ambiente aumentou a conciêcia 

internacional no tocante a esta necessidade premente”11.  

Lo expuesto anteriormente significa que el desarrollo tecnológico y científico genero un 

incremento en la producción a escala, lo que genero en consecuencia un aumento en la 

degradación del medio ambiente, dando como resultado una mayor generación de residuos 

solidos. Estas actividades industriales a gran escala, según lo exponen Greice Kelly Lourenco 

                                                        
em: <http://www4.fsanet.com.br/revista/index.php/fsa/article/viewFile/472/323>. Acesso em: 10 jan. 2017. 

9 JACOBS, Michael. La economía verde: medio ambiente, desarrollo sostenible y la política del futuro. Barcelona: Icaria Editorial, 1996. 
p. 48. 

10  FARO ELOY, Maria Virginia y SALEME, Edson Ricardo. Política Nacional De Resíduos Sólidos: Consumo E Responsabilidade 
Compartilhad, XXIII Congreso Nacional Conpedi 5 a 8 de noviembre de 2014. Disponível em: 
<http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=c05aaffc668eaa78>. Acesso em: 11 jan. 2017. 

11 BARRETO, Tatiana. Política de Residuos Sólidos. São Paulo: Editora Verbatim, 2006. p. 22. 
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Porfirio De Oliveira y Nivaldo Dos Santos; “A atividade produtiva em larga escala das indústrias e 

os preceitos capitalistas estimulam cada vez mais o consumismo exacerbado da população. Tal 

atitude impacta diretamente no meio ambiente, visto que, o aumento da produção e consumo de 

produtos, resulta no acúmulo de resíduos sólidos os quais são descartados de forma inadequada 

na natureza”12, lo que significa que las industrias guiadas únicamente por preceptos capitalistas 

estimulan cada vez más el consumo acelerado de la población generando a corto, mediano y largo 

plazo una acumulación excesiva de residuos sólidos que terminan siendo desechados de forma 

inadecuada, por lo tanto se hace necesaria la implementación drástica de la figura de 

responsabilidad extendida del productor, para darle un adecuado manejo y frenar en cierta 

manera la cadena productiva de dichas industrias.  

Otro comportamiento que resulta reprochable y que es atribuido a la sociedad consumista 

en la que nos desenvolvemos en la actualidad, es la adquisición y creación de productos con 

características de obsolescencia programada, según es explicado NUNES MARTINS y DANIELI de la 

siguiente manera; “A obsolescência planejada tem um peso sobre o meio ambiente que ninguém 

pode simplesmente ignorar, porque cria uma energia “extra” de recursos e a geração de novos 

resíduos. Ela também promove o comportamento ambientalmente irresponsável por parte dos 

produtores e dos consumidores. Com base no princípio da substituição de um produto por outro, 

por vezes, sem a existência de uma necessidade, criase o comportamento de compra sem a devida 

reflexão sobre o próprio ato da compra”13, en otras palabras, el fenómeno de la obsolescencia 

programada crea un comportamiento ambientalmente irresponsable por parte de productores y 

consumidores generando a su vez, una gran cantidad de residuos que podrían ser evitados 

fácilmente, si tanto el productor como el destinatario final identificaran la magnitud del problema 

derivado de tal comportamiento. 

Así mismo, surgió la necesidad de la implementación de nuevos mecanismos para la 

preservación del medio ambiente, problemática que genero un incremento en la conciencia 

                                                        
12 LOURENCO PORFIRIO DE OLIVEIRA Greice Kelly y DOS SANTOS Nivaldo (2016). Tecnologias Sociais Aplicadas a Política Nacional de 

Resíduos SóLidos: Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Campo. En: Xxv Encontro Nacional do Conpedi - BrasíLia/Df. Disponível 
em: <http://www.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/dzoq9f77/HQ5wchmnt47KM4Bl.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2017. 

13 MARTINS, Queila Jaqueline Nunes; DANIELI, Adilor. As diretrizes institucionais do Comitê Econômico e Social Europeu sobre a 
obsolescência programada: uma análise à luz do paradigma da sustentabilidade. In: DANTAS, Marcelo Buzaglo; SOUZA, Maria 
Claudia da Silva Antunes; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes (orgs). Transnacionalidade, Direito Ambiental e Sustentabilidade 
Contribuições para a Discussão na Sociedade Hipercomplexa. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, Vol. 1, 2014. 
Disponível em: <http://siaibib01.univali.br/pdf/Transnacionalidade,%20direito%20ambiental%20e%20sustentabilidade%20-
%20contribuições%20-%20E-book.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2017. p. 81. 
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internacional respecto a esta necesidad apremiante. En este sentido las empresas y la sociedad en 

general deben tener un grado de conciencia y ética moral que les permita, “satisfazendo as 

necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas 

próprias necessidades (BRUNDTLAND), estará a empresa associando sua marca e produto a uma 

gestão eficiente, socialmente responsável, transparente e de qualidade, auxiliando na preservação 

do meio ambiente e erradicação da pobreza, comprometendo-se de forma indelével para o 

desenvolvimento sustentável, não visando unicamente o lucro, mas sim valores sociais e ambientais 

que estão acima dele, perenizando sua imagem social”14, en otras palabras, tanto las empresas 

como la sociedad pueden satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se requiere un estricto 

compromiso social y ambiental por parte de las empresas.  

Es necesario que por medio de políticas públicas, se implementen planes tendientes a 

promover el consumo responsable de los bienes y servicios, ya sea por medio de campañas 

educativas dirigidas a comunidad o imponiendo restricciones o impuestos más elevados a las 

empresas que invaden el mercado con sus productos. De igual manera esta autora plantea que es 

necesaria la creación de una formula capaz de compatibilizar a la sociedad actual, de consumo 

innecesario, con la reducción y la prevención de las fuentes de generación de residuos15.  

2 JERARQUIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 

Para lograr un manejo adecuado e integral de los residuos sólidos, es necesario otorgarle 

valores diferenciales a los distintos sistemas de gestión integral involucrados, en otras palabras, se 

busca darle un valor o preferencia determinada a cada método. La jerarquización resulta muy 

importante ya que a través de esta división se logra un aprovechamiento sostenible de los residuos 

generados, logrando una significativa reducción en los impactos ambientales que puede llegar a 

ocasionar cada residuo.  

En la gráfica que precede se establece la jerarquía de los mecanismos a manera de sistema 

piramidal16:  

                                                        
14  SOUZA, Maria Cláudia Da Silva Antunes; HRUSCHKA, Patrícia Ribas Athanázio; GONÇALVES, Ana Paula Roncáglio Heinig. 

Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social. Revista FSA, Teresina, 2014, v. 11, n. 2, art. 8. Disponível em: 
<http://www4.fsanet.com.br/revista/index.php/fsa/article/viewFile/472/323>. Acesso em: 10 jan. 2017. 

15 BARRETO, Tatiana. Política de Residuos Sólidos. São Paulo: Editora Verbatim, 2006. p. 23. 
16 UNION EUROPEA. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y 

por la que se derogan determinadas Directivas. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-82319>. 
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El método de gestión de los residuos sólidos dependerá de las características físicas y 

químicas de un determinado desecho, esto quiere decir que cuando no sea viable la prevención en 

la generación de un determinado residuo será necesario acudir a los diferentes métodos para 

obtener el mayor provecho en lo posible y buscar generar el menor impacto ambiental.  

En la Unión Europea esta jerarquización se encuentra plasmada en el artículo 4 de la Directiva 

2008/98/CE 17 en donde  se estableció las categorías de los residuos de la siguiente manera; 

1. La siguiente jerarquía de residuos servirá de orden de prioridades en la legislación y 
la política sobre la prevención y la gestión de los residuos: 

a. prevención; 

b. preparación para la reutilización; 

c. reciclado; 

d. otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización energética; y 

e. eliminación18. 

En este mismo artículo, en su apartado 2, se dispuso que de ser aplicada la jerarquía de 

residuos contemplada en apartado 1, los Estados miembros adoptarán medidas para estimular las 

opciones que proporcionen el mejor y más adecuado resultado medioambiental. Adicionalmente 

                                                        
Acesso em: 03 jan. 2017. 

17 UNION EUROPEA. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas Directivas. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-82319>. 
Acesso em: 03 jan. 2017. 
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establece que “los Estados miembros tendrán en cuenta los principios generales de precaución y 

sostenibilidad en el ámbito de la protección medioambiental, viabilidad técnica y económica, 

protección de los recursos, así como el conjunto de impactos medioambientales, sobre la salud 

humana, económicos y sociales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 13.” Directiva que 

crea un gran avance hacia una sociedad más sostenible donde se busca la optimización de los 

recursos naturales y a su vez la reducción en la generación de los residuos, ya que se pretende dar 

un tratamiento especial a los residuos para que los mismo se involucren de nuevo en la cadena 

productiva. 

Esta herramienta resulta bastante útil, ya que busca darle la mejor solución al manejo de los 

residuos. Resultaría significativamente provechosa la implementación de dicha pirámide en la 

legislación de los Estados Latinoamericanos, ya que con ello se lograría darle prelación a aquellos 

mecanismos más sostenibles que prevendrían un impacto ambiental mayor. Es claro que los costos 

de  implementación de los métodos de disposición final de los residuos y su introducción de nuevo 

a la cadena productiva resultan ser bastante elevados, como lo afirma BARRETO SERRA TATIANA en 

los siguientes términos; “De fato, a disposição final dos resíduos ou a sua reinserção no processo 

produtivo exigem investimentos, por vezes, em grau elevado; estes custos, normalmente, não são 

considerados no preço do produto, não o tornam inviável do ponto de vista concorrencial”19 por lo 

cual se deben buscar soluciones para que la implementación de dichos mecanismos resulte atractiva 

para el mercado y pueda ser implementada de forma exitosa. 

CONSIDERACIONES FINALES  

Para lograr una eficiente protección del medio ambiente es necesario centralizar los 

esfuerzos en la prevención de la contaminación, basándose en la adecuada gestión de los residuos 

generados por el ser humano a través de mecanismos o procesos que reduzcan la el impacto en el 

medio ambiente y, de ser posible, aminorar razonablemente generación de desechos.  

Se debe buscar un balance y un equilibrio entre la sustentabilidad ecología y el desarrollo 

socioeconómico, para de esta manera proteger el medio ambiente al que tienen derecho las futuras 

generaciones.  

Se hace necesaria la implementación de mecanismos o políticas públicas que nos permitan 

                                                        
19 BARRETO, Tatiana. Política de Residuos Sólidos. São Paulo: Editora Verbatim, 2006. p. 37-38. 
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atenuar el impacto que esta problemática puede ocasionar en el medio ambiente y en la vida de los 

seres vivos en el planeta.  

Es necesaria la implementación drástica de la figura de responsabilidad extendida del 

productor, para darle un adecuado manejo y frenar en cierta manera la cadena productiva de las 

industrias y los consumidores. 

La obsolescencia programada es un problema al que no se le ha dado la importancia que 

suscita y en realidad es un foco grande del problema en cuanto a la generación de residuos.  

La implementación de la pirámide de mecanismos de disposición final es una solución que 

puede llegar a atenuar la generación de residuos pero no puede verse como la única solución si no 

es acompañada de responsabilidad social y ambiental por parte de consumidores y productores.  

Es necesario generar una mayor inversión tanto pública como privada en los mecanismos de 

disposición final de los residuos, para que resulte efectivo y viable el tratamiento y reutilización 

sostenible de los mismos.  
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO ELEMENTO NECESARIO PARA UNA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO. ACERCAMIENTO A LAS 

LEGISLACIONES BRASILEÑA Y COLOMBIANA 

 

Nathalia Alzate Mora1 

 

INTRODUCCIÓN 

El agua es un elemento indispensable para la existencia en la tierra por ser necesaria para 

satisfacer las necesidades básicas de cualquier ser humano como saciar la sed, alimentarse, asearse 

y mantener su entorno en buenas condiciones. Además, para las niñas y los niños contar con agua 

potable en sus hogares marca la diferencia en su desarrollo personal y social, en sus niveles de 

nutrición y en la posibilidad de asistir a la escuela. En consecuencia, el estudio sobre la forma en que 

se gestiona el recurso hídrico resulta clave para asegurar un uso sostenible del mismo.  

En este orden de ideas, el objeto de este trabajo es identificar los espacios de participación 

ciudadana en los procesos de gestión del agua en las legislaciones de Brasil y Colombia; con el 

objetivo de analizar cuál es la composición de dichos espacios, y si responden a los estándares 

internacionales sobre la materia.  

El problema central de esta investigación está enfocado a sentar las bases para establecer si 

los mecanismos de participación ciudadana para la gestión del agua existentes en las dos 

legislaciones analizadas, son suficientes frente a las demandas actuales de inclusión en la toma de 

decisiones medioambientales. Este tema encuentra justificación en la crisis mundial actual que 

estamos viviendo en torno a la distribución del agua, pues a pesar de los avances que se han dado 

en los últimos años sobre acceso a este recurso, que se corresponden con las metas propuestas en 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio [ODM], todavía “748 millones de personas no disfrutan de 

una buena fuente de agua potable y 2.500 millones no gozan de buenas instalaciones de 

saneamiento”2. Además, el agua es un instrumento indispensable para el desarrollo de múltiples 

                                                        
1 Mestranda em Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad" pela Universidade de Alicante – Espanha 

2 WORLD WATER ASSESMENT PROGRAM. Informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo 2015. Agua para 
un mundo sostenible. Datos y Cifras. UNESCO. WWAP. UN WATER. [en línea] 
<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf>. [Consulta: 
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actividades que generan beneficios para toda la población de un país, siendo pues uno de los 

motores y obstáculos -en los casos de escasez o inequidad en la prestación- del desarrollo para la 

mayoría de ellos. Frente a este panorama, garantizar una sostenibilidad económica, ambiental y 

social en el manejo del agua solo es posible si se tienen en cuenta los intereses de todos los 

ciudadanos en especial de aquellos menos favorecidos, para lo cual es necesario que existan 

garantías de participación en los procesos correspondientes.  

Así pues, a continuación, se presentan (i) algunos antecedentes internacionales sobre el 

principio de participación en la toma de decisiones que afectan al ambiente, y su relación con la 

sostenibilidad; (ii) consideraciones sobre la participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico; 

(iii) un breve recuento de los espacios participativos en los ordenamientos jurídicos de Colombia y 

Brasil para, finalmente; (iv) concluir las observaciones encontradas. 

En cuanto a la metodología, se utilizó la lógica inductiva mediante la búsqueda y análisis de 

bibliografía sobre el tema. 

1 LOS PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE SOSTENIBILIDAD EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL 

La sostenibilidad ha sido una preocupación constante en la mayoría de tratados y 

declaraciones internacionales sobre el medio ambiente3. Desde el Informe Brundtland de 1987 y la 

toma de conciencia sobre los efectos que tienen nuestras actividades en el planeta que éste 

provocó, se viene hablando también de la necesidad de incluir a la ciudadanía en la toma de 

decisiones ambientales para poder garantizar un entorno sostenible. Así, las notas introductorias 

del Informe resaltan la importancia de la participación de todos los actores en todos los niveles, 

para una salvaguarda efectiva del ambiente. En este sentido, señala que: 

[l]a satisfacción de las necesidades esenciales requiere no sólo una nueva era de crecimiento 

económico para las naciones donde los pobres constituyen la mayoría, sino la garantía de que estos 

pobres recibirán la parte que les corresponde de los recursos necesarios para sostener ese 

crecimiento. Contribuirán a tal igualdad los sistemas políticos que aseguren la efectiva participación 

de los ciudadanos en la adopción de decisiones en el plano nacional y una mayor democracia en la 

adopción de decisiones a nivel internacional4.  

                                                        
30/07/2016] 

3 En este apartado no pretendo ser exhaustiva con la presentación de los antecedentes a nivel internacional. Por ejemplo, antes del 
Informe Brundtland, le Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972 ya había hablado sobre educación en materia 
ambiental, que es sin duda un elemento necesario para la participación ciudadana. También es posible encontrar referencias sobre 
el tema en la Carta Mundial de la Naturaleza de Nairobi de 1982, entre otros. 

4 NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo <<Nuestro futuro 
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El informe concluye pidiendo un esfuerzo común y nuevas pautas de comportamiento tanto 

para la administración como por parte de los administrados, pues los cambios en la forma de 

entender la protección del ambiente, los valores sociales y los propósitos que se plantea el informe 

dependen en gran medida de la realización de amplias campañas de educación, debates y 

participación ciudadana.  Se trata entonces de Sostenibilidad como un concepto amplio que 

contiene distintas dimensiones y que, por ende, va más allá de la simple concepción económica del 

“desarrollo sostenible”. En efecto, al incluir el tema de la participación ciudadana como un 

presupuesto necesario y transversal para el avance en la protección del ambiente, el Informe hace 

alusión a una dimensión social de la Sostenibilidad. 

En este mismo sentido, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, 

sentó las bases de los derechos al acceso a la información en materia ambiental, a la participación 

y a la justicia ambiental, elementos que desde entonces son reconocidos como los tres pilares 

básicos para lograr un desarrollo sostenible. Igualmente, su agenda 21 reconoce la necesidad de 

contar con mecanismos para la participación adecuada de personas y grupos en la formulación y 

aplicación de leyes y reglamentos sobre el medio ambiente y el desarrollo con el fin de poder 

adoptar marcos jurídicos eficaces. En este sentido, el objetivo 8.3 del Programa 21 señala: 

8.3 El objetivo general consiste en mejorar o reestructurar el proceso de adopción de decisiones, de 

manera que se integre plenamente en él el examen de las cuestiones socioeconómicas y relativas al 

medio ambiente y se logre una participación más amplia del público. Sobre la base de que los países 

determinarán sus propias prioridades de conformidad con sus condiciones, necesidades, planes, 

políticas y programas nacionales, se proponen los objetivos siguientes: 

(…) 

c) Crear o mejorar mecanismos para facilitar la participación de organizaciones, grupos y particulares 

interesados en todos los niveles del proceso de adopción de decisiones (…)5 

Asimismo, la Declaración de Johannesburgo de 2002, que fue producto de la Cumbre 

Mundial del Desarrollo Sostenible llevada a cabo ese mismo año, reconoció en el punto 23 que para 

lograr un desarrollo sostenible es indispensable contar con una amplia participación social en la 

formulación de políticas, la adopción de decisiones y la aplicación a todos los niveles; y en el punto 

25 estableció, como una de sus metas la siguiente: 

                                                        
común>>. A/42/427. 4 agosto de 1987. [en línea] << http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427>> [Consulta: 
28/07/2016] 

5 NACIONES UNIDAS. Departamento de Asuntos Económicas y Sociales. División de Desarrollo Sostenible. Programa 21. [en línea] << 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm>> [Consulta: 28/07/2016] 
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25. Iniciar programas de acción, con asistencia financiera y técnica, para cumplir el objetivo de 

desarrollo del Milenio relativo al agua potable. A ese respecto, acordamos reducir a la mitad, para el 

año 2015, el porcentaje de personas que no tienen acceso al agua potable o que no pueden costearlo 

(como se indica en la Declaración del Milenio) y el de personas que no tienen acceso a servicios básicos 

de saneamiento. Esto entrañaría la adopción, en todos los planos, de medidas encaminadas a: 

(…) 

b) Facilitar el acceso a la información pública y la participación, en todos los niveles, incluso de las 

mujeres, en apoyo de la adopción de políticas y decisiones relativas a la ordenación de los recursos 

hídricos y la ejecución de proyectos en esa esfera; (…)6 

Posteriormente, en la Cumbre del Milenio celebrada en Nueva York en 2015 se adoptó la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que es la continuación de un plan de acción trazado por 

la comunidad internacional desde el año 2000 para alcanzar ciertas metas propuestas sobre este 

tema. La agenda del 2000, también conocida como Objetivos de Desarrollo del Milenio [ODM], es 

un hito a nivel internacional en cuanto a compromisos conjuntos para (i) erradicar la pobreza 

extrema y el hambre, (ii) lograr la enseñanza primaria universal, (iii) promover la igualdad entre los 

sexos y el empoderamiento de la mujer, (iv) reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, 

(v) mejorar la salud materna, (vi) combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, (vii) 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y (viii) fomentar una alianza mundial para el 

desarrollo.  El plazo para su cumplimiento venció a finales del 2015, y aunque no se lograron alcanzar 

todas las metas propuestas, en muchos ámbitos se logró un importante avance. Sin embargo, no 

nos detendremos aquí en sus resultados. 

Pues bien, este tipo de agendas son una apuesta a la acción global y conjunta para la 

construcción de un mundo más igualitario a futuro, así como un instrumento de corrección de 

algunos temas que son claves para la sostenibilidad. La agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible [ODS] constituyen un plan mucho más amplio y específico que el que le presidió, pues de 

8 metas principales, pasaron a proponerse 17, dentro de las que encontramos algunos puntos 

importantes en cuanto a la participación de la sociedad civil, tema que sólo se tuvo en cuenta en los 

ODM en lo que tiene que ver con la igualdad de género. Además, el objetivo número 6 está dedicado 

a trazar propuestas sobre la forma de garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos, hecho que da cuenta de la importancia que ha ido ganando en los últimos 

años la preocupación por el agua a nivel internacional. Específicamente, la meta 6.b señala que se 

                                                        
6  NACIONES UNIDAS. Plan de aplicación de las decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. [em línea] 

<http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/WSSD_POI_PD/POIsptoc.htm> [Consulta: 28/07/2016] 
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debe “apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la gestión del agua y el 

saneamiento”7. 

En ámbito Interamericano la participación como base de la sostenibilidad también ha sido 

desarrollada. El documento fundacional de la Organización de los Estados Americanos –OEA- como 

organismo regional de la ONU fue suscrito en la ciudad de Bogotá en 1948 y actualmente cuenta 

con varios protocolos adicionales: Protocolo de Buenos Aires [27 de febrero de 1967], Protocolo de 

Cartagena de Indias [5 de diciembre de 1985], Protocolo de Washington [14 de diciembre de 1992], 

y Protocolo de Managua [10 de junio de 1993]. Consciente de la importancia de la vinculación de la 

ciudadanía en el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, la Carta señala en su artículo 34 que 

uno de los objetivos básicos de los Estados miembros es “que la igualdad de oportunidades, la 

eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la 

plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, 

objetivos básicos del desarrollo integral(…)”8. 

Asimismo, la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la OEA presentó en 

Washington en el año 2001 la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación 

Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible [ISP], cuya elaboración le había sido 

encomendada en la Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible de Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia, en 1996. El documento final fue producto de cerca de tres años de trabajo en un proceso 

abierto y participativo, en el que organizaciones de la sociedad civil y el sector púbico de los 34 

Estados miembro realizaron estudios técnicos, encuentros y consultas, generando un flujo de ideas 

y opiniones en torno a los aspectos que deben observarse en el diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos y políticas sobre el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

La ISP incluye siete principios básicos sobre participación pública que definiremos 

brevemente a continuación, no bstante, cabe resaltar que en la ISP quedó claro que “no es una lista 

comprensiva ni exhaustiva, pero sin embargo es el fundamento de actitudes y enfoques en los que 

se apoyan las subsecuentes recomendaciones de la ISP”9: 

                                                        
7 NACIONES UNIDAS. Objetivos de desarrollo sostenible. [em línea] <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-

sanitation/>. [Consulta: 28/07/2016] 
8  ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Carta de la Organización de los Estados Americanos (A-41). [en línea] 

<http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp>. [Consulta [Consulta: 
29/07/2016]. 

9 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma 
de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible. [en línea] <https://www.oas.org/dsd/PDF_files/ispspanish.pdf>. [Consulta: 
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(i) Proactividad, en tanto es necesario que la ciudadanía y los gobiernos maximicen su 

compromiso mediante la implementación de iniciativas propias, ayudando así a enriquecer los 

procesos;  

(ii) inclusión, se refiere a la necesidad de garantizar una participación plena de todas las 

personas en igualdad de oportunidades, especialmente de las mujeres, los jóvenes, la población 

indígena, las minorías étnicas, entre otros;  

(iii) responsabilidad compartida, implica que tanto los gobiernos como la sociedad civil 

deberían compartir de forma equitativa los compromisos, costos y beneficios del desarrollo; 

(iv) apertura a través de todo el proceso, este principio apuesta por el dinamismo en 

todas las etapas previas a la adopción de proyectos, políticas o programas, en el sentido que, si la 

participación es extensa y continua, nuevas ideas y conocimientos se generarán al mismo tiempo 

que las decisiones se legitiman y se enriquecen los resultados; 

(v) acceso, poder acceder oportunamente a la información, al proceso político y al 

sistema judicial es un requisito indispensable para poder participar;  

(vi) transparencia, principio que busca generar relaciones productivas entre el gobierno 

y la sociedad civil, así como una participación significativa en la toma de decisiones, mediante la 

garantía de que ambas partes sean confiables y transparentes y; 

(vii) respeto por los aportes del público, trata de asegurar que las contribuciones 

derivadas de los procesos participativos sean evaluadas y consideradas adecuada y oportunamente, 

pues de lo contrario éstos no serían efectivos ni eficientes. 

La ISP también incluye varias recomendaciones de política para su implementación, dentro 

de las cuales se destacan la de crear y fortalecer mecanismos formales e informales de intercambio 

y acceso a la información para la sociedad civil en los diferentes grupos que ésta abarca y en todos 

los niveles del gobierno. También señala la importancia de crear, expandir y poner en práctica 

marcos legales y regulatorios adecuados que aseguren la participación de la sociedad civil en las 

decisiones sobre el desarrollo sostenible.  

Por último, cabe mencionar el Proyecto de ciudadanía ambiental global [GEC] que se basa en 

las Declaraciones de Río y de Johannesburgo, previamente reseñadas; en la Iniciativa 

                                                        
29/07/2016] 
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Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sustentable [ILAC] que tiene entre sus principales 

objetivos estimular la participación activa del sector privado y de las entidades de la sociedad civil 

para promover acciones que conduzcan a actividades productivas sostenibles y a la conservación y 

el uso sostenible de los bienes comunes. En la Estrategia del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente -PNUMA- para América Latina y el Caribe 2003-2005, que contiene un área de 

acción específicamente dedicada a la promoción de la integración de los grupos mayores de la 

sociedad civil en la acción ambiental, y apoyar la educación, así como el fomento del interés por el 

ambiente. En el proyecto participaron Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y Perú. 

El principal objetivo del proyecto quedó consignado así: 

El Proyecto tiene como principal objetivo la formación en América Latina y el Caribe de una ciudadanía 

que esté consciente de sus derechos y responsabilidades ambientales. Busca además:  

· Promover la participación social organizada a partir de su comprensión de los derechos y 

responsabilidades ciudadanas respecto al medio ambiente.  

· Integrar la agenda ambiental regional-local en forma sencilla para motivar la creatividad de la 

sociedad y realizar acciones que protejan al medio ambiente.  

· Promover un cambio en la conducta cotidiana del individuo y la sociedad con respecto al medio 

ambiente.  

· Contribuir a la formación de la conciencia ciudadana crítica y participativa10. 

Este proyecto evidencia el reconocimiento a nivel latinoamericano de la necesidad de formar 

ciudadanos interesados por la participación en los procesos de toma de decisiones en materia medio 

ambiental, y de incentivar la búsqueda y el acceso de una información de calidad, que permita crear 

relaciones productivas y transparentes.  

En suma, este breve repaso por algunos de los instrumentos internacionales y regionales que 

promueven el desarrollo sostenible dan cuenta de su innegable relación con el ejercicio de la 

participación ciudadana. Si bien la mayoría de documentos reseñados no tienen fuerza vinculante 

por tratarse de declaraciones o agendas de trabajo, lo cierto es que actualmente constituyen el 

marco de referencia básico para esta materia, y se ven reflejados en mayor o menor medida en las 

legislaciones nacionales.  

 

                                                        
10  NACIONES UNIDAS. Programa para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe (PNUMA/ORPALC). 

Proyecto de Ciudadania Ambiental Global. [en línea] <http://www.oei.es/historico/decada/portadas/ciudadana.htm>. [Consulta: 
29/07/2016] 
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2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

La gestión del recurso hídrico es un asunto trascendental para el desarrollo económico y 

social de cualquier país. Actualmente resulta innegable que el acceso al agua es un presupuesto 

necesario para la garantía de varios derechos humanos como la vida, la salud, la educación, y la 

seguridad alimentaria, así como para la prestación de servicios básicos como el saneamiento y el 

abastecimiento de agua potable domiciliaria. Por ello, la participación de la ciudadanía es clave para 

garantizar políticas justas y equitativas que atiendan a los principios de transparencia y no 

discriminación. 

En este sentido: 

[n]o cabe duda de que el derecho fundamental a un medio ambiente sano y equilibrado hace parte de 

la preservación de los recursos naturales, siendo esencial la conservación del agua. Muy fundamental 

para la sobrevivencia humana. Que, a través de un cambio de paradigma, a través de las dimensiones 

que orientan al fenómeno de la sostenibilidad hará un futuro amplio para el entorno natural>>11. 

El agua como elemento del ambiente puede ser considerada entonces un derecho 

fundamental, pero es también un recurso natural escaso, pues “pese a que dos terceras partes de 

la superficie terrestre se encuentran cubiertas por agua, solo el 2,5% corresponde a agua dulce”12. 

Y aunque esto puede sonar como una cifra insignificante, el agua que existe en la Tierra es suficiente 

para abastecer a la población mundial, por lo tanto, los problemas relacionados con el 

abastecimiento de agua no tratan sobre la disponibilidad, el reto está en la gobernanza del recurso, 

esto es, la manera en que se distribuye, se utiliza y se maneja13.  

Antes bien, 

el derecho de acceso al agua, no puede de manera alguna privilegiar a algún grupo o ser destinado 

exclusivamente a una institución, sea ella pública o privada, teniendo en cuenta que se trata de un 

                                                        
11 SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de y PAVAN, Kamilla. (2016) Sustentabilidade, meio ambiente e água: uma questão de 

sobrevivencia. [en línea] XXV Encontro Nacional do Compedi – Brasília/DF. Direto e sustentabilidade II 
<http://www.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/dzoq9f77/4aF1HOT08DIXm7CI.pdf> p. 336 [Consulta: 12/01/2017] Traducción 
propia. El texto original es el siguiente: “Não paira dúvida de que, o direito fundamental ao meio ambiente sadio e ecologicamente 
equilibrado depara-se na preservação dos meios naturais, sendo essencial, a elucidação da preservação da água. Bem fundamental 
à sobrevivência humana. Que, por meio de uma quebra de paradigma, através das dimensões que norteiam o fenômeno da 
sustentabilidade fará de um futuro abrangente aos entornos naturais”. 

12 Shiklomanov, 1999. Citado por: ZAMUDIO RODRÍGUEZ, Carmen (2012). Gobernabilidad sobre el recurso hidrico en Colombia: 
entre avances y retos. [en línea] Revista Gestión y Ambiente, 15(3), p. 108. 
<http://search.proquest.com/docview/1677587303?accountid=17192> [Consulta: 06/06/2016] 

13 WORLD WATER ASSESMENT PROGRAM. Informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo 2015. Agua para 
un mundo sostenible. Datos y Cifras. UNESCO. WWAP. UN WATER. [en línea] 
<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf>. [Consulta: 
30/07/2016] 
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derecho natural conferido a todos. Es un derecho que solamente puede ser concretado mediante la 

cooperación solidaria e intergeneracional entre los Estados y la sociedad, y que tiene, como 

beneficiarios, a las generaciones presentes y futuras14 15.  

Así pues, el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana resulta fundamental 

para generar una buena distribución, uso y aprovechamiento del recurso hídrico. Sin embargo, a lo 

largo de la evolución de este concepto ha resultado evidente la necesidad de una norma jurídica 

que obligue la creación de esos espacios. Por tratarse de un tema complejo, que implica la 

articulación de varios tipos de estrategias, y la inclusión de grupos sumamente diversos de 

ciudadanos, más aún en américa latina donde contamos con numerosos pueblos indígenas, así 

como comunidades afro y en general, poblaciones étnicamente diferentes, resulta necesario que el 

Estado se vea obligado a regular el tema. 

En concordancia con lo anterior, la forma en que se configuran las normas para regular la 

participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el manejo y la gestión del agua es 

determinante para contar con un primer plano de garantía de inclusión. Por ello, es importante 

estudiar las legislaciones nacionales y analizar la forma en que se están construyendo estas 

instancias, ya que de esto dependerá, inicialmente la eficacia de los procesos. No cabe duda que 

una buena configuración legislativa, brinda mayores garantías para la participación ciudadana.  

Pero con la legislación no es suficiente para alcanzar todos esos objetivos propuestos 

internacionalmente que señalamos en el primer título de este trabajo, hace falta un gran 

compromiso tanto estatal como ciudadano para que los espacios funcionen y sean eficaces, y para 

ello resulta fundamental contar con una administración transparente y con información pertinente 

y certera que permita crear criterios y participar con ideas constructivas. A continuación, 

repasaremos las instancias participativas en materia de gestión del agua en las legislaciones de Brasil 

y Colombia. 

 

                                                        
14 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva. 

2007. p. 292.   

15 SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de y, TEIXEIRA Hilariane Ghilardi. La evaluación ambiental estratégica en la gestión de 
planificación de recursos hídricos: una necesidad para el equilibrio del medio ambiente. [en línea] XXV Encontro Nacional do 
Compedi – Brasília/DF. Direto e sustentabilidade II 
<http://www.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/q923c0e2/3t761UPW49g20kUP.pdf> p. 17 [Consulta: 12/01/2017] Traducción 
propia. El texto original es el siguiente: << (…) o direito ao acesso à água, não pode de maneira alguma privilegiar algum grupo ou 
ser destinado apenas alguma instituição, seja ela pública ou privada, tendo em vista que se trata de um direito natural conferido a 
todos. É um direito que somente pode ser concretizado mediante a cooperação solidária e intergeracional entre os Estados e a 
sociedade, e que tem, como beneficiários, as presentes e futuras gerações. >> 
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3  BREVE APROXIMACIÓN A LAS LEGISLACIONES COLOMBIANA Y BRASILEÑA 

Actualmente la mayoría de países han consagrado en sus constituciones el principio 

participativo. Por ejemplo, la Constitución Política de 1988 de Brasil señala en su artículo 1 que la 

República Federal del Brasil es un Estado Democrático de Derecho, afirmación de la que se 

desprenden consecuencias como el respeto por la dignidad humana, garantías de inclusión y 

pluralismo, así como de participación. Además, en su artículo 187 garantiza la posibilidad de los 

productores, trabajadores, así como sectores de comercialización, almacenamiento y transportes 

participen en la planificación de la política agrícola del país. También es importante mencionar el 

artículo 231 numeral 3º que les reconoce a los pueblos indígenas el derecho a ser oídos antes de 

que se tomen decisiones sobre el “aprovechamiento de los recursos hidráulicos, incluido el 

potencial energético, la búsqueda y extracción de las riquezas minerales”16 en sus territorios. 

A su turno, la Constitución Política de Colombia de 1991 señala en su artículo 1 que Colombia 

es un Estado Social de Derecho, lo que significa que es un Estado democrático que reconoce 

derechos individuales y colectivos, y que promueve la inclusión y la participación de todas las 

personas en igualdad de condiciones. Asimismo, el artículo 2 señala que uno de los fines esenciales 

del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la nación; respecto a la participación en las 

decisiones que pueden afectar al ambiente el artículo 79 señala que todas las personas tienen 

derecho a ello. Por último, destacar que más de 50 disposiciones constitucionales establecen bases, 

mecanismos, instancias, y canales de participación en las diferentes funciones del Estado.  

Pues bien, dichos postulados constitucionales tienen efecto directo en la forma en que se 

desarrolla legalmente la planeación sobre el agua. Brasil cuenta con una Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) que está consagrada en la ley 9.433 del 8 de enero de 1997. Esta norma, 

modernizó la gestión del agua haciendo uso de normas e instrumentos implementados en diversos 

países; le dio importancia a la participación de los usuarios y la sociedad civil en la gestión buscando 

legitimidad y adopción real de las políticas (Porto y Porto, 2008); y puso como prioridad considerar los 

usos múltiples del agua restándole importancia al sector energético en la gestión del agua (Borsoi y 

Torres, 2010)17. 

                                                        
16  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1998. [en línea] < 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/DB0906178F38C78105257D9A006D1B77/$FILE/Constitución_Brasi
l.pdf> [Consulta: 04/01/2017]. 

17 ROJAS PADILLA, Johnny Harold; PÉREZ RINCÓN, Mario Alejandro; MALHEIROS, Tadeu Fabricío; MADERA PARRA, Carlos Arturo; 
PROTA, Mariza Guimaråles; y  DOS SANTOS, Raquel (2013). Análisis comparativo de modelos e instrumentos de gestión integrada 
del recurso hídrico en Suramérica: los casos de Brasil y Colombia. En: Ambi-Agua, [en línea] Taubaté, v. 8, n. 1, p. 82. 
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En efecto, en su artículo 1º que contiene los fundamentos de la PNRH señala el numeral VI 

que la gestión de los recursos hídricos debe ser descentralizada y contar con la participación del 

Poder Público, los usuarios y las comunidades. 

En concordancia con lo anterior, dicha legislación contempla como principal espacio de 

participación para los particulares los Comités de Cuenca Hidrográfica, que según el artículo 39 de 

la ley 9.433 de 1997, deben ser compuestos por representantes: 

I -de la Unión; II - de los Estados de Distrito Federal cuyos territorios se sitúen, total o parcialmente en 

sus respectivas áreas de actuación; III – de los Municipios situados, en todo o en parte, en su área de 

actuación; IV – de los usuarios de las aguas de su área de actuación y; V – de las entidades civiles de 

recursos hídricos con actuación comprobada en la cuenca18. 

Dentro de sus competencias, señaladas en el artículo 3819 de la misma ley se encuentran, 

entre otras, las de promover debates sobre las cuestiones relacionadas con los recursos hídricos y 

articular la actuación de las entidades intervinientes; arbitrar en primera instancia administrativa, 

los conflictos relacionados con los recursos hídricos; y aprobar el Plan de Recursos Hídricos de la 

Cuenca. Esta última es sin duda una de las más importantes, ya que la participación en los procesos 

de planeación es clave para poder tener incidencia sobre las decisiones que se adoptan, y por ende, 

en la forma que se gestiona el recurso.  

Sobre estos Comités, la Agencia Nacional de Aguas de Brasil, señala que: 

[…] difieren de otras formas de participación previstas en las demás políticas públicas, pues tienen 

atribución legal para deliberar sobre la gestión del agua, función que comparten con el poder público. 

(…) Una de las atribuciones más relevantes de los comités es establecer un conjunto de mecanismos 

y de reglas, decididas colectivamente, de forma que los diferentes intereses sobre los usos del agua 

de la cuenca sean discutidos y negociados democráticamente en ámbito público, con transparencia 

en el proceso decisorio, buscando prevenir y dirimir conflictos.20 

                                                        
<http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.971> [Consulta: 10/07/2016] 

18 BRASIL.  Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Lei de Gestão de Recursos Hídricos; Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos; 
Lei das Águas. Câmara dos Deputados. [en línea] <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9433-8-janeiro-1997-
374778-norma-pl.html> [Consulta: 04/01/2017]. 

19 “Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação: I - promover o debate das questões 
relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes; II - arbitrar, em primeira instância 
administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; IV - acompanhar 
a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; V - propor 
ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de 
pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os 
domínios destes; VI - Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem 
cobrados;VII -  (VETADO); VIII -  (VETADO); IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de 
interesse comum ou coletivo. (…) “BRASIL.  Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Lei de Gestão de Recursos Hídricos; Lei da 
Política Nacional de Recursos Hídricos; Lei das Águas. Câmara dos Deputados. [en línea] 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9433-8-janeiro-1997-374778-norma-pl.html> [Consulta: 04/01/2017]. 

20 BRASIL, Agência Nacional de Águas. O Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o que faz? / Agência Nacional de Águas. -- Brasília: 
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Ahora bien, es clara la importancia de este órgano y las funciones que desempeña, que dotan 

de una evidente legitimidad a las decisiones que adopte sobre el agua, sin embargo, en principio la 

ciudadanía de a pie no tiene cabida en el mismo, ya que según la consagración legal solo pueden 

hacer parte del mismo, usuarios de la cuenca y asociaciones civiles de recursos hídricos que actúen 

en la misma. Por el momento no es posible detenerse en la pertinencia de una legitimidad más 

amplia para pertenecer a este tipo de órganos, sin embargo, es un aspecto que debe tenerse en 

cuenta para el estudio de la eficacia de la participación ciudadana. Cabe mencionar también, que 

para que los Comités puedan funcionar, deben estar debidamente financiados por el Estado 

situación que puede generar una indebida dependencia de la voluntad política que éste tenga para 

activar estos espacios. Esto puede generar dificultades en la práctica que deriven en una simple 

consagración formal del espacio, que diste de ser eficaz en términos de verdadera participación 

ciudadana. 

De esta forma, la legislación de Brasil ha articulado entonces espacios de participación en la 

toma de decisiones sobre el agua, que lleva ya algún tiempo funcionando y que dan cuenta de la 

necesidad de involucrar a la población civil en la toma de decisiones ambientales. Así, como 

consecuencia del tiempo transcurrido desde la implementación de la PNRH en 1997, la legislación 

brasileña cuenta con una estructura más sólida en comparación con la inmensa dispersión 

normativa colombiana, producto de la ausencia de una ley específica sobre aguas, sin perjuicio del 

proceso de transición hacia una gestión integrada del recurso hídrico –GIRH- que comenzó en los 

últimos años, a partir de 2010. 

En concordancia con lo anterior, la nueva política de GIRH colombiana tiene diversos 

instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, 

regulados en el Decreto 1640 de 2012. Esta norma creó en su artículo 48 el Consejo de Cuenca así: 

<<Artículo 48. Del Consejo de Cuenca. Es la instancia consultiva y representativa de todos los actores 

que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica. (…)>>21. Su composición está 

                                                        
SAG, 2011. [en línea] < http://www.ana.gov.br/bibliotecavirtual/arquivos/20120809150432_Volume_1.pdf> [Consulta: 
10/01/2017].  Traducción propia, el texto original es el siguiente: “(…) diferem de outras formas de participação previstas nas 
demais políticas públicas, pois têm como atribuição legal deliberar sobre a gestão da água fazendo isso de forma compar- tilhada 
com o poder público. (…) Uma das atribuições mais relevantes dos comi- tês é estabelecer um conjunto de mecanismos e de regras, 
decididas coletivamente, de forma que os diferentes interesses sobre os usos da água na bacia sejam discutidos e negociados 
democraticamente em ambiente público, com transparência no processo decisório, buscando prevenir e dirimir conflitos.” 

21  COLOMBIA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto No. 1640. (02, agosto, 2012). Por medio del cual se 
reglamentan los instrumento para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras 
disposiciones. [en línea] < http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2012/dec_1640_2012.pdf> [consulta: 
04/01/2017].  
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estipulada en la Resolución 509 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la 

siguiente forma: 

ARTÍCULO SEGUNDO. - MIEMBROS. El Consejo de Cuenca estará integrado por: 

1. Comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca. 

2. Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica que hayan venido ocupando tierras 
baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y hayan 
conformado su consejo comunitario de conformidad con los dispuesto en la Ley 70 de 1993. 

3. Organizaciones que asocien o agremien campesinos. 

4. Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. 

5. Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. 

6. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 

7. Las Juntas de Acción Comunal. 

8. Instituciones de educación superior. 

9. Municipios con jurisdicción en la cuenca. 

10. Departamentos con jurisdicción en la cuenca. 

11. Los demás, que resulten del análisis de actores.22 

El Consejo participará en las fases del plan de ordenación y manejo de la cuenca, de acuerdo 

a lo que se considere en la estrategia de socialización y participación del mismo. Como se ve, es un 

órgano nuevo que se conformará particularmente en cada cuenca y por ende no disponemos de 

mayores datos concretos sobre su eficacia.  

Por ahora diremos que es uno de los órganos evidentemente con mayor participación 

ciudadana en lo referente a la gestión del agua, en el que convergen múltiples intereses e incluso 

cosmovisiones por lo que, resulta razonable tener por lo menos, dudas en cuanto a su funcionalidad 

y eficacia. Es así como -aunque aún no están del todo claras o determinadas cuáles van a ser sus 

funciones, y la manera en que participará en los procesos de planeación-, podemos advertir que si 

lo que se pretende es concentrar en un solo documento las observaciones que tengan los diferentes 

actores del Consejo de Cuenca, ello va a ser un verdadero desafío porque no solo se trata de 

coordinar las ideas que cada sector representado tenga sobre determinados temas, a esto hay que 

añadirle los diferentes tiempos de deliberación y toma de decisiones que manejan, por ejemplo las 

comunidades indígenas y campesinas, que por regla general tienen unas costumbres ancestrales 

                                                        
22 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución No. 0509. (21, mayo, 2013). Por la cual se difenen los 

lineamientos para la conformación de los Consejos de Cuenca y su participación en las fases del Plan de Ordenación de la Cuenca, 
y se dictan otras disposiciones. [en línea] < 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/cuencas-hidrograficas/Resolucion-0509-de-
2013.pdf> [consulta: 04/01/2017]. 
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ostensiblemente diferentes a nuestra cultura moderna, que cada vez va más rápido y procura tomar 

decisiones en los menores lapsos posibles. 

En suma, tanto el derecho colombiano como el brasileño han dedicado regulaciones 

importantes sobre la participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico, que como vimos, es 

absolutamente necesaria para garantizar una sostenibilidad tanto ambiental como social respecto 

al manejo de las aguas. Ahora bien, pese a esta consagración legal, en la práctica suelen aparecer 

inconvenientes que impiden afirmar que los procesos participativos son completamente eficaces y 

que, en efecto, las opiniones de los ciudadanos se ven reflejadas en las decisiones que se adoptan. 

Sin embargo, por limitaciones de tiempo y espacio para la realización de este trabajo no podremos 

ahondar en el tema, que puede seguir adelantándose a futuro, pues es no solo interesante sino 

necesario realizar un diagnóstico del funcionamiento de este tipo de espacios. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El principio de participación ciudadana en materia medioambiental ha sido una preocupación 

constante a nivel internacional. Así pues, vimos como diversos tratados internacionales 

relacionados con el medio ambiente lo han incluido dentro de sus textos dando cuenta de la 

necesidad de involucrar a los particulares en las decisiones sobre este tema en aras de conseguir 

una sostenibilidad ambiental, económica y social. Ahora bien, el objetivo que persigue la 

participación ciudadana es poder incidir en la toma de decisiones sobre los aspectos que afectan los 

derechos de todas las personas y en la protección del medio ambiente, meta que es difícil de 

cumplir. Por ello es necesario que las legislaciones nacionales avancen hacia una mayor inclusión de 

la ciudadanía en estos procesos. 

Lo anterior, en tanto la ausencia de mecanismos y espacios de participación eficaces puede 

generar verdaderas injusticias hídricas que afectan directamente los derechos de las personas más 

vulnerables. En consecuencia, el fortalecimiento de los espacios participativos es una tarea que no 

da espera, y que puede jugar un papel importante para afrontar las desigualdades que generan la 

inequitativa distribución del recurso y el mal uso del mismo. 

Finalmente, hace falta un cambio de mentalidad a nivel de la ciudadanía y de la 

Administración en torno al tema que estamos tratando. Así pues, es urgente crear conciencia sobre 

la importancia de involucrarse en este tipo de procesos, y la necesidad de reclamar mejores espacios 

con mayores garantías, para poder incidir en la toma de decisiones que marcan las pautas de cómo 
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se manejará el recurso hídrico en los años siguientes. Para lograr despertar este tipo de demandas 

en la ciudadanía, es necesario adoptar un rol activo socialmente, y demandar del Estado mejores y 

mayores espacios para la expresión de las preocupaciones ciudadanas. 

De igual forma, es necesario que la Administración no asimile estos procesos a simples 

formalidades, o como algo que dilata la toma de decisiones, debe pues, garantizar el derecho de 

todos los ciudadanos de participar, y crear espacios educativos para incentivar conciencia y 

fomentar una actitud activa, para afrontar entre todos los retos que la época en la que estamos 

viviendo nos impone. La educación, la transparencia y el acceso a la información, son herramientas 

claves en la búsqueda de un manejo sostenible de las aguas al interior de cualquier país. Por ello, 

vale la pena seguir estudiando el tema para poder proponer alternativas, y revisar otros modelos, 

incluso ancestrales y comunitarios de gestión del recurso hídrico, que son generalmente más 

participativos, y de donde es posible extraer lecciones importantes para hacer frente a la 

problemática señalada en este trabajo. 
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SISTEMAS URBANOS DE DRENAGEM SUSTENTÁVEL COMO ALTERNATIVAS DE 

CONTROLE DE INUNDAÇÕES 

 

Ximena Cardozo Ferreira1 

 

INTRODUÇÃO 

O tema do controle de inundações, em que pese bastante recorrente nos cenários europeu 

e norte-americano, encontra ainda escasso desenvolvimento no Brasil, cujo ordenamento jurídico 

não conta com disposições específicas, sendo necessário recorrer aos aportes da legislação setorial 

esparsa. 

Diante disso, tampouco são muito desenvolvidas por aqui as alternativas para 

enfrentamento do problema das inundações, centrando-se nelas o objeto do presente artigo. 

Seu objetivo, circunscrito aos limites editoriais, é apresentar uma visão geral de algumas 

tipologias mais conhecidas e utilizadas ao redor do mundo do que aqui chamaremos de Sistemas 

Urbanos de Drenagem Sustentável (SUDS), apontando para sua possível contribuição à 

sustentabilidade das cidades.  

Quanto à metodologia empregada, registra-se que foi utilizado o método indutivo e as 

técnicas do referente, do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica2. 

1 INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES 

1.1 MEDIDAS ESTRUTURAIS E NÃO ESTRUTURAIS 

Uma adequada gestão do risco de inundações pressupõe a utilização de um conjunto de 

medidas de naturezas diversas para o enfrentamento das causas e dos agravantes das inundações.  

De fato, nessa seara não há solução única possível, haja vista que nenhuma das alternativas 

existentes tem o condão de, por si só, solucionar o problema das inundações. Pelo contrário: 

somente a associação de diversas medidas, tanto de natureza estrutural como não estrutural pode 

                                                        
1 Mestre em Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad pela Universidade de Alicante (Espanha). Mestranda em Ciência Jurídica pela 

UNIVALI (Itajaí/SC). Especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Promotora de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 

2 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13 ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. 
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oferecer um bom resultado na seara do controle dos riscos. 

Safira De La Sala e Eliane Guaraldo3 precisam os conceitos: 

As medidas estruturais intensivas são as que se referem a alterações que modificam diretamente os 

corpos d’água, como retificações e canalizações; já as medidas estruturais extensivas afetam o sistema 

hidrológico como um todo, sem constituir intervenções diretas sobre os corpos d’água – por exemplo, 

através da captação da água de chuva, criação de áreas verdes e a utilização de pisos permeáveis. 

As medidas não estruturais, por sua vez, referem-se àquelas medidas onde “o homem busca uma 

convivência harmônica com o rio, através da elaboração de planos de uso e ocupação e zoneamentos 

de áreas de risco à inundação, sistemas de alerta e seguros-enchente” (Botelho, 2011, p. 94), que, 

perceba-se, dizem respeito aos diferentes momentos de gestão de desastres (prevenção, durante e 

pós-desastres)4. 

1.2 MEDIDAS ESTRUTURAIS INTENSIVAS E EXTENSIVAS 

A figura abaixo registra alguns exemplos de utilização de medidas estruturais para controle 

de inundações: 

Figura 1 - Exemplos de medidas estruturais (extensivas e intensivas) 

 
(Fonte: PINHEIRO, Adilson. Enchente e Inundação5) 

                                                        
3 DE LA SALA, Safira; e GUARALDO, Eliane. Planos Diretores de Redução de Risco de Desastres: Comentários ao art. 42-A do Estatuto 

da Cidade. Revista de Direito Ambiental, vol. 75, Jul - Set /2014, pp. 355 - 372. 

4 BOTELHO, R. G. M. Bacias hidrográficas urbanas. In: GUERRA, A. J. T. (org.) Geomorfologia urbana. Rio de Janeiro: Bertran Brasil, 
2011. pp. 71-115. 

5 SANTOS, Rozely Ferreira dos. (org.). Vulnerabilidade Ambiental – Desastres naturais ou fenômenos induzidos? Brasília: MMA, 2007. 



163 
 

Tucci distingue as medidas que podem ser adotadas para controle das inundações entre 

medidas através das quais o homem “modifica o rio”6 e outras com as quais ele “convive com o rio”: 

As medidas de controle de inundações podem ser classificadas em estruturais, quando o homem 

modifica o rio, e em não-estruturais, quando o homem convive com o rio. No primeiro caso, estão as 

medidas de controle através de obras hidráulicas, tais como barragens, diques e canalização, entre 

outras. No segundo caso, encontram-se medidas do tipo preventivo, tais como zoneamento de áreas 

de inundação, alerta e seguros.7 

No presente artigo serão analisadas algumas tipologias de medidas estruturais, notadamente 

as chamadas extensivas que – ao invés de atuar diretamente nos cursos d’água – agem em nível de 

bacia hidrográfica, interferindo de alguma forma no ciclo hidrológico. Nesse mote, elegemos os 

inovadores Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável como alternativas ao enfrentamento do 

problema das inundações. 

2 SISTEMAS URBANOS DE DRENAGEM SUSTENTÁVEL 

Ao longo das últimas décadas – notadamente na Europa e nos Estados Unidos – vêm sendo 

desenvolvidos estudos acerca do que se convencionou chamar ‘sistemas urbanos de drenagem 

sustentável’8 – ou SUDS, como doravante os denominaremos. 

A urbanização que contempla mais de 80% dos brasileiros atualmente impermeabiliza o solo, 

reduzindo a capacidade de infiltração da água e aumentando o volume e a velocidade de 

escoamento, sobrecarregando os sistemas tradicionais de drenagem e ocasionando o aumento da 

temperatura ambiente. 

Assim, a filosofia dos SUDS é justamente reproduzir, da forma mais fiel possível, o ciclo 

hidrológico natural anterior à ação antrópica: a ideia é minimizar os impactos da urbanização tanto 

no que concerne à qualidade quanto à quantidade do escoamento. Mas não apenas para isso 

servem os SUDS: como veremos, os sistemas têm a dupla função de reduzir os riscos associados ao 

impacto das águas e, ao mesmo tempo, promover integração paisagística (com valores sociais e 

                                                        
p. 102 

6 Quando o especialista refere que as medidas estruturais “modificam o rio”, está seguramente se referindo a medidas estruturais 
intensivas.  

7  TUCCI, Carlos. E. M. Inundações Urbanas. Disponível em: <http://4ccr.pgr.mpf.mp.br/institucional/grupos-de-
trabalho/encerrados/residuos/documentos-diversos/outros_documentos_tecnicos/curso-gestao-do-terrimorio-e-manejo-
integrado-das-aguas-urbanas/drenagem1.PDF>. Acesso em: 29 dez. 2016. 

8 Na Espanha é usada a expressão sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDs), aqui adotada, enquanto que em outros locais os 
mesmos equipamentos se denominam BMPs (Best Management Practices) ou WSUD (Water Sensitive Urban Design), entre outras 
acepções.  
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ambientais, portanto).  

Os objetivos dos SUDS podem ser assim elencados9: 

• Proteger los sistemas naturales: proteger y mejorar el ciclo del agua en entornos urbanos. 

• Integrar el tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje: maximizar el servicio al ciudadano 

mejorando el paisaje con la integración de cursos y/o láminas de agua en el entorno. 

• Proteger la calidad del agua: proteger la calidad de las aguas receptoras de escorrentías 

urbanas. 

• Reducir volúmenes de escorrentía y caudales punta: reducir caudales punta procedentes de 

zonas urbanizadas mediante elementos de retención y minimizando áreas impermeables. 

• Incrementar el valor añadido minimizando costes: minimizar el coste de las infraestructuras 

de drenaje al mismo tiempo que aumenta el valor del entorno. 

A estes objetivos se poderia acrescentar o da preservação dos sistemas de drenagem 

tradicionais, haja vista que a redução do escoamento, com a retenção de águas através de outras 

estruturas, evita a sobrecarga do sistema instalado (em regra geral subdimensionado).  

Pode ser esperado, ademais, um impacto positivo em estações de tratamento de efluentes 

porventura existentes, haja vista que a implantação de SUDS pressupõe a redução do carregamento 

de poluentes, ínsito ao escoamento superficial10. 

De fato, esclarece Arturo Trapote Jaume 11  que em períodos de tempo seco, diversos 

contaminantes vão se acumulando em pavimentos e nos telhados (sedimentos, matéria orgânica, 

nutrientes, microrganismos patogênicos, metais entre outros). Com a chuva, são arrastados pelo 

escoamento superficial até a rede de drenagem e – direta ou indiretamente – acabam chegando 

aos cursos hídricos. Os impactos negativos dessas descargas nos corpos hídricos são importantes: 

diminuição do oxigênio dissolvido (risco de mortalidade de espécies aquáticas), aumento de 

nutrientes (risco de eutrofização), contaminação por patogênicos e elementos tóxicos (riscos à 

saúde e à cadeia trófica), bem como o aumento dos custos de tratamento da água. 

                                                        
9 PERALES MOMPARLER, S. e ANDRÉS-DOMÉNECH, I. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible: una alternativa a la gestión del 

agua de lluvia, p. 4. Disponível em: <http://ovacen.com/wp-content/uploads/2015/05/gestion-del-agua-en-el-planeamiento.pdf>. 
Acesso em: 4 jul. 2016. 

10 No Brasil, atualmente, muito pouco ou nada se fala sobre a questão da contaminação das águas: o escoamento superficial é visto 
como problema relacionado a alagamentos e inundações (no que concerne a quantidade de água, portanto), mas ainda não é visto 
como fator contaminante. Na Europa, entretanto, o tema já é tratado de forma ampla, como se vê da Diretiva Marco de Água e da 
implantação de SUDS que tem por objetivo primordial a manutenção da qualidade das águas.  

11 TRAPOTE JAUME, Arturo. Sistemas urbanos de drenaje sostenible (suds): implicaciones hidrológico-hidráulicas y ambientales. In: 
BRANDÃO, P. T.; ESPÍRITO SANTO, D. (coord.); SOUZA, M. C. S. A.; JACOBSEN, G. (org.). Direito, desenvolvimento urbano e meio 
ambiente [recurso eletrônico]. Itajaí: UNIVALI, 2016. pp.115-137. Disponível em: <www.univali/ppcj/ebook>. Acesso em: 4 jan. 
2017. 
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A principal característica dos SUDS, contudo, reside na infiltração: através da promoção ou 

maximização da captação da água da chuva é possível reter na origem (evitando ou reduzindo o 

escoamento superficial) e também preservar a qualidade das águas. Nos últimos anos, portanto, 

inúmeros sistemas vêm sendo aplicados no mundo (notadamente em países da Europa, nos Estados 

Unidos, no Japão e na Austrália) visando justamente o aumento da capacidade de infiltração da água 

da chuva. 

O Grupo de Investigação de Tecnologia da Construção da Escola de Caminhos, Canais e Portos 

de Santander (GITECO), da Universidade de Cantábria/Espanha12, divide os SUDS segundo suas 

características em: 

Sistemas de infiltración o control en origen:  

-     Superficies permeables  

-     Pozos y zanjas de infiltración  

-     Depósitos de infiltración  

Sistemas de transporte permeable  

-     Drenes filtrantes o drenes franceses  

-     Cunetas verdes  

-     Franjas filtrantes  

Sistemas de tratamiento pasivo  

-     Depósitos de detención  

-     Estanques de retención  

-     Humedales artificiales 

Apresentaremos, a seguir, breve identificação13 das tipologias de SUDS conhecidas e em 

utilização, aportando exemplos ilustrativos. 

2.1 TELHADOS E TERRAÇOS VERDES14  

Sistemas com cobertura vegetal que são aplicáveis a telhados e terraços, de forma a 

interceptar e reter as águas pluviais, reduzindo o volume de escoamento. Também tem a função de 

                                                        
12  BAYON, Joseba Rodriguez et al. Sistemas urbanos de drenaje sostenible. SUDS, p. 11. Disponível em: 

<http://docplayer.es/11160333-Sistemas-urbanos-de-drenaje-sostenible-suds.html>. Acesso em: 5 jul. 2016.  
13 PERALES MOMPARLER, S. e ANDRÉS-DOMÉNECH, I. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible: una alternativa a la gestión del 

agua de lluvia. Disponível em: <http://ovacen.com/wp-content/uploads/2015/05/gestion-del-agua-en-el-planeamiento.pdf> 
Acesso em: 4 jul. 2016. Os nomes atribuídos às tipologias receberam tradução livre da autora ou, no caso do item 2.1, optou-se 
pela denominação pela qual a tipologia é conhecida e utilizada no Brasil. 

14 Essa é uma tipologia de SUDS que se encontra em utilização – de forma bastante pontual – no Brasil, aliada ao uso – também 
pontual – de pisos permeáveis em estacionamentos. Além dessas poderíamos citar a construção de “piscinões” (reservatórios de 
retenção de água) como em Santo André/SP.  



166 
 

retenção de contaminantes e funcionam como isolante térmico, compensando o efeito de “ilha de 

calor” decorrente da urbanização. 

Figura 2 – Componentes de telhados e terraços verdes 

 

(Fonte: 2030STUDIO15) 
 

Figura 3 – Fotografias de exemplos de terraços e telhados verdes (Chicago, Estados Unidos) 

 
(Fonte: SUSTENTARQUI16) 

                                                        
15 2030STUDIO. Disponível em: <http://2030studio.com/wp-content/uploads/2015/02/telhado-verde-camadas2.jpg>. Acesso em: 4 

jul. 2016. 

16  SUSTENTARQUI. Disponível em: <http://sustentarqui.com.br/wp-content/uploads/2015/08/telhados-verdes-em-chigaco-
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2.2 SUPERFÍCIES PERMEÁVEIS 

São obtidas através da implantação de pavimentos que permitem a infiltração de água ou 

mesmo a captação de água para posterior reutilização ou evacuação. Os mais conhecidos no Brasil 

são os chamados “bloquetos”, que formam os pisos intertravados. Nestes, a água pode infiltrar 

pelas juntas ou mesmo pela presença de gramíneas, conforme o modelo aplicado. 

Figura 4 – Fotografias de superfícies permeáveis com pisos intertravados 

 
(Fonte: OLX17) 

 

Figura 12 – Fotografias de superfície permeável de piso intertravado com gramíneas 

 
(Fonte: ECODHOME18) 

                                                        
624x468.jpg>. Acesso em: 4 jul. 2016. 

17 OLX. Disponível em: <http://img.olx.com.br/images/22/223528027055348.jpg>. Acesso em: 4 jul. 2016. 

18 ECODHOME. Disponível em: <http://ecodhome.com.br/blog/wp-content/uploads/produtos_8_4.jpg>. Acesso em: 4 jul. 2016. 
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2.3 FAIXAS OU TIRAS FILTRANTES 

Faixas de solo cobertas com vegetação, de largura variável e com pequena inclinação. São 

instaladas entre uma superfície impermeável e o meio receptor do escoamento (curso d’água ou 

rede de drenagem). Permitem, além da infiltração e a consequente redução do escoamento, a 

sedimentação das partículas contaminantes. 

Figura 5 – Fotografia de faixa filtrante contígua a uma rodovia 

 
(Fonte: DRENAJE URBANO SOSTENIBLE 19) 

 

2.4 POÇOS OU VALAS DE INFILTRAÇÃO  

Poços e valas pouco profundos (1 a 3 m) recheados de material filtrante, que receberão o 

escoamento superficial ocorrido em áreas contíguas impermeabilizadas. A concepção técnica deve 

prever a completa absorção do escoamento gerado por um temporal, por exemplo. 

 

 

 

                                                        
19 DRENAJE URBANO SOSTENIBLE. Disponível em: <http://drenajeurbanosostenible.org/wp-content/gallery/franjas-filtrantes/c-7_-

_filtration_-_filter_strips.jpg>. Acesso em: 4 jul. 2016. 



169 
 

Figura 6 – Esquema de poço e fotografia de vala de infiltração 

 
(Fonte: LEER MAS20) 

2.5 DRENOS FILTRANTES  

Valas pouco profundas recheadas de material filtrante, com ou sem conduto inferior de 

transporte, destinadas a captar e filtrar o escoamento de superfícies impermeáveis contíguas com 

a finalidade de transportá-las a jusante. Podem permitir a infiltração e diminuição dos volumes de 

escoamento. 

Figura 7 – Fotografia de dreno filtrante entre duas superfícies impermeáveis 

 
(Fonte: RNLAGOS21) 

                                                        
20 LEER MAS. Disponível em: <http://www.leer-mas.com/lallave/news43/img/biodigestor-percolacion.jpg>. Acesso em: 4 jul. 16. 

21 RNLAGOS. Disponível em: <http://www.rnlagos.com/dev/wp-content/uploads/2012/01/drenaje-sostenible.jpg>. Acesso em: 4 jul. 
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2.6 VALAS VERDES  

São canais superficiais lineares amplos e com inclinação, desenhados para armazenar e 

transportar o escoamento superficial em baixas velocidades, permitindo a sedimentação de 

partículas contaminantes. Também podem permitir a infiltração para camadas inferiores. 

 

Figura 8 – Fotografia de uma vala verde 

 
(Fonte: WEETWOOD22) 

 

2.7 DEPÓSITOS DE INFILTRAÇÃO 

Depressões vegetadas do terreno, desenhadas para armazenar e infiltrar gradualmente o 

escoamento de água gerado em superfícies contíguas. O fluxo, então, de superficial passa a 

subterrâneo, permitindo também a eliminação de contaminantes mediante filtros, adsorção23 e 

transformações biológicas. 

 

                                                        
2016. 

22 WEETWOOD. Disponível em: <http://www.weetwood.net/_images/services_sw_drainage_2.jpg>. Acesso em: 4 jul. 2016. 
23 “Adsorver: adesão (fixação) de moléculas de um fluido (o adsorvido) a uma superfície sólida (o adsorvente). Na adsorção, as 

moléculas ou íons de uma substância ficam retidos (fixados) na superfície de sólidos por interações químicas e físicas. Um ótimo 
exemplo de substância adsorvente é o carvão ativado. Ele é usado nas Estações de Tratamento de Água (ETA’s) para retirar 
impurezas contaminantes como material orgânico, gases e partículas menores. A água, após passar pelos filtros de carvão ativado, 
sai límpida e sem cheiro.” MUNDO EDUCAÇÃO. Adsorver e absorver: qual a diferença? Disponível em: 
<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/adsorver-absorver-qual-diferenca.htm>. Acesso em: 5 jul. 2016. 
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Figura 9 – Fotografia de um depósito de infiltração 

 
(Fonte: DRENAJE URBANO SOSTENIBLE 24) 

 

2.8 DEPÓSITOS SUPERFICIAIS DE DETENÇÃO 

Depósitos superficiais desenhados para armazenamento temporário de volumes de 

escoamento gerados a montante, reduzindo os fluxos de água em momentos de pico. Também 

enfrentam a contaminação mediante sedimentação. Podem ser instalados em “zonas mortas” ou 

ser associados a outros usos (recreativos ou esportivos, por exemplo). 

Figura 10 – Fotografia de um depósito superficial de detenção 

 
(Fonte: JSANCHEZTAPETILLO 25) 

                                                        
24  DRENAJE URBANO SOSTENIBLE. Disponível em: <http://drenajeurbanosostenible.org/wp-content/gallery/depositos-

infiltracion/infiltrationbasin1.jpg>. Acesso em: 4 jul. 2016. 
25 JSANCHEZTAPETILLO. Disponível em: <https://jsancheztapetillo.files.wordpress.com/2015/08/img_3824.jpg>. Acesso em: 4 jul. 

2016. 
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2.9 DEPÓSITOS DE DETENÇÃO ENTERRADOS 

Na ausência de superfície livre, os mesmos depósitos de detenção podem ser construídos no 

subsolo. Também podem ser aplicados nos casos em que as condições do meio não recomendam a 

instalação a céu aberto. Normalmente construídos de concreto armado ou plástico. 

Figura 11 – Fotografia de material plástico utilizado em depósito de detenção 

 
(Fonte: GSTATIC26) 

 

Figura 12 – Fotografia de depósito fabricado em concreto armado 

 
(Fonte: MICROSIERVOS 27) 

                                                        
26  GSTATIC. Disponível em: <https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTYJZXrFwZ0d0cIjHL-

XWlswUEQ1BiwqhLNid2FkxKVVw0PJa9dw>. Acesso em: 3 jul. 2016. 

27 MICROSIERVOS. Disponível em: <http://www.microsiervos.com/images/estanques-tormentas.jpg>. Acesso em: 4 jul. 2016. 
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2.10 LAGOAS DE RETENÇÃO 

Lagoas artificiais com lâmina permanente de água (de profundidade entre 1,2 e 2 metros) 

com vegetação aquática, tanto emergente como submersa. Servem para longos períodos de 

retenção de escoamento (2-3 semanas) e promovem a sedimentação e absorção de nutrientes pela 

vegetação. Preveem um volume adicional de armazenamento para redução dos fluxos em 

momentos de pico. 

Figura 13 – Fotografia de uma lagoa de retenção 

 
(Fonte: DRENAJE URBANO SOSTENIBLE 28) 

 

2.11 WETLANDS (ÁREAS ÚMIDAS/BANHADOS) 

Artificialmente instalados como os anteriores, de forma a substituir uma área úmida natural, 

mas com menor profundidade e maior densidade de vegetação emergente. Possuem grande 

potencial ecológico, estético, educacional e recreativo. 

Neste ponto cumpre referir uma experiência espanhola recente: no primeiro semestre de 

2015 foi inaugurado na cidade de Alicante (Comunidade Valenciana) o primeiro parque inundável 

da Espanha. Localizado no bairro Playa de San Juan, palco de inundações a cada chuva expressiva, 

este sistema urbano de drenagem sustentável – da tipologia wetland – reproduz com perfeição uma 

área úmida.  

                                                        
28  DRENAJE URBANO SOSTENIBLE. Disponível em: <http://drenajeurbanosostenible.org/wp-content/gallery/estanques-

retencion/retention-pond-seattle-high-point-neighborhood.jpg>. Acesso em: 4 jul. 2016. 
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O parque diz-se inundável porque foi projetado para recolher as águas das riadas otoñales 

(enchentes de outono) típicas de Alicante. De fato, além de contar com lâmina d’água permanente, 

tem capacidade de acolhimento de 45 mil metros cúbicos de água. Caso superado o volume, as 

águas podem ser desviadas diretamente ao mar. A água recolhida, por seu turno, pode ser 

encaminhada a uma estação de tratamento para reutilização ou mesmo direcionada (se de boa 

qualidade) para utilização no regadio urbano. Os 30 mil metros quadrados de parque incluem, além 

dos tanques, uma cascata de quatro metros de altura, bancos para sentar, trilhas para passear e 

miradores para ver o próprio parque ou as montanhas ao redor. Além disso, está conectado a outra 

área verde através de uma ponte29. 

Figura 14 – Fotografia do Parque Inundável “La Marjal” (Alicante, Espanha) 

 
(Fonte: fotografia da autora, obtida em visita ao local em 20 de maio de 2016.) 

O mais interessante desse empreendimento é que ele alia o objetivo do controle de 

inundações a funções paisagísticas, estéticas e recreativas, transformando-se num ponto nobre da 

cidade – inclusive com valorização imobiliária do entorno 30 . De ponderar que há registro de 

armazenamento de 3,5 milhões de litros de água no primeiro outono (outubro-novembro de 2015), 

bem como notícia de visualização no parque de exemplares de Martim Pescador, uma ave protegida 

que nunca antes havia sido vista nas cercanias de Alicante31. 

                                                        
29 POR AHI NO ES. Parque urbano inundable “La Marjal”. Disponível em: <http://www.porahinoes.es/2015/04/parque-urbano-

inundable-la-marjal/>. Acesso em: 5 jul. 2016. 
30  Maiores informações sobre o parque, inclusive com vídeos e plantas do projeto, disponíveis em: 

<http://www.aguasdealicante.es/ParqueLaMarjal>. Acesso em: 4 jul. 2016. 
31  LA VERDADE ES. El parque inundable 'La Marjal' almacenó 3,5 millones de litros en otoño. Disponível em: 

<http://www.laverdad.es/alicante/201601/02/parque-inundable-marjal-almaceno-20160102190253.html>. Acesso em: 5 jul. 
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3 DA POSSÍVEL CONTRIBUIÇÃO DOS SUDS À SUSTENTABILIDADE DAS CIDADES  

Da análise das tipologias apresentadas, extrai-se que o que distingue os SUDS dos sistemas 

tradicionais de drenagem urbana não é, seguramente, apenas a estética.  

Ana Abellán 32  elenca como diferença essência a própria visão que se tem da água de 

escoamento: enquanto no sistema tradicional ela é vista como um inconveniente a eliminar, nos 

SUDS passa a ser um recurso com diversas utilidades, como recargas de aquíferos ou aporte de valor 

paisagístico, entre outros.  

Além disso, destaca a mesma autora que a drenagem sustentável não apenas gere o volume 

de escoamento (através da evacuação, da infiltração e da evapotranspiração), ocupando-se também 

da carga contaminante que as águas carregam ao escoar – com ganhos, então, não apenas no 

aspecto quantitativo, mas também qualitativo. 

À guisa de conclusão, cumpre registrar as conclusões do GITECO acerca dos SUDS: 

Los SUDS se presentan como un elemento integrador ciudad-naturaleza muy importante que ha de 

ser  considerado  como  una  herramienta  más  a  la  disposición  de  los  encargados  del  diseño 

urbano. 

Con  la  implantación  de  SUDS  se  da  solución  a  los  problemas  ocasionados  por  las  aguas pluviales 

relativos a la cantidad; disminuyendo el riesgo de inundaciones localizadas gracias a la laminación  

ofrecida  por  estos  sistemas,  controlando  la  punta  del  caudal  y  aumentado  el  tiempo de 

concentración correspondiente.  

Los SUDS  proporcionan  beneficios  adicionales  a  los  ofrecidos  por  los  sistemas  de  drenaje 

convencional,  como  el  tratamiento  natural  de  las  aguas  pluviales,  obteniendo  unas  calidades 

aptas  para  su  vertido  directo  a  los   medios  receptores,  sin  necesidad  de  pasar  por   las 

depuradoras y evitando la contaminación difusa de los medios naturales. 

Con  el  uso  de  SUDS  se  revaloriza  el  entorno  urbano  como  consecuencia  de  la  posibilidad  de 

recuperar zonas de frágil equilibrio, como son las que tienen un déficit en recursos hídricos por la 

sobreexplotación  que  sufren,  mediante  la  valorización  de  las  aguas  de  lluvia  en  la  recuperación 

de acuíferos y humedales en vías de desaparición.  

Además, todo lo anteriormente  dicho  repercute  de  forma  positiva  apreciable  en  los  costes 

económicos de construcción, gestión y mantenimiento del drenaje urbano, aspecto que habría de ser 

tomado en consideración por todos  los  participantes en el diseño urbano para una pausada reflexión.  

Los SUDS no implican  la  eliminación  de  los  sistemas  de  drenaje  tradicionales,  pueden  ser  un 

complemento y nunca una competencia para estos sistemas. 

                                                        
2016. 

32 ABELLÁN, Ana. Drenaje urbano sostenible. Disponível em: <http://www.iagua.es/blogs/ana-abellan/drenaje-urbano-sostenible>. 
Acesso em: 4 jul. 2016.  
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Es  fundamental  establecer  la  diferenciación  entre tratamiento  cuantitativo  y  cualitativo  de  las 

aguas,  y  asignar  costes  y  beneficios  en  cada  caso  para  obtener  una  visión  integral  de  la  mejor 

solución posible. 

Un buen funcionamiento  requiere  un  buen  mantenimiento,  al  igual  que  sucede  con  todos  los 

sistemas de drenaje convencional. 

Los SUDS son sistemas que funcionan en cadena, por esta razón, es necesario integrar el diseño urbano 

en su globalidad para dar una respuesta correcta a todo el conjunto.33 

Assim, da análise do sistema proposto e de suas tipologias, verificam-se todos os benefícios 

que podem derivar de sua implantação. A intenção dos SUDS é, portanto, compatibilizar o 

desenvolvimento urbano com a natureza, gerando cidades mais sustentáveis. 

Afinal, no dizer de Ricardo Stanziola Vieira, a sustentabilidade consiste em “buscar responder 

aos anseios contemporâneos sobre os riscos do crescimento econômico desenfreado, em prol de 

prevenir e melhorar a vivência humana qualitativa no planeta”34. 

No cenário nacional, segundo Juarez Freitas, a sustentabilidade, ao mesmo tempo: 

(a) é princípio ético-jurídico, direta e imediatamente vinculante (do qual são inferíveis regras), que 

determina o oferecimento de condições suficientes para o bem-estar das atuais e futuras gerações, 

(b) é valor constitucional supremo (critério axiológico de avaliação de políticas e práticas) e (c) é 

objetivo fundamental da República (norte integrativo de toda interpretação e aplicação do Direito)35. 

Nesse sentir, defendemos a necessidade de adoção da sustentabilidade como razão de 

decidir, como critério valorativo e como diretriz básica para adoção de posturas político-

administrativas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Numa tradição de ocupação do espaço através da exploração de recursos naturais que, 

baseada em sua abundância, sempre pressupôs que seriam infinitos, o Brasil impactou 

negativamente seu território e suas espécies durante a imensa maioria dos mais de 500 anos 

transcorridos desde o seu “descobrimento”, sem qualquer preocupação com a transgeracionalidade 

do direito ao meio ambiente ou com a própria sustentabilidade de seu desenvolvimento – conceitos 

cunhados somente a partir da década de 70 (há menos de 50 anos, portanto). 

                                                        
33  BAYON, Joseba Rodriguez et al. Sistemas urbanos de drenaje sostenible. SUDS, pp. 19-20. Disponível em: 

<http://docplayer.es/11160333-Sistemas-urbanos-de-drenaje-sostenible-suds.html>. Acesso em: 5 jul. 2016. 
34 VIEIRA, R. S.; MAFRA, J. R. A sustentabilidade no contexto global e no brasil: compreendendo a experiência no cumprimento dos 

objetivos do milênio aprazados para 2015. In: RIBEIRO; COUTO; SARLET. (Org.). Direito e sustentabilidade ii – xxiv congresso 
nacional do conpedi - UFMG/FUMEC/DOM HELDER CÂMARA. 1ed. Florianópolis: CONPEDI, 2015, v. 1, p. 119-145. 

35 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum. 2012. p. 117. 



177 
 

Para além das preocupações atinentes à remediação dos danos causados pelos desastres, 

bem como a criação de sistemas de alertas para pessoas que já estejam sob risco iminente – que 

nos impelem a desenvolver cidades com capacidade de resiliência – cumpre envidar esforços no 

sentido da prevenção e redução do risco de danos causados por eventos extremos.  

Para tanto, impende investir em cidades mais sustentáveis, planejando cidades 

ambientalmente integradas às regiões nas quais estão inseridas e também lançando mão de das 

mais modernas medidas estruturais, como os aqui expostos sistemas urbanos de drenagem 

sustentável. 
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EL MODELO AGROINDUSTRIAL DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POST-MODERNO 

Y SUS PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES. HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA. 

 

"En el mundo hay recursos suficientes para 
cubrir las necesidades de todos los hombres, 
pero no para satisfacer su codicia". 

Mahatma Gandhi 

 

Mariana Moreno Kuhnke1 

 

INTRODUCCIÓN 

La biotecnología y los agrotóxicos asociados a ella, que conforman el actual modelo 

agroindustrial de producción de alimentos, se vienen desarrollado desde hace varias décadas, sin 

haberse visto resueltas aún las controversias que los acompañan.  

El problema es que el impacto de este modelo sobre la salud humana y el medio ambiente 

se agudiza cada día porque la naturaleza comienza a no ser capaz de soportarlos y las injusticias 

sociales se hacen más evidentes; la sociedad creada es una clara sociedad de riesgo. El tiempo acucia 

para el ser humano, y como defiende el profesor REAL FERRER, la naturaleza va a seguir existiendo sin 

la humanidad.  

El objetivo del trabajo es analizar el actual modelo agroindustrial de producción de alimentos 

y sus impactos para concluir que es clara la evidencia de que el límite del conocimiento humano 

crea una sociedad de riesgos, y que los únicos instrumentos con los que cuenta el derecho para 

combatir estos riesgos son los principios de prevención y precaución, siendo este último el más 

importante en el desarrollo de este trabajo. Por este motivo, y antes de que se convierta en una 

sociedad de catástrofe, se necesita un cambio de paradigma, a través del Principio de Sostenibilidad, 

por el que se alcance la conciencia del ser humano como parte de la naturaleza y se instaurare una 

forma sostenible y respetuosa de utilizar de los recursos. Al mismo tiempo, se entiende necesario 

concebir un modo de producción de alimentos justo (ambiental, social y económicamente) para 

todos los seres humanos; un modo de vida que no desemboque en la destrucción ambiental ni en 

                                                        
1 Mestranda em Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad" pela Universidade de Alicante - Espanha 
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el deterioro de la salud de agricultores, vecinos y/o consumidores de acuerdo con el principio de 

sostenibilidad. 

La elección de esta temática se justifica en que es un asunto de gran actualidad, 

controvertido como ninguno, ya que confronta grandes intereses económicos y tiene graves 

consecuencias humanas y ambientales.  

La metodología utilizada ha sido la inductiva con las técnicas del referente, de la revisión 

bibliográfica y del concepto operacional.  

1 EL MODELO AGROINDUSTIAL DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

1.1 ANTECEDENTES: DEL CAPITALISMO INDUSTRIAL AL POST-MODERNO 

Como describiera Fritjof CAPRA2, surgió en el S. XVI, con la Revolución Científica, de la mano 

de pensadores como COPÉRNICO, Galileo GALILEI, DESCARTES, BACON y NEWTON, el pensamiento racional 

que supuso una ruptura con la concepción del mundo medieval. Fue DESCARTES el que instauró como 

método de investigación la descripción matemática de la naturaleza y el método analítico de 

razonamiento. Este método fue aceptado como único método de conocimiento por todas las ramas 

de las ciencias, incluso las sociales; a partir de ese momento se negó el carácter racional de las 

formas de conocimiento que no se pautaran por sus principios y reglas epistemológicas3, y se 

disociaron ser humano y naturaleza.  

La razón tomó un aspecto subjetivo e instrumental, entendiéndose la razón humana como 

instrumento de dominación y de emancipación simultáneamente.  

Por la alteración del discurso racionalizador el modelo capitalista industrial, amparándose en 

el ideal desarrollista, se consiguió legitimar la dominación y transformación de la naturaleza con 

finalidad únicamente productiva (el ser humano como ya dijera Descartes, debe “someter a la 

naturaleza”, viéndose separado de ella e incluso superior a la misma4); se mercantiliza la naturaleza 

y la educación, la religión, la política e incluso la vida. 

                                                        
2 CAPRA, Fritjof. El punto crucial. Editorial Troquel, Buenos Aires, 1992, p, 27. 
3 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências na transição para uma ciência pós-moderna. Estud. av., São Paulo, 

v.2, n.2, Ago. 1988, p.48. Disponible en: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141988000200007>. 
Último acesso: 29-01-2017. 

4 GOMES, Ana Carolina ALCANTARINO JARDINI. (Re)pensar a humanidade e a natureza: a crise ecológica no pensamento moderno 
ocidental. XXIV Congresso Nacional Do CONPEDI - UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara, p. 27. Disponible en: 
<http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/j0duvo2k>. Último acceso: 28-01-2017. 
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Así, el capitalismo vació al hombre de toda moral religiosa, cambiándola, como dice WEBER5, 

por una ética que consiste en “ganar dinero y siempre más dinero” como lo único trascendente en 

sí mismo, llegando a “cosificar” al ser humano que queda convertido en mano de obra, vale lo que 

produce o lo que tiene. Ya HABERMAS6 sostuvo que el aumento de la producción y de la población 

tiene dos grandes limitaciones: a) el abastecimiento con recursos finitos (agua potable, suelo, 

alimentos y materias primas no renovables); b) la capacidad de los sistemas ecológicos de absorber 

la contaminación. 

1.2 LA “REVOLUCIÓN VERDE”  

Así, en los años 20 en los Estados Unidos se comenzó a experimentar cruzando distintos tipos 

de maíz y obteniendo híbridos, en algunos casos estériles, que garantizarían un mayor lucro a las 

empresas. Posteriormente, en los años 40, se produjo la llamada “revolución verde”. Con los 

avances tecnológicos nacieron las plantas transgénicas, utilizadas sobre todo en dos de sus 

variantes, es decir, resistentes a los herbicidas creados específicamente para ellas (Ht) y letales para 

insectos (Bt).  

Acompañando a la ingeniería genética comenzó a crecer también la industria química; en el 

año 1940 fueron creadas más de 200 sustancias químicas para su uso en la lucha contra los insectos, 

“malas hierbas”, roedores y otros organismos que se describen actualmente como “plagas”7. Su 

único objetivo era eliminar unas pocas plantas o insectos. Así, después de la Segunda Guerra 

Mundial, se comenzó a usar el DDT (utilizado como arma de guerra) como insecticida cuando se 

comenzó la era de los agrotóxicos8 . La industria química encontró en la agricultura un nuevo 

mercado9. 

Nace la agro-industria conforme al ideal de desarrollismo capitalista, que combina el cultivo 

extensivo de plantas transgénicas con el uso de fertilizantes, herbicidas y pesticidas (agrotóxicos10), 

                                                        
5 WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tradução: José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2004, p. 46. 

6  HABERMAS, Jürgen. A crise de legitimação no capitalismo tardio. 2. ed. São Paulo: Tempo Brasileiro, 2002, p. 58. 
7 CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. Editorial Crítica. Barcelona, 2010, p.8. 

8 CARSON, Rachel. Primavera silenciosa, p.21. 
9 LONDRES, Flávia. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. Rio de Janeiro: AS-PTA – Assessoria e Serviços a 

Projetos em Agricultura Alternativa, 2012, p. 17. 
10  BRASIL. Lei Nº 7.802, de 11 de julio de 1989, define agrotóxicos en su artículo 2º, I, a e b, como los “productos y los agentes de 

procesos físicos, químicos o biológicos, destinados al uso en los sectores de producción, almacenamiento y mejora de productos 
agrícolas, en los pastos, en la protección de bosques, nativas o sembradas, y de otros ecosistemas y también ambientes urbanos, 
hídricos e industriales, cuya finalidad sea alterar la composición de la flora o la fauna, con el fin de preservarla de los daños que 
pudieran causarles seres vivos considerados nocivos”, y como las “sustancias y productos, empleados como defoliantes, 
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de los cuales en 2012 170,3 millones de hectáreas eran cultivos con biotecnología aplicada, con una 

tasa anual de crecimiento del 6%11. 

El surgimiento de este modelo se argumentó necesario para acabar con el hambre en el 

mundo, pero la realidad es que no hace falta aumentar la producción de alimento; hoy en día una 

tercera parte de la producción mundial de alimentos, con la que se podría alimentar a las personas 

que se mueren de hambre, se tira a la basura, es decir, el modelo no se justifica. 

 Así, lo que en un principio era una forma de acabar con el hambre en el mundo, se terminó 

convirtiendo en una industria millonaria que no encuentra rival ni oposición. Se empezó a 

comprender, tan solo unas décadas después12, que este modelo traía como consecuencia la puesta 

en peligro del equilibro del medio ambiente, la salud humana y la seguridad alimentaria (foodsafety 

y foodsecurity)13. Estos impactos ya  fueron advertidos en los años 60 por Rachel CARSON en su obra 

“La primavera silenciosa” 14.  

1.3 CONSECUENCIAS DEL MODELO AGROINDUSTRIAL 

Las empresas que integran el agro-negocio, a través de la concentración de la tierra, la 

producción agropecuaria y forestal a gran escala, el monocultivo, el uso intensivo de agrotóxicos, 

hormonas, transgénicos, despreciando los aspectos socio-culturales de los pueblos del campo y 

expropiándolos, solo buscan la continua acumulación de capital15.  

Se puede afirmar, entonces, que los impactos del sistema de producción agroalimentario se 

dan en el ámbito social, de la salud humana y el medio ambiente; los impactos ambientales, antes 

o después, siempre van a repercutir en el ser humano y en todos los seres humanos, incluso a los 

que lo producen o se lucran con él16. 

 

 

                                                        
desecantes, estimuladores e inhibidores de crecimiento”. 

11 JAMES, Clive. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2012. ISAAA Brief No. 44. ISAAA: Ithaca, Nueva York. 2012, p. 
1. 

12 CARSON, Rachel. Primavera silenciosa, p.15. 
13 “Foodsafety” hace referencia a la seguridad de los alimentos para la salud humana en cuanto alimentos de calidad y sin peligro; 

mientras que “foodsecurity” se refiere a la garantía de que toda la población mundial tenga acceso a alimentos.  
14 CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. 

15 CARVALHO, Horácio Martins de. A expansão do capitalismo no campo e a desnacionalização do agrário no Brasil. Revista da 
Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA), edição especial, julio 2013, p.32. 

16 BECK, Ulrich. La sociedad de riesgo. Hacia una nueva modernidad. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona. 1998, p. 43. 
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1.3.1 SOCIALES 

La “revolución verde” supuso la separación del hombre de la tierra. Dice POLANY17 que la 

función económica de la tierra es solo una de sus muchas funciones vitales, no siendo, entonces, la 

separación natural sino que está destinada a satisfacer las necesidades del mercado, favoreciendo 

el fortalecimiento de las estructuras de latifundios. 

Por otro lado, la introducción en el campo de maquinaria agrícola, con el fin de aumentar la 

productividad y reducir los costes, supuso que los trabajadores del campo se quedaran sin trabajo 

y se desplazaron a las ciudades, lo que provocó, y aún hoy en día sigue provocando, desempleo y 

pobreza (tan solo en EEUU 3 millones de granjas han sido eliminadas desde 194518). Ahora, para los 

tradicionales pequeños agricultores y en general para los más pobres, acceder de nuevo a la tierra 

es casi imposible, pues compiten con los mercados (no gozan de igualdad de oportunidades, 

capacidad económica y tampoco el Estado los protege, sino que fomenta el capitalismo).  

Además, el modelo pone gravemente en riesgo la soberanía alimentaria por la posibilidad de 

la que gozan las grandes compañías de patentar las semillas, de forma que los agricultores deben 

de comprarlas todos los años, suponiendo esto un coste adicional. Para reducir costes en el control 

de la compra de semillas, se han desarrollado plantas genéticamente modificadas en las que se ha 

incluido el “gen terminator”, que anula su capacidad reproductiva. Esto supone que cuando las 

cosechas no salen bien, y los agricultores no tienen ya reserva de semillas, quedan en la más 

profunda ruina. 

A este problema hay que añadir el hecho de que los monocultivos de transgénicos, incluso 

los convencionales donde se utilizan agrotóxicos, han hecho imposible la coexistencia con otro tipo 

de cultivos, que se contaminan de agrotóxicos y por polinización cruzada, y supone un enorme coste 

económico para los agricultores que se ven obligados a comercializar sus productos como 

convencionales.  

Además, lo que en principio era la promesa de un cultivo que precisaba de menos agrotóxicos 

acaba siendo un cultivo que ve las dosis de agrotóxicos incrementadas porque las “plagas” generan 

resistencia, entre otros motivos. En 2008 Brasil se convirtió en el mayor consumidor de agrotóxicos, 

ascendiendo la cantidad a 5,2 litros de agrotóxicos por persona al año. 

                                                        
17 POLANYI, Karl. La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, FCE, México, 2003, p. 238. 

18 CAPRA, Fritjof. El punto crucial. Editorial Troquel, Buenos Aires, 1992, p. 138. 
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1.3.2 A LA SALUD HUMANA 

El modelo afecta a la salud de los trabajadores del campo por el contacto constante con los 

agrotóxicos19. Y es que, cuando se aplica el plaguicida, 

solamente alcanza el organismo “blanco” aproximadamente el 1%, mientras que el 25 % es retenido 

en el follaje, el 30 % llega al suelo y el 44 % restante es exportado a la atmósfera y a los sistemas 

acuáticos por escorrentía y lixiviación20. A través del aire, agua o suelo, los compuestos se transportan, 

entrando muy frecuentemente en contacto con gran variedad de organismos, incluyendo los seres 

humanos. 

Según estudios recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la 

Organización mundial de la salud (OMS), se estima que los agrotóxicos causan anualmente 

alrededor de 2 y 5 millones de casos de intoxicación agudas y crónicas en trabajadores, de las que 

40.000 llevan a la muerte, debido al uso indiscriminado de los pesticidas21. Sólo en Brasil, en 2011, 

se registraron 5.253 casos de intoxicación por agrotóxicos de uso agrícola, con 188 muertes 

(contribución de la epidemiologia). 

La intoxicación por el contacto directo con los agrotóxicos afecta también a las poblaciones 

(normalmente muy pobres) que se encuentran en medio de miles de hectáreas de campo de cultivo 

y que son rociadas constantemente con ellos. 

En cuanto a la salud de los consumidores, se estima que está viéndose afectada también por 

la utilización de los agrotóxicos, tanto por el consumo directo22 (un tercio de los alimentos que 

consumen los brasileños está contaminado con agrotóxicos23) como por su presencia en agua 

(incluso de la de lluvia24), aire o animales. Se ha llegado a encontrar presencia de los mismo en la 

                                                        
19 CHONCHOL, Jacques. A soberania alimentar. Estudos Avançados, São Paulo, v. 55, n. 19, Set-dez. 2005, p. 33-34. Disponible en: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142005000300003>. Último acceso: 30-01-2017. 
20 BRADY, N. y WEIL, R. Soils and chemical pollution. The Nature and Properties of Soils. Prentiss Hall Intnal, 1996, p. 161 y ss. 
21 OIT. ILO warns on farm safety Agriculture mortality rates remain high Pesticides pose major health risks to global workforce. 

Datos disponibles en: <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008027/lang--en/index.htm>.Último 
acceso: 29-01-2017. 

22 CARNEIRO, Fernando Ferreira; GIRALDO DA SILVA AUGUSTO, Lia; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, Karen e CAMPOS BÚRIGO, André (org.). 
Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 
2015, p. 59-65. 

23 CARNEIRO, Fernando Ferreira; GIRALDO DA SILVA AUGUSTO, Lia; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, Karen e CAMPOS BÚRIGO, André (org.). 
Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, p. 56. 

24 CARNEIRO, Fernando Ferreira; GIRALDO DA SILVA AUGUSTO, Lia; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, Karen e CAMPOS BÚRIGO, André (org.). 
Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, p. 66 y ss. 



185 
 

leche materna25 y en la carne de pingüinos antárticos26. 

Por otro lado, se tienen que tener en cuenta los riesgos intrínsecos a la manipulación 

genética, por el riesgo derivado de la falta de control que el profesional tiene sobre las técnicas y 

los métodos que utiliza en el momento de insertar en el genoma del organismo receptor un gen 

ajeno a él; el método requiere de que se inserten numerosas copias del gen exógeno en el 

organismo sin saber cómo, dónde o cuántas copias (o partes de ellas) exactamente se van a terminar 

colocando a lo largo de la cadena del ADN del órgano receptor27, ni tampoco cuál será la reacción 

del mismo ni de sus diferentes perfiles metabólicos, si expresará las funciones deseadas o si anulará 

su expresión28.  

Si estas complicaciones se dan en manipulaciones genéticas simples, ¿cuáles podrían ser los 

riesgos cuando se introduce en un organismo receptor hasta 5 transgenes? 

En este sentido, aunque hay aún mucha discusión científica acerca de los riesgos para la salud 

humana, parece ser que los estudios que se han hecho hasta ahora tratan sobre riesgos a corto 

plazo sin reparar en los efectos acumulados que puede tener el consumo de OMG. Para rebatirlos, 

en el libro “Lavouras transgénicas” 29  se identifican varios estudios ignorados por la ciencia 

hegemónica que indican serios desordenes consecuencia del consumo de los OMG (sin el 

agrotóxico), como interacción de las proteínas Bt con las células de los mamíferos (estudios detectan 

la toxina Bt en fetos y recién nacidos)30, alergenicidad31, pudiendo convertirse en alergias crónicas, 

entre otros. Derivados del consumo de agrotóxicos se pueden mencionar neuropatías, inmuno-

toxicidad, alteraciones endócrinas, alteraciones del sistema reproductor, del desarrollo y del 

                                                        
25 CARNEIRO, Fernando Ferreira; GIRALDO DA SILVA AUGUSTO, Lia; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, Karen e CAMPOS BÚRIGO, André (org.). 

Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, p. 72 y ss. 
26 BECK, Ulrich. La sociedad de riesgo. Hacia una nueva modernidad, p. 34. 
27  LATHAM, J., WILSON, A., STEINBRECHER, R. The Mutational Consequences of Plant Transformation. Journal of Biomedicine and 

Biotechnology. 2006, Article ID 25376, p.1. Disponible en: <www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1559911>. Último acceso: 
22-09-2016. 

28 EL-HANI, C., “Between the cross and the sword: the crisis of the gene concept”, Genet. Mol. Biol., Vol. 30, nº2, Sao Paulo, 2007, p. 
300. Disponible en: < http://www.scielo.br/pdf/gmb/v30n2/a01v30n2.pdf >. Último acceso: 23-09-2016. 

29 FERMENT, G., MELGAREJO, L., BIANCONI FERNANDES, G., FERRAZ, J.M. Lavouras transgénicas - riscos e incertezas: mais de 750 estudos 
desprezados pelos órgaos reguladores de OGMs. Brasilia: Ministério do Desenvolvimento Agrário. Disponible en: 
<https://issuu.com/centrodetecnologiasalternativasdazo/docs/lavouras_transgenicas_riscos_e_ince>. Último acceso: 20-09-
2016. 

30 ARIS, A., LEBLANC, S. Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Townships of 
Quebec, Canada. Reprod. Toxicol, 31(4): 528-33, 2011. Disponible en: 
<https://previa.uclm.es/Actividades/repositorio/pdf/doc_3721_4666.pdf>. Último acceso: 31-01-2017. 

31 FERMENT, G., MELGAREJO, L., BIANCONI FERNANDES, G., FERRAZ, J.M. Lavouras transgénicas - riscos e incertezas: mais de 750 estudos 
desprezados pelos órgaos reguladores de OGMs, p. 286. 
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crecimiento y producción de neoplasias32. 

1.3.3 AMBIENTALES  

Los problemas ambientales que el modelo agroindustrial genera son muchos y de 

importancia muy significativa.  

Así, el número de hectáreas de suelo utilizadas para el cultivo de alimento y de agro-

combustibles crece todos los años de forma alarmante. Del año 2000 al 2010 se perdieron cerca de 

7 millones de hectáreas de bosque anualmente, y aunque varía según la región, por ejemplo la 

agricultura comercial origina casi el 70 % de la deforestación en América Latina33 y 34, ya que la 

erosión del suelo consecuencia de las técnicas de cultivo insostenible hace que tengan que buscarse 

nuevas zonas de cultivo35.  

Así, la cantidad y agresividad con la que atacan los agrotóxicos tanto a los organismos 

“blanco” como al resto de organismos hacen temer por la pérdida irreversible de gran variedad de 

especies y ecosistemas enteros; la abundancia de las especies estudiadas ha decaído un 58% entre 

1970 y 201236. 

Por otro lado, la agroindustria ha venido luchando por el monocultivo de tan solo algunas 

variedades de plantas. Por ejemplo, en algunas regiones del Tercer Mundo ha habido una 

erradicación intencional de algunas semillas y variedades de plantas nativas de las que se 

alimentaba la población con la excusa de su bajo aporte nutritivo comparado con las variedades 

comercialmente deseadas. Lo que en realidad se perseguía era erradicar aquellas incompatibles con 

el cultivo de las especies comerciales. Estas plantas nativas han venido siendo tratadas desde 

entonces como “malas hierbas” y combatidas con agrotóxicos. Algunas de ellas, como la “bathua”, 

se han demostrado ricas, por ejemplo, en Vitamina A y de elevado valor nutricional 37 . 

Posteriormente se experimentó genéticamente con el arroz, el famoso arroz dorado, para que 

                                                        
32 CARNEIRO, Fernando Ferreira; GIRALDO DA SILVA AUGUSTO, Lia; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, Karen e CAMPOS BÚRIGO, André (org.). 

Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, p. 78. 
33 FAO. 2016. El estado de los bosques del Mundo. Resumen, p. 8. Disponible en: <http://www.fao.org/3/a-i5850s.pdf>. Último 

acceso: 21-01-2017. 
34 GIBBS, H.K., RUESCH, A.S., ACHARD, F., CLAYTON, M.K., HOLMGREN, P., RAMANKUTTY, N. and J.A. FOLEY. Tropical forests were the primary 

sources of new agricultural land in the 1980s and 1990s. 2010. Proceedings of the National Academy of Sciences 107(38): 16732-
16737. Doi: 10.1073/pnas.0910275107. Disponible en: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2944736/pdf/pnas.200910275.pdf>. Último acceso: 20-01-2017. 

35 WWF. 2016. Informe Planeta Vivo 2016. Riesgo y resiliencia en el Antropoceno. P. 53. 
36 WWF. 2016. Informe Planeta Vivo 2016. Riesgo y resiliencia en el Antropoceno. P. 12. 

37 SHIVA, Vandana. Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. São Paulo: Gaia, 2003, p. 38-42. 
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aportara mayor cantidad de vitamina A a niños de África y Asia que tenían graves deficiencias de 

esta vitamina y se estaban quedando ciegos. También el anteriormente mencionado gen terminator 

puede llevar a una reducción de la biodiversidad cuando por polinización cruzada podrían verse 

“infectadas” especies silvestres cuya capacidad reproductiva podría verse anulada. 

Además, según la FAO, para la agricultura se extrae entorno al 70% de las aguas de los 

acuíferos38. Esto, evidentemente, ejerce una enorme presión sobre el recurso y los organismos 

dependientes de él, que es aún más alarmante cuando se piensa en que toda esa agua que se gastó 

en generar un producto que va a ser tirado a la basura (en los países desarrollados se tira entorno 

al 40% de la comida), podría haberse dejado en el medio o empleado con algún otro objetivo.  

2 CRÍTICA AL DESARROLLISMO CAPITALISTA  

La crítica debe hacerse, por lo tanto, al origen y base de la mayoría de los problemas de la 

humanidad que es el modelo de sociedad, el modelo desarrollista, desarrollo por el desarrollo en 

mismo, capitalista y consumista. Como dijera LATOUCHE, “pasa a tener valor existencial aquello que 

puede ser racionalmente medido, principalmente medido de forma económica”39.  

En esta línea, el desarrollo material es lo único importante, y se mantiene como modelo 

sostenido por las ideas de (i) progreso que aporta a los individuos “la máxima felicidad que puede 

aportar una sociedad” y (ii) crecimiento económico que “es el motor que el desarrollo es el 

necesario para el desarrollo social, psíquico y moral”40. Al mismo tiempo, el PIB nacional (que es un 

indicador meramente económico) es tomado como indicador de bien-estar, sin tener en cuenta el 

número de personas en situación de pobreza. 

Para perpetuar este modelo, son necesarios tres ingredientes: “la publicidad, que crea el 

deseo de consumir; el crédito, que proporciona los medios; y la obsolescencia acelerada y 

programada de los productos”41.  

En este sentido, el desarrollo material ha demostrado ser un concepto subdesarrollado que 

crea subdesarrollo intelectual (dificultad de pensar sistemáticamente los problemas fundamentales 

                                                        
38  FAO. Estado de los Recursos de Tierras y Aguas del Mundo, p. 1. Disponible en: 

<http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/SOLAW%20factsheet-es.pdf>. Último acceso: 27-01-2017. 

39 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado de decrescimento sereno. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 28-29. 
40 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra Pátria. São Paulo: Sulina, 1995, p. 78. 

41 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado de decrescimento sereno, p. 17. 
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y globales) 42, psíquico (lógica cuantitativa y materialista) y moral (el individualismo exacerbado 

despoja al ser humano de la solidaridad)43 siendo la economía y las políticas impuestas las que 

determinan lo que el ser humano debe alcanzar, que no es ni siquiera para sí mismo sino para el 

sistema.  

Para mantenerse el modelo hace uso de las retóricas de la ocultación, justificación y 

descualificación. Con la retórica de la ocultación se respalda en las instituciones científicas; su 

funcionamiento se puede reducir a la máxima “uso racional o uso seguro de los agrotóxicos”, 

traspasando la responsabilidad por los casos de intoxicación a las víctimas, alegando que no 

adoptaron de seguridad recomendados. Es prueba de la disociación entre ética y la práctica 

científica. Con la retórica de la justificación se presenta como necesario aquello que es económica 

e ideológicamente oportuno, esta es la tesis del “mal necesario”; esta narrativa se vuelve aún más 

frágil cuando el aumento del consumo de los agrotóxicos se correlaciona con el aumento del 

consumo de medicamentos como forma de combatir los efectos crónicos de las intoxicaciones de 

trabajadores y consumidores, comúnmente no asociadas al contacto con los agrotóxicos44. Por 

último, con la retórica de la descualificación se le quita legitimidad a aquellos que son críticos y 

defienden el interés público, acusados de oscurantismo y frecuentemente criminalizados, y hasta 

coartados personal y/o profesionalmente45. Así, las tres retóricas se refuerzan entre sí y legitiman 

la guerra contra la vida que ya denunciara en su día CARSON. 

Por otro lado, para que el mundo occidental pueda mantener este modelo, los costes se 

externalizan siendo los países “del Sur” (países subdesarrollados o en vías de desarrollo), los 

empleados, las generaciones futuras y la naturaleza los que tienen que soportarlos. Cabe poner 

como ejemplo que países como Brasil, países en vías de desarrollo, son los que producen la soja y 

el maíz transgénicos destinados a la alimentación del ganado europeo. 

Este modelo ejerce tal presión que la naturaleza ya no es capaz de absorber los impactos. Se 

están sobrepasando los llamados “límites de seguridad” de las actividades humanas46, los límites 

                                                        
42 GOMES, Ana Carolina ALCANTARINO JARDINI. (Re)pensar a humanidade e a natureza: a crise ecológica no pensamento moderno 

ocidental. XXIV Congresso Nacional Do CONPEDI - UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara, p. 21. 
43 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013, p.31-32. 
44 Según la Organización Mundial de la salud, por cada caso notificado, hay 50 casos de intoxicación por agrotóxicos que no son 

notificados en FERREIRA CARNEIRO, Fernando, GIRALDO DA SILVA AUGUSTO, Lia, RIGOTTO, Raquel Maria, FRIEDRICH, Karen e CAMPOS BÚRIGO, 
André (org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, p. 32. 

45 CARNEIRO, Fernando Ferreira; GIRALDO DA SILVA AUGUSTO, Lia; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, Karen e CAMPOS BÚRIGO, André (org.). 
Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, p. 33. 

46 CROWARDS, T.M. Safe minimum standards: costs and opportunities. Ecological Economics 25: 303-314, 1998. Doi: 10.1016/S0921-
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planetarios. “El marco de los límites planetarios está constituido por nueve alteraciones del 

funcionamiento del sistema Tierra producidas por los seres humanos”:” 1. integridad de la biosfera; 

2. cambio climático; 3. acidificación del océano; 4. cambio del uso del suelo; 5. uso insostenible del 

agua dulce; 6. perturbación de los flujos biogeoquímicos (aportes de nitrógeno y fósforo a la 

biosfera); 7. carga atmosférica de aerosoles; 8. contaminación generada por nuevas sustancias; y 9. 

agotamiento del ozono de la estratósfera”47. A día de hoy, los límites se han superado en los 

subsistemas 1,2,4 y 6 (el 5 está muy cerca del límite)48. 

3 SOCIEDAD DE RIESGO Y EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 

Se hace evidente que se está viviendo en una sociedad de riesgo, en la que el riesgo ya no 

proviene de las incontrolables fuerzas de la naturaleza, sino que es el propio ser humano quien lo 

crea con los avances tecnológicos y científicos. Comprende Beck49 en este sentido que, la sociedad 

de riesgo en la que se vive actualmente “no es una sociedad de catástrofe” aún, pero el acuciante 

“riesgo comporta un mensaje (político) de urgencia en la acción transformadora”.  

Las armas con las que actualmente cuenta el derecho para combatir el riesgo son los 

principios de prevención y de precaución, ambos aceptados por la comunidad internacional y 

recogidos en la Declaración de Rio de Janeiro de 1992 en sus principios 1750 y 1551 respectivamente, 

por la Convención sobre la Diversidad Biológica de 199252 (en su preámbulo) y su Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del 200053 (en casi idénticos términos). A pesar de 

ser un principio de derecho internacional, hay aún mucho reparo en aplicar el principio de 

                                                        
8009(97)00041-4. 

47 ROCKSTRÖM, J., STEFFEN, W., NOONE, K., PERSSON, Å., CHAPIN, III, F.S., LAMBIN, E.F., LENTON, T.M., SCHEFFER, M., FOLKE, C., SCHELLNHUBER, 
H.J. et al. 2009b. A safe operating space for humanity. Nature 461(7263): 472-475. Doi: 10.1038/461472a;pmid:19779433. 
Disponible en: <https://pubs.giss.nasa.gov/abs/ro02010z.html>. Último acceso: 30-01-2017. 

48 WWF. 2016. Informe Planeta Vivo 2016. Riesgo y resiliencia en el Antropoceno, p. 61. 
49 BECK, Ulrich. A Europa Alemã: a crise do euro e as novas perspectivas de poder. 1ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2015, p. 46-50. 

50 “Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad 
propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la 
decisión de una autoridad nacional competente”. ONU. Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Disponible 
en: <http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm>. Último acceso: 16-01-2017. 

51 “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 
capacidades.  Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. 
ONU. Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Disponible en: 
<http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm>. Último acceso: 16-01-2017. 

52 CBD. Convenio sobre la diversidad biológica. Disponible en: <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf>. Último acceso: 20-01-
2017 

53 CBD. Convenio sobre la diversidad biológica. Disponible en: <http://bch.cbd.int/protocol/text/>. Último acceso: 20-01-2017 
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precaución, tanto que la Corte Internacional de Justicia aún no se ha pronunciado al respecto y en 

demasiados países del mundo la legislación interna aún no lo prevé. 

Lo fundamental en la prevención es el peligro, mientras que lo fundamental para la 

precaución es el riesgo. La diferencia está en la previsibilidad de que se materialice el daño, siendo 

el peligro un riesgo extremadamente alto y el riesgo un peligro no comprobado54.  

Para poder aplicar el principio de precaución es necesaria la existencia de incertidumbre 

científica (que se puede traducir también en falta de resultados definitivos o de consenso científico) 

acerca del riesgo que se genera para la salud humana y/o el medio ambiente. Así, la falta de certeza 

científica, no se puede utilizar como excusa por parte del sector económico o del poder político para 

no actuar55. 

Además, los análisis de riesgos en los que se basen las decisiones de la aceptabilidad del 

riesgo deben basarse en los mejores datos científicos disponibles, de los estudios más recientes y 

en los “principios de excelencia, de independencia, de transparencia e de objetividad”. En este 

sentido, cabe preguntarse, ¿quién analiza los riesgos de la biotecnología? Y ¿qué metodología se 

utilizan? Se debe intentar no caer en la falacia de la autoridad56. 

La determinación de la aceptabilidad del riesgo, que tradicionalmente es asignada a los 

científicos, defiende BECK57, debe contar con la participación popular; debe introducirse la ciencia 

en el ámbito de decisión pública. En este sentido deben cumplirse los derechos previstos en el 

Principio 10 Declaración de Rio de Janeiro de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo58 y en 

el Convenio de Aarhus de 199859: derecho a la información ambiental, a la participación en temas 

ambientales y el acceso a la justicia ambiental. Y es que “la obligación de tolerar, de soportar, nos 

da el derecho de saber”60; la aceptabilidad y la gestión del riesgo son cuestiones de gobernanza. 

                                                        
54 CORBALAN TEBAR, Wellington Boigues. Críticas à concepção (eco)absolutsta do princípio da precaução: uma releitura à luz do 

procedimento de tomada de decisões. XXIV Congresso Nacional Do CONPEDI - UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara, p. 257. 
Disponible en: < http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/j0duvo2k>. Último acceso: 28-01-2017. 

55 ARAGÃO, Alexandra. Princípio da precaução: manual de instruções. RevCEDOUA, vol. 11, n. 22, 2008, p. 19 y 20. Disponible en: 
<http://www.digitalis.uc.pt/artigo/princípio_da_precaução_manual_de_instruções>. Último acceso: 28-01-2017. 

56 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 145. 
57 BECK, Ulrich. La sociedad de riesgo. Hacia una nueva modernidad, p. 282-285. 
58 ONU. Disponible en: <http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm>. Último acceso: 16-01-2017. 

59 COMISIÓN ECONÓMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EUROPA. Convenio de Aarhus, de 25 de noviembre de 2005, sobre acceso 
a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Disponible 
en: <http://www.prtr-es.es/data/images/Convenci%C3%B3n%20Aarhus-27D036D47C1C7FE9.pdf>. Última consulta: 23-09-2016. 

60 JEAN RESTAND citado por CARSON, Rachel en CARNEIRO, Fernando Ferreira; GIRALDO DA SILVA AUGUSTO, Lia; RIGOTTO, Raquel Maria; 
FRIEDRICH, Karen e CAMPOS BÚRIGO, André (org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, p. 25. 
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Merecen aquí especial atención los más desfavorecidos pues la desigualdad en los riesgos es algo 

evidente que menoscaba sus derechos humanos, y la pobreza fragiliza la participación61. 

No hay que perder de vista que la cautela (precaución) no significa la negación de una 

actividad, pero si dar trascendencia a los análisis de la complejidad de los riesgos y dotar de 

mecanismos a las instituciones para hacerles frente, debiendo poder suspender una actividad hasta 

que se demuestre que el riesgo que supone es aceptable. 

En vistas de las consecuencias prácticas que deberían discurrir de la mencionada teoría y en 

vistas de lo que acontece en el sector agroalimentario, se puede afirmar que el principio de 

precaución es sistemáticamente inobservado en los países que forman el continente americano, 

tanto del norte como del sur. Al contrario, en el marco de la UE se puede llegar a considerar que los 

primeros indicios de la aplicación del principio de precaución se están dando, cuando en el año 2015, 

y mediante la Directiva 2015/41262, la UE permitió a los Estados Miembro prohibir el cultivo de OMG 

en su territorio. Esta facultad puede haber sido concebida como resolución a la controversia y 

problemas que ha generado esta actividad en estados como Francia o Alemania en los últimos años. 

En el año 2016 mediante la Decisión de Ejecución 2016/32163, 19 Estados Miembro hicieron uso de 

tal facultad. 

Como ya dijera HABERMAS, el capitalismo industrial consumista está topándose con los límites 

de los recursos naturales; es el momento en que la humanidad decida cómo va a vivir en el futuro, 

tiene la opción de metamorfosear64, de cambiar su forma de vida y su relación con la naturaleza. En 

este marco, MORÍN65 confía en el ser humano, defendiendo que lo positivo de la globalización es que 

se han sentado las estructuras de una sociedad-mundo, que considere a la Tierra su patria y la 

proteja. 

 

                                                        
61 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, 1998. Resolución 2006/9 de la Subcomisión para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos, con su propuesta de principios orientadores “Extrema Pobreza y Derechos Humanos: los derechos de los 
pobres”. 

62 UNIÓN EUROPEA. Directiva 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la que se modifica la 
Directiva 2001/18/CE/CE en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de 
organismos modificados genéticamente (OMG) en su territorio, DO L 68 de 13.3.2015. 

63 UNIÓN EUROPEA. Decisión de Ejecución 2016/321 de la Comisión, de 3 de marzo de 2016, por la que se adapta el ámbito geográfico 
de la autorización de cultivo del maíz (Zea mays L.) modificado genéticamente MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) 

64 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade, p.39-40. 

65 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade, p.35-36. 



192 
 

4 SOSTENIBILIDAD Y SOCIOAMBIENTALISMO COMO GUÍAS PARA UN NUEVO MODELO 

AGROALIMENTARIO 

Desarrollo sostenible fue utilizado por primera vez como concepto en el Informe "Nuestro 

Futuro Común” 66  (conocido como el Informe Brundtland), publicado en 1987 por la World 

Commission on Environment and Development de las Naciones Unidas. Definía como desarrollo 

sostenible "…el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades". 

Aunque el mismo concepto lleve implícito un “compromiso de solidaridad con las 

generaciones futuras”, que implica una visión integrada de los sistemas económico, social y 

ambiental, los críticos lo entienden como un simple atributo de un tipo de desarrollo. Algunos 

autores advierten que si no se analiza en profundidad el concepto puede llegar a servir de base de 

afianzamiento para el pensamiento elitista y conservador dejando de promover cualquier alteración 

estructural. 

Así, algunos de los críticos con el concepto como SOUZA67 prefieren hablar de sostenibilidad 

como un proyecto de sociedad que observe al ciudadano informado y participativo, siendo, además, 

el proceso de consecución de objetivos transparente y constructivo. Así, el principio evolucionó, 

requiriendo ahora el análisis del medio ambiente siendo la desigualdad social y la pobreza 

consecuencia, a la vez responsable, de la degradación ambiental68.  

Aunque la sostenibilidad fue, según REAL FERRER, inicialmente construida a partir de una triple 

dimensión (ambiental, social y económica) le debe ser añadida la tecnológica, pues es la inteligencia 

humana individual y colectiva, acumulada y multiplicada la que podrá asegurar un futuro más 

sostenible69.  

La única solución es la edificación de un sistema de valores respetuosos con la dignidad del 

                                                        
66  WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. Informe Brundtland, “Our Common Future”. Disponible en: 

<http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>. Último acceso: 29-01-2017. 

67  SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de, DE CARVALHO BOTEGA, João Luiz. Sustentabilidade, sociedade de risco e alimentos 
transgênicos: disputas definitórias e o Projeto de Lei nº. 4.148/08. XXIV Congresso Nacional Do CONPEDI - UFMG/FUMEC/Dom 
Helder Câmara, p. 260. Disponible en: <http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/8g6821fe>. Último acceso: 28-01-2017. 

68 FLORES, Guilherme N.; VIEIRA, Ricardo Stanziola. Expectativas da governança socioambiental na política nacional de resíduos 
sólidos: reflexões sobre a sustentabilidade e as consequências da globalização na geração de resíduos. Revista Direito Ambiental 
e Sociedade, v. 3, n. 1, 2013,  p. 49. 

69 REAL FERRER, Gabriel. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía. Construímos juntos el futuro?  Revista NEJ – 
Eletrônica,  v. 17, n. 3, 2012, p. 324. 
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ser humano y “de la naturaleza” por su valor intrínseco, y no por su valor productivo. Sostiene REAL 

FERRER que para solucionar esto hay que hacer una redefinición ética capar de reorientar los 

procesos en verdaderos procesos civilizatorios basados en valores positivos. Ciencia, junto con 

egoísmo extremo solo crea barbarie.  

Así, el Principio de Sostenibilidad, según FREITAS70 , estaría constituido por 10 elementos 

básicos: (i) es un principio constitucional de aplicación directa e inmediata; (ii) exige resultados 

justos no solo efectos jurídicos, reclama eficacia; (iii) exige, además, eficiencia; (iv) su objetivo es 

volver el medio ambiente limpio; (v) presupone probidad en las relaciones públicas y privadas; (vi), 

(vii), (viii) implica prevención, precaución y solidaridad intergeneracional; (ix) implica el 

reconocimiento de la responsabilidad solidaria del Estado de y de la sociedad; y (x) todos los 

elementos anteriores deben converger para que se dé un bienestar duradero y multidimensional. 

La dimensión social y la ambiental del paradigma de la Sostenibilidad se verán tratadas en 

conjunto, porque el hombre es parte de la naturaleza, porque para vivir, el ser humano 

necesariamente crea un impacto que debe repensarse y disminuirse todo lo posible, sin que ello 

invada los límites del derecho a la dignidad y demás derechos fundamentales y sociales. Se justifica, 

por tanto, la existencia a la dimensión social del Principio de la Sostenibilidad”71. 

Intentar atajar el problema en sus simples manifestaciones va a llevar siempre al fracaso; por 

ello hay que ir a la base, se debe reedificar el sistema de valores, debiendo entenderse que el ser 

humano es miembro de la comunidad de la Tierra en iguales términos que cualquier otro ser vivo, 

parte de un sistema interdependiente y no superior a los demás seres vivos. Debe haber, así, un 

cambio en la concepción de la dignidad y la vida, haciendo estos derechos extensivos a todos los 

seres vivos (justicia inter-especies) con los que se comparte el planeta Tierra (justicia tras-espacial), 

incluso con aquellos que aún no hayan nacido (justicia intergeneracional). 

Cabe aclarar que el entendimiento del ser humano como parte de la naturaleza y reconocer 

su valor intrínseco no significa dejar de tener cultivos, pesca o ganadería, pero que hay que ser 

responsables con la forma en que se hace uso de los recursos, debiendo garantizarse el buen 

                                                        
70 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, p. 50. 
71 GARCIA, Denise SCHMITT SIQUEIRA; SIQUEIRA GARCIA, Heloise. Dimensão social do princípio da sustentabilidade: uma análise do mínimo 

existencial ecológico en SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de, SIQUEIRA GARCIA, Heloise (org.). Lineamentos sobre 
sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer, p. 47. Disponible en: 
<http://siaibib01.univali.br/pdf/Lineamentos%20sobre%20Sustentabilidade%20segundo%20Gabriel%20Real%20Ferrer%20-
%20E-book.pdf>. Último acceso: 27-01-2017. 
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funcionamiento de los sistemas ecológicos y en mantenimiento de la vida.  

Por otro lado, es necesaria la creación de una institución de ciencia democratizada, es decir, 

a disposición del interés común y que ante los riesgos permita a la población ejercitar sus derechos 

de saber y participar en la toma de decisiones, debiendo ser el principio de precaución la guía y el 

fundamento de estos derechos72 ; la ciencia debe reconocer la complejidad y empoderar a la 

ciudadanía.  

La libertad de elección debe ser, por lo tanto, verdadera (se considera por ejemplo que la 

libertad de elección de productos ecológicos no es verdadera, pues la sobrevalorización monetaria 

hace el acceso a estos productos imposible para muchas personas). 

Poniendo un ejemplo de alternativas ya existentes y competitivas con el modelo 

agroindustrial, el Dossiê ABRASCO73 propone la agroecología como alternativa al actual modelo de 

producción de alimentos. Los autores defienden que los experimentos documentados74 que apoyan 

como alternativa viable a la agroecología son más que suficientes, superándose con ella las 

perspectivas del productivismo economicista basadas en el monocultivo extensivo químico-

dependientes. La agroecología se basa en la idea de que, en las zonas rurales biológicamente 

diversificados se mantienen las estructuras biológicas responsables del combate de las llamadas 

“plagas”, lo que hace el uso de agroquímicos absolutamente prescindible.  

La agroecología incorpora las dimensiones económicas, sociales, ambientales, culturales, 

políticas y éticas de la producción agrícola; analiza los ciclos minerales, transformaciones 

energéticas, procesos biológicos y relaciones socioeconómicas en conjunto75 (visión holística).  

Los beneficios de este nuevo sistema de producción de alimentos sostenible son patentes 

tanto en términos de productividad como de costos y representa un potencial contaminador mucho 

menor, incluso irrelevante76. Aparte de las ventajas de este modelo en cuanto a la productividad 

                                                        
72 CARNEIRO, Fernando Ferreira; GIRALDO DA SILVA AUGUSTO, Lia; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, Karen e CAMPOS BÚRIGO, André (org.). 

Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, p.30. 
73 CARNEIRO, Fernando Ferreira; GIRALDO DA SILVA AUGUSTO, Lia; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, Karen e CAMPOS BÚRIGO, André (org.). 

Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, p. 31. 
74  UNCTD – UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. Trade 

and environment review 2013: wake up before it is too late: make agriculture truly sustainable 
now for food security in a changing climate. Geneva, 2013, p. 56 y ss. 

75 ALTIERI, MA. Agroecologia: as bases científias da agricultura alternativa. Rio de Janeiro: PTA/Fase, 1989, p. 240. 

76  DUNCK, Ellen Adeliane Fernandes M. Agrotóxicos: modelo produtivo como fonte de violência, Revista de Direito Agrario e 
Agroambiental, v. 1, n. 2, 2015, p. 201. Disponible en: <http://www.indexlaw.org/index.php/rdaa/article/view/328/329>. Último 
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con un bajo impacto ambiental, capaces de producir alimentos saludables y contribuir a la seguridad 

alimentaria y nutricional, hay que tener en cuenta también que tiene como premisa la repartición 

de las tierras y la producción descentralizada generadora de mucha mano de obra, que dinamiza la 

economía y abastece los mercados locales77.  

En fin, para la consecución de estos objetivos, existe la urgente necesidad de que el ser 

humano vuelva a retomar una verdadera conciencia político-ciudadano, que hoy se asume existe 

por los aparentes sistemas democráticos78, obligando al Estado como agente regulador, y a través 

de la educación, de estímulos y duras sanciones, a que fomente nuevas formas de actividades y 

someta a las actuales a las premisas de la sostenibilidad para la preservación del medio ambiente y 

sus funciones vitales. 

Debe construirse una gobernanza ambiental como conjunto de iniciativas, reglas, instancias 

y procedimientos que permiten a la sociedad orientar la conducta del Estado, de las empresas y de 

las personas conforme a un nuevo sistema de valores y objetivos a largo plazo, que velarán por el 

interés público79 y tendrán en cuenta las diversidades locales; la protección del medio ambiente 

debe tener un enfoque socio-ambientalista, es decir, debe contar con una mayor participación de 

la sociedad en la toma de decisiones y en la gestión ambiental80.  

CONCLUSIONES 

El pensamiento fragmentario introducido por Descartes ha tenido un impacto decisivo en la 

configuración de la sociedad post-moderna, donde se mercantiliza la naturaleza y la educación, la 

religión, la política e incluso la vida en aras del desarrollo capitalista. 

Es este desarrollo desmedido el que, vacío de ética y valores, ha hecho de nuestra sociedad 

una sociedad de riesgos; riesgos inmensurables y creados por el propio hombre en sus 

conocimientos limitados. El modelo de agricultura post-moderno es un claro ejemplo de riesgos a 
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los que el desarrollismo somete al Planeta en su conjunto, creando problemas sociales, de salud y 

al medio ambiente. 

Así, el único instrumento con el que cuenta el derecho para hacer frente a estos riesgos es 

una aplicación estricta del principio de precaución, no para impedir cualquier actividad, sino para 

evitar la catástrofe a la que la humanidad se dirige.  Esta aplicación implica unos exigentes análisis 

de riesgos y la necesaria participación de la sociedad en la aceptabilidad de los riesgos como 

manifestación de justicia ambiental y gobernanza ambiental, debiendo prestar especial atención a 

las personas más desfavorecidas que son las que más sufren las consecuencias del riesgo creado 

(desigualdad en el riesgo). 

A través del paradigma de la Sostenibilidad (ambiental, social, económica y tecnológica) se 

va a intentar superar esta sociedad de riego, siendo para ello imprescindible un cambio en la ética 

y en el sistema de valores de la sociedad. Debe haber un cambio en la concepción de la dignidad y 

la vida, haciendo estos derechos extensivos a todos los seres vivos con los que se comparte el 

planeta Tierra, incluso con aquellos que aún no hayan nacido. 
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A COGENTE RESSIGNIFICAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS À LUZ 

DA SUSTENTABILIDADE PLURIDIMENSIONAL 

 

Alexandre dos Santos Priess1 

Felipe Bittencourt Wolfram2 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por objetivo refletir acerca da concretização do princípio constitucional da 

sustentabilidade, tendo por base as suas dimensões ambiental, social e econômica, nas 

contratações públicas, vale dizer: sobre a cogente ressignificação das licitações e contratos 

celebrados pela Administração Pública brasileira.  

A investigação do tema pretende compreender o problema do atendimento, pelo Poder 

Público, em suas licitações e contratações, das dimensões ambiental, social e econômica da 

sustentabilidade.  

O tema é relevante e se justifica na medida em que é urgente a materialização das dimensões 

da sustentabilidade nos negócios celebrados pelos entes federados, uma vez que o Estado é um 

grande contratante de pessoas jurídicas de Direito Privado. Ademais, não pode a sustentabilidade, 

tão-somente, amparar discurso demagógico na proteção de interesses ambientais, sociais e 

econômicos.  

Estrutura-se o estudo de modo a entender a envergadura constitucional das licitações e 

contratos públicos como procedimento formal e jungido também à lei infraconstitucional. Na 

sequência, discute-se a interpretação adequada do novo paradigma da sustentabilidade, bem como 

as suas dimensões ambiental, social e econômica. Finalmente, realiza-se um diálogo entre as duas 
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primeiras partes, de modo a verificar se as dimensões da sustentabilidade são efetivamente 

atendidas por intermédio do conjunto normativo regulamentador das licitações. 

No tocante à metodologia, na fase investigatória3  se utilizou do método indutivo4  e no 

momento de tratamento dos dados o método cartesiano 5 . Assim, o relatório dos resultados 

fundamentou-se na lógica indutiva.  

1 LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS: UMA VISÃO CONSTITUCIONAL 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 determina em seu art. 37, inc. XXI, 

que, exceto os casos de contratações diretas (expressamente previstos em lei infraconstitucional), 

as obras, os serviços, as compras e as alienações, da Administração Pública, serão contratadas 

mediante processo licitatório. Cuida-se de imposição dirigida a todos os entes federativos. Ao revés 

da iniciativa privada, que realiza negócios jurídicos e contratações de forma livre, o Poder Público, 

vale dizer: a Administração Pública Direta e a Indireta, está submetido à rígida exigência da índole 

constitucional (Art. 22, inc. XXVII), que se materializa, regra geral, pela Lei n. 8.666/936. 

Desenvolve o Estado tais negócios jurídicos como fim de executar sua atividade multifária e 

complexa de atender aos interesses diversificados da coletividade, o que, exige, em muitas 

oportunidades, utilizar-se de serviços e bens fornecidos pela iniciativa privada7.  

Licitação, assim, é o procedimento administrativo formal, submisso à lei, realizado por 

entidades governamentais, observados critérios objetivos predeterminados no instrumento 

convocatório, que promove a competição de interessados em estabelecer relação contratual com a 

Administração Pública, para fins de escolha da proposta mais vantajosa para esta. A ideia central da 

licitação é promover uma competição isonômica (igualdade de chances) entre o maior número de 

interessados (ampla participação) a contratar com o Poder Público, selecionada a melhor proposta 

(vantajosidade da proposta) 8. Trata-se do limite e da baliza legal para a escolha da excelente oferta 

                                                        
3 “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente estabelecido [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. 

Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11 ed. Florianópolis: Conceito Editorial; Millennium Editora, 2008, p. 83. 
4 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral [...]”. 

PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11 ed, p. 86. 
5 Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE, Eduardo de oliveira. A monografia 

jurídica.5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 22-26. 

6 BRASIL. Lei n. 8.666, de 24 de junho de 1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: <https://goo.gl/G0BiY>. Acesso em: 5 jan. 
2017. 

7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 30 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 245. 

8 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo.  21 ed., p. 501. 
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em favor da Administração Pública.  

Araújo esclarece que licitação “provém do latim licitationem (acusativo de licitatio, onis), no 

sentido de “venda” (contratação) por lances, por ofertas, em hasta pública, no caso pela oferta mais 

vantajosa para a Administração Pública, como princípio” 9. 

Contrato administrativo, por sua vez, é o acordo de vontades entre Administração Pública e 

terceiros, com efeito vinculante 10 , cujo objeto se expressa por uma obrigação (dar ou fazer) 

quantificável sob o aspecto econômico, submetido ao regime de direito público e suscetível de 

modificação, unilateral, por parte da entidade estatal, quando assim o exigir o interesse público, 

resguardadosos interesses patrimoniais do contratado11.  

Segundo o art. 3°, caput, da Lei n. 8.666/93 é triplo o objetivo (ou as finalidades) da licitação, 

uma vez que se destina a “garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 

da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável”.  

Igualdade na competição, excelência da oferta e estímulo ao desenvolvimento sustentável 

são a tríade que sustenta o trâmite formal de escolha do Poder Público no que se refere aos seus 

contratos. A preocupação com o desenvolvimento sustentável, todavia, foi inserta na legislação 

infraconstitucional apenas em 2010, por intermédio da Lei n. 12.349/1012. Tardiamente – mas ao 

menos no plano legislativo houve algum avanço – consubstanciou-se na norma infraconstitucional 

postulado de natureza constitucional, na linha do que já se encontrava prescrito no artigo 174, § 1° 

e artigo 225, ambos da CRFB/88. 

No ponto, relevante transcrever, parte da ementa do julgamento da Medida Cautelar em 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, n. 3540, do Distrito Federal, em acórdão de relatoria do 

Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF): 

O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente 

constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado 

brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da 

                                                        
9 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 555. 

10 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 11. 
11 NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 415. 

12 BRASIL. Lei n. 12.349, de 15 de dezembro de 2010, altera as Leis n. 8.666, de 21 de junho de 1993, n. 8.958, de 20 de dezembro 
de 1994, e n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004; e revoga o § 1o do art. 2o da Lei n. 11.273, de 6 de fevereiro de 2006. Disponível 
em: <https://goo.gl/vm580g>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de 

conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não 

comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: 

o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das 

pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações13. 

Registra-se que o procedimento licitatório, por se tratar, igualmente, de matéria de índole 

constitucional, submete-se, por evidente, ao conjunto de princípios14estabelecidos na CRFB/88, em 

seu art. 37, caput. Importante assinalar que a própria lei de licitações elenca determinados 

princípios em seu art. 3°, caput e, exceto, o princípio constitucional da eficiência, repete todos os 

demais do caput do art. 37 da CRFB/88. 

Para Oliveira 15 , deve o processo licitatório conformar-se aos princípios constitucionais 

expressos e implícitos. Isto, sem olvidar os ditames da legislação infraconstitucional. Logo, incidem 

sobre a licitação inúmeras disposições principiológicas que, para Filho16, vindicam interpretação 

conjunta, segundo a regra hermenêutica da implicabilidade dos princípios. Mello destaca “com 

relevo invulgar”17 e, por isto, sumariza como os mais importantes, para a licitação, os princípios da: 

a) competitividade; b) isonomia; c) publicidade; d) respeito às condições estabelecidas no edital; e 

e) possibilidade de o interessado no contrato fiscalizar o atendimento aos princípios citados. 

O propósito da CRFB/88 é maximizar sua aplicabilidade, atender anseios sociais 18  e 

concretizar direitos fundamentais19. 

O princípio constitucional da sustentabilidade, assim, é vetor – juntamente com a isonomia 

e excelência da oferta – de todos os procedimentos licitatórios, quaisquer que sejam as 

modalidades, vale dizer: projeta-se nas concorrências, tomadas de preços, convites, concursos, 

leilões, pregões e consultas. Para Freitas “a sustentabilidade vincula”20. 

Salienta a relevância do tema o fato de a sustentabilidade surgir “no contexto da globalização 

                                                        
13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, ADI-MC/DF, Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, n. 3540, rel. Min. Celso 

de Mello, julgado em 1°/9/2005. Disponível em: <https://goo.gl/AZnrmb>. Acesso em: 5 jan. 2017. 

14 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos.4 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 40. 
15 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 

367. 

16 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed.,p. 60. 
17 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo.  21 ed., p. 511. 

18 SILVA, José Afonso da.Curso de direito constitucional positivo. 36 ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 670. 
19 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 35-36. 

20 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 241. 
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como a marca de um limite e o sinal que reorienta o processo civilizatório da humanidade”21. 

Merece destaque, ainda, no contexto desse novo paradigma, a diferenciação entre 

eficiência, eficácia e efetividade. Filho diferencia da seguinte forma: 

A eficiência transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o desempenho da atividade 

administrativa; a ideia diz respeito, portanto, à conduta dos agentes. Por outro lado, eficácia tem 

relação com os meios e instrumentos empregados pelos agentes no exercício de seus misteres na 

administração; o sentido aqui é tipicamente instrumental. Finalmente, a efetividade é voltada para 

resultados obtidos com as ações administrativas; sobreleva nesse aspecto a positividade os 

objetivos22.  

E, arremata o citado autor, na compreensão das três expressões: 

O desejável é que tais qualificações caminhem simultaneamente, mas é possível admitir que haja 

condutas administrativas produzidas com eficiência embora não tenham eficácia ou efetividade. De 

outro prisma, pode a conduta não ser muito eficiente, mas, em face da eficácia dos meios, acabar por 

ser dotada de efetividade. Até mesmo é possível admitir que condutas eficientes e eficazes acabem 

por não alcançar os resultados desejados; em consequência, serão despidas de efetividade. 

Portanto, em termos de licitações e contratações públicas, reforça-se a ideia da conjugação 

do princípio constitucional da eficiência com a eficácia e a efetividade, de modo a empregar 

condutas (modo), instrumentos (meios) e resultados sustentáveis. Só assim o novo paradigma da 

sustentabilidade será alcançado. A eficiência, por si só, exemplificativamente, pode “em situações 

paradoxais [...] produzir mais velozmente o insustentável”23. 

2 SUSTENTABILIDADE 

Com base no contexto histórico, conceitos incipientes de sustentabilidade surgiram entre os 

anos de 1300 e 1350, quando a Europa continental atravessou um momento de grave crise ecológica 

procedente do desenvolvimento agrícola e do acentuado corte de madeira. Em resposta, passou-se 

a adotar medidas de reflorestamento em larga escala e, ao mesmo tempo, a elaboração de leis 

fundadas no uso sustentável da madeira24. 

Passados dois séculos, na Alemanha, no ano de 1560, na província da Saxônia, também com 

base na preocupação com o uso racional das florestas, de modo que estas pudessem se restabelecer 

                                                        
21 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth. 

Petrópolis/RJ: Vozes, 2001, p. 15. 
22 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 30 ed., p. 33. 

23 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed., p. 242. 
24 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução de Phillip Gil França. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 31. 
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e continuar trazendo os seus benefícios para a sociedade da época, principalmente porque a 

madeira era a principal matéria-prima na construção de casas e móveis, assim como era utilizada 

como lenha, surgiu a palavra alemã “nachhaltigkeit”, a qual possui o significado de 

“sustentabilidade”25. 

Partindo-se para uma base conceitual, sustentabilidade para Boff é: 

Toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-químicas que 

sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida, a sociedade e a vida 

humana, visando sua continuidade e ainda atender as necessidades da geração presente e das futuras, 

de tal forma que os bens serviços naturais sejam mantidos e enriquecidos em sua capacidade de 

regeneração, reprodução e coevolução26. 

Por sua vez, apresenta-se o conceito de sustentabilidade na visão de Bosselmann: 

A sustentabilidade pode ser definida como o princípio fundamental da lei de governança. Ela atingiu 

um grau de maturidade que permite a análise de seu significado e status legal. Isto pode ser feito de 

modo similar ao que ocorre com outros princípios fundamentais como justiça e liberdade quando 

foram examinados e promovidos27. 

Percebe-se, com isso, que o temo sustentabilidade é bastante abrangente e de extrema 

relevância na atualidade, pois além de possuir patamar de princípio constitucional 

multidimensional, ele tem o desígnio de atender as necessidades atuais e futuras. 

Todavia, é imperioso observar, segundo Leff, que a “crise ambiental se torna evidente nos 

anos 60” 28. 

Maria Claudia da Silva Antunes de Souza enuncia que: 

Se vive un momento de crisis ambiental em varios segmentos, marcada por problemas relacionados 

com la contaminacion y la degradacion de los ecosistemas, como el agotamiento de los recursos, com 

el crecimiento incontrolable de la poblacion mundial, com los desequilíbrios insostenibles, com los 

conflitos destructivos, com la perdida de diversidade biológica y cultural29. 

Nesse sentido, a forma acelerada como a população e a economia mundial está crescendo, 

principalmente nas últimas décadas, tornou-se uma verdadeira ameaça para a sustentabilidade. 

Nitidamente, a manutenção do homem na terra está intimamente ligada à necessidade de 

                                                        
25 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 2.ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 32. 
26 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é, p. 107. 

27 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança, p. 32. 
28 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder, p. 15-16. 

29 SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de. 20 anõs de sostenibilidad: reflexiones sobre avances y desafíos. In: FERRER, Gabriel Real; 
DANTAS, Marcelo Buzaglo; SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de (Org). Sustentabilidade e suas interações com a ciência 
jurídica. Itajaí: UNIVALI, 2016, p. 9-25. 
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preservação da integridade ecológica de todas as partes do mundo, indistintamente. 

É inequívoco, portanto, que o modelo de produção e consumo atuais trilha o caminho do 

esgotamento dos recursos naturais para as próximas gerações, razão porque se impõe que a adoção 

de novos padrões sustentáveis seja alavancada por parte do Estado. Como adverte Bosselmann: “Do 

ponto de vista do princípio da sustentabilidade a questão que surge, portanto, é como o Estado 

moderno responde ao desafio ambiental global e como este pode afetar suas funções e deveres 

básicos” 30. 

Na expressão de Leff, pode-se dizer que o discurso da sustentabilidade é premente e o 

ambiente natural é tema de emergência31. 

Para Boff, a sustentabilidade é questão de vida ou morte em razão da atual ordem sócio 

ecológica insustentável, sob diversos aspectos, quais sejam: a) insustentabilidade do sistema 

econômico-financeiro mundial; b) insustentabilidade da humanidade por causa da injustiça social; 

c) crescente dizimação da biodiversidade; d) pegada ecológica; e e) aquecimento global32. 

Além disso, a sustentabilidade não deve (e não pode) ser pensada e desenvolvida apenas de 

forma local ou regional, pelo contrário, precisa ser implementada em uma perspectiva global, 

envolvendo todo o planeta, com equidade, de modo a permitir que o bem de uma parte não se 

concretize à custa do prejuízo da outra33. 

A moderna Administração Pública brasileira, como afirmado, encontra-se vinculada ao 

princípio constitucional da sustentabilidade. Cuida-se, em verdade, de uma releitura constitucional 

do que já se encontra disposto na CRFB desde 1988. É o despertar da consciência para “trocar 

grande parte das pressuposições reinantes sobre a relação de administração”34. 

É desligar-se do Direito Administrativo do século XIX – baseadono dogma da completude 

normativa e da presunção de eficiência do procedimento licitatório – para aderir ao novo paradigma 

com eficácia intertemporal, vale dizer: trabalhando concretamente em favor das gerações futuras, 

postura ativa e altiva35, oposta ao Direito Administrativo impositivo, imperativo e autocrático de 

                                                        
30 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança, p. 183. 

31 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder, p. 16. 
32 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 4 ed., p. 13-29. 

33 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed., p. 58 e 59. 
34 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed., p. 197. 

35 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed., p. 197. 
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modelagem verticalizada e fundado na Supremacia do Interesse Público36. 

Souza ensina que:  

Se sabe que la sostenibilidad puede consolidarse como el nuevo paradigma inductor em el Derecho 

em lapos-modernidad, pues funciona actualmente como una especie de meta principio, convocación 

de aplicabilidade en escala global37. 

Nesse contexto, dentro do desenho teórico proposto, a sustentabilidade é pluridimensional, 

pois possui, no mínimo, de acordo com a corrente doutrinária predominante, três dimensões onde 

seu alcance é projetado, sendo imperioso examinar as dimensões ambiental, social e econômica da 

sustentabilidade. 

2.1 DIMENSÃO AMBIENTAL  

A dimensão ambiental da sustentabilidade consiste no direito de as atuais gerações, bem 

como as futuras gozarem de um ambiente limpo em todos os seus aspectos, uma vez que qualidade 

de vida e longevidade estão diretamente atreladas a ele38. 

Na visão de Garcia, a dimensão ambiental de sustentabilidade está: 

[...] relacionada à importância de proteção do meio ambiente e do Direito Ambiental, tendo como 

finalidade precípua garantir a sobrevivência do planeta através da preservação e melhora dos 

elementos físicos e químicos que a fazem possível, considerando sempre o alcance da melhor 

qualidade de vida do homem na terra39. 

Com base na dimensão em análise, não é permitido conciliar qualidade de vida em ambiente 

degradado. Sequer é plausível vida humana sem o devido cuidado com a sustentabilidade 

ambiental, isto é, ou se protege o meio ambiente sadio ou, simplesmente, não existirá futuro para 

a espécie humana40. 

Em verdade, percebe-se que a sustentabilidade ambiental se apresenta entre as dimensões 

que suscita menor controvérsia entre os estudiosos, haja vista que se refere a certo equilíbrio e à 

                                                        
36 CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. Por um novo direito administrativo: a travessia da legalidade para a juridicidade administrativa. 

Revista da ESDM, Fundação Escola Superior de Direito Municipal, Porto Alegre, vol. 1, n. 3, 2016, p. 34-67. 

37 SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de. 20 anõs de sostenibilidad: reflexiones sobre avances y desafíos. In: FERRER, Gabriel Real; 
DANTAS, Marcelo Buzaglo; SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de (Org). Sustentabilidade e suas interações com a ciência 
jurídica, p. 9-25. 

38 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed., p. 64. 
39 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira. Dimensão social e o princípio da sustentabilidade: uma análise do 

mínimo existencial ecológico. In. SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; GARCIA, Heloise Siqueira (orgs.). Lineamentos sobre 
sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. – Dados Eletrônicos – Itajaí: Univali, 2014. p. 53 e 54. 

40 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade direito ao futuro. 2 ed., p. 65. 
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manutenção dos ecossistemas, conservação genética, incluindo, também, a sustentação dos 

recursos abióticos e a integridade climática41. 

2.2 DIMENSÃO SOCIAL 

O enfoque (dimensão) social da sustentabilidade não admite modelos iníquos e excludentes, 

mas concretiza direitos fundamentais sociais. É essencial o incremento da equidade intra e 

intergeracional, um ambiente positivo ao despertar das potencialidades humanas com educação e 

qualidade de convívio e, ainda, o empenho nas questões ambientais com dignidade e respeito aos 

demais seres vivos42. 

A dimensão social da sustentabilidade tem o escopo de impedir o modelo de 

desenvolvimento excludente e, justamente por este motivo, abriga os direitos fundamentais sociais, 

relacionados à implantação de programas de universalização43. 

Essa dimensão, como observa Souza, “Se registra que una de las dimensiones mas 

importantes de la Sostenibilidad, por su fragilidad y su relacion directa com el medio ambiente, es 

la dimension social” 44. 

A partir dessa ponderação, a sustentabilidade de uma sociedade pode ser medida por meio 

de sua capacidade de incluir todas as pessoas que dela fazem parte, garantindo meios de uma vida 

digna e satisfatória dentro de um padrão mínimo de subsistência45. 

Nessa linha de pensar, percebe-se que um ambiente é insustentável a partir do momento 

em que apenas parte da sociedade (minoria) possui uma vida que lhe ofereça a garantia dos direitos 

sociais, enquanto outra sequer detém meios dignos de subsistência, a exemplo da disparidade 

brutal de renda e da favelização incontida nos grandes centros. 

Assim, denota-seque essa dimensão social da sustentabilidade se aplica com maior 

proeminência aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, diante da notória discrepância 

de renda e consequente qualidade de vida existente entre as camadas sociais. 

                                                        
41 FOLADORI, Guillermo. Avances y límites de lasustentabilidad social. In: Economia, Sociedad y Território. vol. III, n.º 12, 2002, p. 

621-637. 
42 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed., p. 58-60. 

43 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed.,  p. 58 e 59. 
44 SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de. 20 anõs de sostenibilidad: reflexiones sobre avances y desafíos. In: FERRER, Gabriel Real; 

DANTAS, Marcelo Buzaglo; SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de (Org). Sustentabilidade e suas interações com a ciência 
jurídica, p. 9-25. 

45 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 2. ed., p. 21. 
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2.3 DIMENSÃO ECONÔMICA 

Finalmente, a dimensão econômica representa a necessária e adequada ponderação de 

eficiência e equidade, ou seja, o exame de custos e benefícios, diretos e indiretos, em todos os 

empreendimentos, públicos ou privados, sua economicidade e regulação de mercado capaz de 

subordinar à eficiência à eficácia46. 

De uma forma objetiva, pode-se sustentar que a dimensão econômica da sustentabilidade 

se relaciona com o desenvolvimento da economia voltado para a manutenção de qualidade de vida 

das pessoas47. 

Nessa perspectiva, pouco vale uma economia forte, que ano após ano atinge recordes de 

lucratividade, se não existir responsabilidade na utilização dos recursos naturais do planeta, os quais 

são indispensáveis para o desenvolvimento da economia. 

Por meio dessa dimensão, em verdade, busca-se a difícil tarefa de utilização eficiente dos 

recursos naturais em um mercado cada vez mais competitivo, o qual almeja, a todo instante, atingir 

índices maiores de produção e arrecadação. Consequentemente, a sustentabilidade só pode ser 

alcançada pela racionalização da econômica local, nacional e planetária48. 

Mediante essa prospecção, percebe-se que cada vez mais o crescimento econômico deve 

estar calcado em fontes de recursos naturais renováveis, assim como no compromisso de 

observância da governança ambiental, a qual ainda é o primo pobre da governança econômica, o 

que resulta ao conceito de desenvolvimento sustentável um pacto não cumprido49. 

Em linhas gerais, essas dimensões acima se entrelaçam e acabam por se constituir 

reciprocamente, formando um vínculo e uma unidade enraizada que não pode ser rompida, sob 

pena de irremediável prejuízo ao vetor da sustentabilidade50. 

 

 

                                                        
46 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed., p. 65-67. 
47 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. El principio de sostenibilidad y lospuertos: a atividade portuária como garantidora da dimensão 

econômica e social do princípio da sustentabilidade. 2011, p. 451. Tese. (Doctorado em Derecho Ambiental y Sostenibilidad de 
laUniversidad de Alicante – UA). Universidade de Alicante, Espanha, 2011, p. 2010-2015. 

48 MENDES, Jefferson Marcel Gross. Dimensões da Sustentabilidade. Revista das Faculdades Santa Cruz, v. 7, n. 2, julho/dezembro, 
2009, p. 53. 

49 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança, p. 20. 

50 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade Direito ao Futuro. 2 ed., p. 71. 
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3 LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS: A APLICAÇÃO DAS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 

Calcula-se que as compras e contratações públicas no Brasil representam, em média, 13,8% 

(treze, oito por cento) do Produto Interno Bruto – PIB. Assim, as licitações sustentáveis passam a ter 

relevante destaque na aplicação do Princípio do Desenvolvimento Sustentável, notadamente no 

que se refere à aquisição de bens, prestação de serviços e na realização de obras de engenharia51. 

Nesse sentido, o Estado possui um papel fundamental no tocante ao incentivo, planejamento 

e implementaçãode mecanismos para o efetivo alcance da sustentabilidade, de modo que os 

processos licitatórios e os contratos administrativos são uma forma bastante eficaz para a 

materialização deste objetivo. 

Não parece sensato crer que a Administração Pública, passados mais seis anos da alteração 

do art. 3°, caput, da Lei n. 8.666/93, tenha empregado com eficiência o Princípio Sustentabilidade, 

especialmente no tocante às licitações. Reformulações estruturais e um repensar do assunto ainda 

se mostram extremamente necessárias. 

Assim, as licitações realizadas pelos Entes Federados, em todos os Poderes, necessitam 

incorporar meios eficazes de sustentabilidade, de modo a considerar os custos e vantagens 

ambientais, sociais e econômicas para toda a sociedade52. 

Desse modo, licitações sustentáveis são para Freitas: 

Aquelas que, com isonomia, visam à seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 

ponderados, com a máxima objetividade possível, os custos e benefícios, diretos e indiretos, sociais, 

econômicos e ambientais. Ou, de forma mais completa, são os procedimentos administrativos por 

meio dos quais um órgão ou entidade da Administração Pública convoca interessados – no seio de 

certame isonômico, probo e objetivo – com a finalidade de selecionar a melhor proposta, isto é, a mais 

sustentável quando almeja efetuar pacto relativo a obras e serviços, compras, alienações, locações, 

arrendamentos, concessões e permissões, exigindo, na fase de habilitação, as provas indispensáveis 

para assegurar o cumprimento das obrigações avençadas53. 

Na mesma linha, apresenta-se o conceito de Biderman: 

A licitação sustentável é uma solução para integrar considerações ambientais e sociais em todos os 

estágios do processo da compra e contratação dos agentes públicos (de governo) com o objetivo de 

reduzir impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos. A licitação sustentável 

                                                        
51 RIBEIRO, Cássio Garcia; INÁCIO JÚNIOR, Edmundo. Mensurando o mercado de compras governamentais brasileiro. Caderno de 

Finanças Públicas, n. 14, dez. 2014, p. 265/287. 
52 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed., p. 233 e 234. 

53 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed., p. 257. 
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permite o atendimento das necessidades específicas dos consumidores finais por meio da compra do 

produto que oferece o maior número de benefícios para o ambiente e a sociedade54. 

Com base nessas considerações, entende-se que a licitação sustentável não tem apenas a 

finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para Administração Pública por meio dos 

quesitos preço e/ou técnica, mas também de avaliar os custos efetivos que a aquisição de produtos 

e serviços pode ocasionar ao meio ambiente, com vistas a produzir o menor impacto ambiental 

possível. 

Freitas adverte que “não se trata de simples faculdade, mas de obrigação constitucional e 

legal realizar as licitações e contratações administrativas sustentáveis, em todos os Poderes e por 

todos os Poderes” 55. 

Nesse enfoque, Sen observa que: 

A avaliação do desenvolvimento não pode ser dissociada da vida que as pessoas podem levar e da 

verdadeira liberdade que desfrutam. O desenvolvimento dificilmente pode ser visto apenas com 

relação ao melhoramento de objetos animados de conveniência, com um aumento do PIB (ou da 

renda pessoal) ou a industrialização – apesar da importância que possam ter como meios para fins 

reais56. 

 No que concerne à normatização da sustentabilidade das licitações, imprescindível tecer 

algumas considerações sobre o Decreto n. 7.746, de 05 de junho de 2012, instrumento este que 

veio regulamentar “o artigo 3º da Lei n. 8.666/93, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes 

para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 

Administração Pública Federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na 

Administração Pública – CISAP”57. 

Interessante notar que o mencionado Decreto foi publicado no dia mundial do meio 

ambiente, além do que passou a ter vigência alguns dias antes do início da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável realizada no Brasil (Rio + 20). 

                                                        
54  BIDERMAN, Rachel. Guia de Compras Públicas Sustentáveis: Uso do Poder de Compra do Governo para a Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2008, p. 21. Disponível em: 
<http://www.cqgp.sp.gov.br/gt_licitacoes/publicacoes/Guia-de-compras-publicas-sustent%C3%A1veis.pdf>. Acesso em: 08 jan. 
2017. 

55 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed., p. 242. 
56 SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo 

globalizado. Tradução de Bernardo Ajzemberg e Carlos Eduardo Lins da Silva. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 380. 
57 BRASIL. Decreto Federal n. 7.746, de 5 de junho de 2012, regulamenta o art. 3º da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, para 

estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas 
pela administração pública federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/decreto/d7746.htm> Acesso em: 5 jan. 2017. 
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Já no artigo 2º o documento legislativo anuncia que a Administração Pública Federal pode 

adquirir bens e contratar serviços e obras considerando critérios e práticas de sustentabilidade 

objetivamente definidos no instrumento convocatório, sem que ocorra a perda do caráter 

competitivo do certame. 

O artigo 3º traz um rol exemplificativo das diretrizes de sustentabilidade, quais sejam: a) 

menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; b) preferência para 

materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; c) maior eficiência na utilização de 

recursos naturais como água e energia; d) maior geração de empregos, preferencialmente com mão 

de obra local; e) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; f) uso de inovações 

que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e g) origem ambientalmente regular dos recursos 

naturais utilizados nos bens, serviços e obras.  

Importante ressalvar que o artigo 5º do Decreto n. 7.746/2012 anuncia que o instrumento 

convocatório é uma forma de se exigir que a aquisição de bens seja realizada por intermédio 

material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de sustentabilidade. 

Outro mecanismo adotado no referido Decreto está ligado ao projeto básico ou executivo 

para contratação de obras e serviços de engenharia, os quais devem proporcionar a economia da 

manutenção e operacionalização da edificação e a redução do consumo de energia e água, por meio 

de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental58. 

Percebe-se, com isso, que o Decreto n. 7.746/2012 apresenta apenas algumas diretrizes e 

caminhos, de forma bastante genérica, para realização das compras e contratações sustentáveis, 

contudo, sem enunciar elementos concretos que o Ente Público deva observar. 

Convém destacar que esse Decreto, não obstante preveja normas voltadas para a 

Administração Pública Federal, ele regulamenta uma norma geral – Lei n. 8.666/93. Estas normas 

gerais sobre licitação e contratos públicos são aplicadas a todos os entes federativos e, por 

conseguinte, um ato normativo regulamentar de norma geral deve incidir não só à União, mas 

também aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios59. 

O Ministério do Planejamento, por meio da Instrução Normativa n. 01/2010, também 

                                                        
58 Art. 6º do Decreto Federal n. 7.746. 

59 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 388. 
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publicou outro documento legislativo com a finalidade de dispor sobre “critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional”60. 

Essa regulamentação ministerial também trabalha com a necessidade do instrumento 

convocatório conter exigências de natureza ambiental, sem que ocorra frustação da 

competitividade entre os licitantes. 

Diferentemente do Decreto n. 7.746/2012, referida Instrução Normativa, em seu artigo 4º, 

listou uma série de medidas concretas e sustentáveis para contratação de obras e serviços de 

engenharia, a exemplo de energia solar ou outra energia limpa para aquecimento de água, sistema 

de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados, comprovação da origem da madeira a ser 

utilizada na execução da obra ou serviço, dentre outras. 

No mesmo sentido, o artigo 5º descreve alguns critérios de sustentabilidade ambiental para 

aquisição de bens e serviços, como a atualização de bens que sejam constituídos, no todo ou em 

parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, ou então que não contenham substâncias 

perigosas em concentração acima da recomendada. 

Nesse prisma, ao se analisar as dimensões da sustentabilidade ventiladas na segunda parte 

do presente estudo, observa-se que todas elas podem e devem ser introduzidas nas licitações e 

contratos administrativos. 

Com base nesse conjunto normativo regulamentador das licitações sustentáveis, conforme 

acima analisado, ainda que a ausência expressa de lei não obste a incidência efetiva e imediata do 

princípio constitucional da sustentabilidade61, é preciso ponderar se esses instrumentos atendem, 

com efetividade, as dimensões da sustentabilidade anteriormente mencionadas. 

Percebe-se, assim, a toda evidência, que praticamente todas as medidas regulamentares 

estão voltadas para dimensão ambiental, justamente aquela que gera menor debate, 

principalmente porque visa à manutenção de um meio ambiente limpo e a preservação e a 

integridade climática. As ações mais comuns relacionadas com esta dimensão são, por exemplo: a 

                                                        
60 BRASIL. Instrução Normativa n. 01, de 19 de janeiro de 2010, dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição 

de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em: 
<http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=295>. Acesso em: 5 jan. 2017. 

61 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed., p. 237. 
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redução do consumo de água e de energia elétrica, bem como a utilização de materiais recicláveis. 

No entanto, além das licitações sustentáveis serem uma exceção no Brasil, a prática jurídica 

demonstra que administrador público negligencia, reiteradamente, a aplicação das dimensões 

social e econômica, as quais são de suma importância para que ocorra o atendimento do Princípio 

da Sustentabilidade. 

Nessa linha de pensar, quando se tem por base a licitação e o contrato administrativo com 

enfoque nas dimensões ambientais, “a proposta mais vantajosa será sempre aquela que se 

apresentar mais apta a gerar, direta ou indiretamente, o menor impacto negativo e, 

simultaneamente, os maiores benefícios econômicos, sociais e ambientais”62. 

Ressalta-se, assim, que deve o administrador público se voltar para realização de obras, assim 

como para aquisição de produtos e serviços que privilegiem um meio ambiente saudável, levando-

se em consideração não apenas os benefícios ambientais, mas também os sociais e econômicos. 

Somente desta maneira o Estado estará proclamando efetividade às licitações sustentáveis. 

Sob o ponto de vista da dimensão econômica, devem as administrações públicas observar a 

real necessidade de aquisição de um produto ou realização de uma obra, as quais, muitas das vezes, 

justificam-se apenas como medidas eleitoreiras, em nítido desvio de finalidade, contrariando, assim, 

o interesse público.  

Dito de outro modo é necessário ponderar, antes mesmo de a licitação ser iniciada, se ela é 

de fato necessária e útil ao interesse da coletividade, assim como quais os benefícios que trará em 

termos de gastos diretos e indiretos. 

Com base na dimensão social, a título de exemplo, as licitações não podem ter como objeto 

a aquisição de produtos e serviços desenvolvidos mediante trabalho escravo ou a utilização de 

relações de subemprego, que violem sistematicamente os direitos sociais e trabalhistas assegurados 

aos trabalhadores.  

Assim, quanto se trabalha com a licitação sustentável, deve existir uma mudança de 

comportamento de todos os atores envolvidos, sejam eles agentes políticos ou fornecedores de 

produtos, os quais devem estar preocupados em dar efetividade ao princípio sustentabilidade, 

considerando os aspectos preservação ecológica, de justiça social e de viabilidade econômica. 

                                                        
62 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed., p. 238. 
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Segundo Juncal: 

A exigência de requisitos que demonstrem a capacidade de causar menor prejuízo à natureza e à 

sociedade, quando incluídos no procedimento licitatório para seleção do objeto e do contratante, 

representam um indicativo para a iniciativa privada de que novos valores são prioridade, tanto quanto 

o menor preço da proposta63. 

Dessa forma, vale observar que as aquisições realizadas por parte da Administração Pública, 

quando materializadas com base em critérios sustentáveis, estimulam a inovação e a abertura de 

mercado para produtos e serviços ambientalmente sustentáveis, de modo a influenciar toda a 

matriz produtiva, sendo este um dos grandes benefícios que a licitação sustentável pode trazer para 

o Estado e todo o planeta64. 

Não por acaso, Laszlo corrobora que “[...] muitos dos impactos ambientais e sociais negativos 

em nossas cadeias de suprimentos têm soluções técnicas que também são economicamente 

atrativas. Em alguns casos é necessário um redesenho não só do produto, mas de toda a nossa 

cadeia de valor [...]”65. 

Na visão de um repensar da licitação e dos contratos públicos, Silva entende que: 

[...] Intervém a administração, diante de sua capacidade discricionária, para fazer valer a incorporação 

de critérios sustentáveis nos procedimentos de contratações públicas. Sua atuação, justificável em 

função do interesse público, compreende, portanto, uma atuação do poder público, consciente de que 

este mesmo não poderá ficar para sempre vinculado a optar pela proposta mais vantajosa, que seria 

aquela que onere menos o poder público. Tornou-se necessário repensar o conceito do princípio da 

finalidade da licitação66. 

Nesse contexto de ressignificação das compras públicas, necessário se faz uma verdadeira e 

“robusta guinada de rota”, ou seja: imperativa a concretização do princípio constitucional da 

sustentabilidade. É a afirmação e a efetivação do paradigma da sustentabilidade em oposição ao 

                                                        
63 JUNCAL, Luana Figueiredo. Licitações Sustentáveis e Regulação da Atividade Econômica: possibilidades de adoção de critérios de 

sustentabilidade no procedimento licitatório. Direito administrativo e gestão pública I. Organização 
CONPEDI/UnB/UCB/IDP/UDF; Coordenadores: Edinilson Donisete Machado, Emerson Gabardo, Maria Tereza Fonseca Dias – 
Florianópolis: CONPEDI, 2016, p. 250. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/publicacoes>. Acesso em: 8 jan. 2017. 

64  SILVA, Janaina Nascimento. Sustentabilidade e Função Regulatória: a incorporação do conceito de sustentabilidade nas 
contratações públicas. Direito administrativo e gestão pública II. Organização CONPEDI/UnB/UCB/IDP/UDF; Coordenadores: 
Andressa De Oliveira Lanchotti, Sebastião Sérgio Da Silveira – Florianópolis: CONPEDI, 2016, p. 295. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org.br/publicacoes>. Acesso em: 8 jan. 2017. 

65 LASZLO, Christopher. Valor sustentável: como as empresas mais expressivas do mundo estão obtendo bons resultados pelo 
empenho em iniciativas de cunho social. Tradução de Celso Roberto Paschoa. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2008, p. 31.  

66  SILVA, Janaina Nascimento. Sustentabilidade e Função Regulatória: a incorporação do conceito de sustentabilidade nas 
contratações públicas. Direito administrativo e gestão pública II. Organização CONPEDI/UnB/UCB/IDP/UDF; Coordenadores: 
Andressa De Oliveira Lanchotti, Sebastião Sérgio Da Silveira, p. 296. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/publicacoes>. 
Acesso em: 8 jan. 2017. 
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modelo antiquado da insaciabilidade patrimonista ou da calculabilidade insensata67. 

Exemplo dessa mudança de paradigma é o acórdão n. 1375/2015, do Plenário, do Tribunal 

de Contas da União (TCU), de relatoria do Ministro Bruno Dantas, julgado em 3/6/2015, em que se 

discutiu a legalidade, desde que motivada, da exigência de certificado ambiental, em um pregão 

eletrônico, para a prestação de serviços de impressão de materiais didático, a uma Fundação, in 

verbis: 

É legítimo que as contratações da Administração Pública se adequem a novos parâmetros 

de sustentabilidade ambiental, ainda que com possíveis reflexos na economicidade da contratação. 

Deve constar expressamente dos processos de licitação motivação fundamentada que justifique a 

definição das exigências de caráter ambiental, as quais devem incidir sobre o objeto a ser contratado 

e não como critério de habilitação da empresa licitante68. 

A corroborar esse entendimento, para Ferraz: 

[...] o art. 170 da Constituição, ao arrolar como princípio da ordem econômica a defesa do meio 

ambiente (VI), admite, por exemplo, que um edital possa pontuar nas licitações de técnica e preço ou 

nas licitações de melhor técnica empresas que comprovem responsabilidade ambiental, 

desenvolvimento de programas de educação ambiental e utilização de materiais recicláveis para a 

realização de objeto do certame69. 

Os processos de licitações e compras públicas sustentáveis não podem mais ser considerados 

como exceção no cotidiano da Administração Pública. Diversamente, ainda que sua inserção, na 

prática, esteja acontecendo gradativamente (lentamente), elas deixaram de ser medida excepcional 

para ser a regra geral70. 

Até mesmo porque, conforme arremata Freitas “nada justifica que a licitação siga presa a 

critérios simplistas ou à metodologia tradicional de julgamento. Melhor preço, frequentes fezes, é 

diferente de menor preço, contemplado sob o prisma do longo prazo” 71. 

Em linhas finais, afirma-se que deve existir uma redefinição das contratações públicas, as 

quais devem estar pautadas em um novo paradigma de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, 

                                                        
67 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed., p. 198. 

68 BRASIL. Tribunal de Contas da União, Representação. Acórdão n. 1375/2015. Relator Min. Bruno Dantas, julgado em 3/6/2015. 
Disponível em: <https://goo.gl/mIMdwA>. Acesso em: 6 jan. 2017. 

69 FERRAZ, Luciano. Função regulatória da licitação. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. jul/ago/set. 2009. v. 
72, n. 3, ano XXVII. Disponível em: <http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/490.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2017, p. 35. 

70 CARVALHO, Flávia Gualtieri de Carvalho; FERREIRA, Maria Augusta Soares de Oliveira; VILLAC, Teresa. Guia Nacional de Licitações 
Sustentáveis. Advocacia-Geral da União (AGU). Consultoria-Geral da União. Brasília: AGU, 2016, p. 14. Disponível em: 
<http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/400787>. Acesso em: 8 jan. 2017. 

71 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed., p. 248. 
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precisam atender não somente aos critérios econômicos de preço e oferta, mas também devem 

considerar critérios ambientais relativos à ecoeficiência de como os produtos e serviços contratados 

são produzidos e comercializados, sempre tendo por base as dimensões social, econômica e 

ambiental da sustentabilidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste artigo foi refletir acerca da efetivação do princípio constitucional da 

sustentabilidade, em suas dimensões ambiental, social e econômica, nas contratações públicas. 

Discutiu-se a cogente ressignificação das licitações e contratos celebrados pela Administração 

Pública brasileira.  

Pretendeu-se identificar, no decorrer da apreciação, o atendimento por parte do Poder 

Público, em suas licitações e contratações, das dimensões ambiental, social e econômica da 

sustentabilidade.  

Para se atingir o objetivo proposto, estruturou-se o estudo de modo a alcançar a envergadura 

constitucional das licitações e dos contratos públicos. Discute-se a exegese adequada do novo 

paradigma da sustentabilidade, bem como suas dimensões ambiental, social e econômica. Ao final, 

ponderou-se a observância destas dimensões no conjunto normativo existente, seja ele 

constitucional, legal e regulamentador das licitações públicas. 

Observou-se que o princípio da sustentabilidade possui matriz constitucional e, por 

consequência lógica, os seus efeitos devem irradiar sobre todo o sistema jurídico vigente, 

especialmente no que se refere à Lei n. 8.666/93 e respectivas normas regulamentadoras. 

Com isso, as dimensões ambiental, social e econômica da sustentabilidade são de 

observância obrigatória por parte dos gestores públicos, em todas as esferas administrativas, 

devendo elas ser introduzidas nas licitações e contratos administrativos. 

Percebeu-se, assim, que as medidas regulamentares analisadas, quase que em sua 

totalidade, estão direcionadas apenas para dimensão ambiental, enquanto que a aplicação das 

dimensões social e econômica foi esquecida pelo legislador. 

Esse cenário só contribui para que as Administrações Públicas negligenciem, ainda mais, a 

observância das dimensões social e econômica, as quais são de suma importância para que ocorra 

o atendimento do Princípio da Sustentabilidade em sua plenitude. 
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Conclui-se, portanto, que é essencial uma ressignificação das licitações e contratações 

públicas à luz da sustentabilidade pluridimensional, haja vista que elas, necessariamente, devem 

estar compreendidas no real alcance do significado da sustentabilidade. 
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O MEIO AMBIENTE: CONCEITO, IMATERIALIDADE E SEU VALOR SOCIAL 

 

Rafael Osorio Cassiano1 

 

INTRODUÇÃO  

O presente artigo tem por objetivo realçar a ideia de meio ambiente como um todo 

harmônico, onde, como não poderia ser de modo diverso, insere-se o homem, expressando uma 

visão holística. 

O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo traz o conceito léxico de meio 

ambiente, bem assim a sua tradução em termos normativos, inicialmente pelo texto constitucional 

secundado pelo texto infraconstitucional como mecanismo de provocação. Ao mesmo tempo, 

delimita-se o protagonista da pesquisa científica. O segundo versa sobre o caráter metafísico da 

natureza, de per si, em dicotomia com a concepção antropocêntrica; apresenta-se a sua cúspide 

filosófica. Enfim, no terceiro capítulo, busca-se ressaltar o valor da natureza para a sociedade 

humana e como isso é concretizado, trilhando-se o caminho da educação ambiental. 

1 O MEIO AMBIENTE 

Cumpre destacar que, para este trabalho, a definição perfunctória de meio ambiente, a 

despeito de se apresentar de modo intuitivo e de sua constante metamorfose, em vista das paixões 

e expectativas que o cercam, faz-se imprescindível, na medida em que é categorizado como um 

interesse meta individual. 

Para registro histórico, a referida expressão fora utilizada pela primeira vez pelo naturalista 

francês Geoffroy de Saint-Hilaire, na obra Études progressives d’un naturaliste, no ano de 1835. 

Uma concepção vernacular expressa que, por ambiente, entende-se aquilo que cerca ou 

envolve os seres vivos ou as coisas, por todos os lados. Traduz-se, ainda, como o lugar em que 

vivemos. Noutra vertente, compreende-se o meio ambiente como o universo natural que, direta ou 

indiretamente, influencia os seres vivos. Dessa maneira, a expressão “meio ambiente” seria uma 

dispensável redundância; um pleonasmo. Contudo, adota-se como conceito operacional neste 

                                                        
1 Mestrando em Direito (UNIVALI). Juiz de Direito. 
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trabalho a prefalada expressão, uma vez que vem a ser uma realidade complexa, multidisciplinar e 

marcada por múltiplas variáveis, porquanto consagrada pelo constituinte, bem como pelo legislador 

infraconstitucional. 

Aliás, como consectário de uma concepção de maior interferência em todo o Planeta Terra, 

por conta da atividade econômica e da explosão demográfica, o meio ambiente e toda a sua 

circunstância foram inseridos no ordenamento jurídico pátrio. 

No âmbito constitucional, o meio ambiente – inovadora expressão, pela primeira vez 

mencionada por uma Constituição brasileira – goza da prerrogativa de direito fundamental de 

quarta geração, de caráter patrimonialista (no art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988 

persegue-se o balanço ecológico e a sadia qualidade de vida, em uma flagrante opção 

antropocêntrica alargada) e de aplicação imediata, traduzindo-se numa concepção holística, que 

encerra em seu bojo quatro espécies de meio ambiente, quais sejam: o natural, o cultural, o artificial 

e o do trabalho. Tal assertiva reside numa interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais 

concernentes à proteção do meio ambiente, da cultura e do trabalho. 

O constitucionalista José Afonso da Silva, com seu peculiar olhar abrangente acerca do 

ampliado conceito jurídico de meio ambiente, assevera: 

O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a Natureza original e 

artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a 

flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico. O 

meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que 

propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A integração busca assumir 

uma concepção unitária do ambiente compreensiva dos recursos naturais e culturais.2 

Afunilando a extravagância constitucional, a Lei n. 6.938/1981 (Lei de Política Nacional do 

Meio Ambiente), recepcionada pela Carta da Primavera, conceitua o meio ambiente como um 

macrobem (bem incorpóreo e imaterial) de uso comum do povo (res communes omnium), sendo “o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (art. 3°, I). Tal percepção vem a ser um 

conceito jurídico indeterminado, que firma um espaço positivo para a incidência normativa. 

Parafraseando Mazzilli, o conceito é de tamanha amplitude que se admite considerar praticamente 

ilimitada a possibilidade de defesa da flora, da fauna, das águas, do solo, do subsolo e do ar, com 

                                                        
2 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 18. 
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base na conjugação do art. 225 da Constituição Federal com as Leis n. 6.938/81 e n. 7.347/85 (Lei 

de Ação Civil Pública)3. Por óbvio, o conceito legal abrange apenas o meio ambiente natural (objeto 

do estudo ora em progressão), sem considerar as suas demais espécies (cultural e artificial). 

O conceito legal acima transcrito, pelo fato de não incluir as variáveis econômica e social, 

não escapa de uma crítica bem dimensionada por Gevaerd Filho: 

Se partimos do conceito imobilista, estreito e parcial, que elege como princípio fundamental a 

conservação em estado natural e intocado da fauna e da flora, podemos encontrar motivação para a 

interdição de toda e qualquer transformação antrópica da natureza. A prevalecer, às últimas 

consequências, tal posição, é imperativo que se destruam as cidades para que nelas a fauna e a flora 

voltem a existir em seu estado de natureza primitivo! Porém, se, ao contrário, partimos do conceito 

de meio ambiente como um conjunto de interações físicas, químicas, biológicas, sociais e econômicas, 

dentro de um determinado espaço geográfico, poderemos chegar à aferição, em um caso concreto, 

da medida do razoável.4 

O meio ambiente natural tem por lastro os elementos físicos (abióticos) e biológicos 

(bióticos) oriundos da natureza, tais como o ar atmosférico, a terra, as águas, a flora e a fauna. 

Outrossim, abarca o fenômeno entendido como homeostase, isto é, o equilíbrio dinâmico entre os 

seres vivos e o meio em que habitam, vale dizer, o mecanismo de manutenção, de abrigo e de 

regência desses seres vivos. 

Trazendo à baila uma concepção descritiva de meio ambiente, agora com a inserção do 

elemento humano em seu contexto, Coimbra pontifica: 

Meio ambiente é o conjunto dos elementos abióticos (físicos e químicos) e bióticos (flora e fauna), 

organizados em diferentes ecossistemas naturais e sociais em que se insere o Homem, individual e 

socialmente, num processo de interação que atenda ao desenvolvimento das atividades humanas, à 

preservação dos recursos naturais e das características essenciais do entorno, dentro das leis da 

natureza e de padrões de qualidade definidos.5 

Em vista das definições acima propostas, alcança-se a inarredável certeza de que o meio 

ambiente já não mais comporta a anacrônica visão, proveniente do Direito Romano e adotada pelo 

Código Civil de 1916, de que seria res nullius (sujeitando-se a uma utilização desmedida, de forma 

excludente), passando agora ao status de res omnium: um bem público, suscetível de proteção 

jurídica; um bem transcendental ou imaterial, indispensável para o presente e para o futuro 

planetário. 

                                                        
3 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 29.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. p. 200. 
4 Apud MILARÉ, É. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência e glossário. 7.ed. São Paulo: Rev. dos Tribunais, 11. p.145. 

5 Apud MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência e glossário, p. 144. 
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2 O MEIO AMBIENTE COMO VALOR IMATERIAL 

O enfoque do meio ambiente como um valor em si mesmo, imaterial, vem a ser, talvez, o 

mais profundo e filosófico deste trabalho, porquanto procura desnudar uma compreensão que até 

bem pouco tempo atrás a moderna sociedade ocidental não possuía, ou melhor, considerava a 

natureza – equivocadamente – uma dádiva divina a se submeter, ao seu inteiro dispor. 

A submissão da natureza ao homem e seus caprichos traduz-se, conceitualmente, na visão 

antropocêntrica ou homo mensura, de orientação ideológica liberal e individualista, a qual vê aquela 

como um conjunto de objetos valorados em função do próprio homem e é, tão somente, objeto de 

direitos. Nesse viés, a natureza é segmentada, ignorando-se os elementos inúteis ou que não afetam 

os seres humanos. Pensadores e cientistas do quilate de Descartes e Galileu comungam dessa visão; 

aquele, por meio da expressão “fábula de um novo mundo”, este, através dos seus “óculos de 

observação”.6 

O antropocentrismo, nas palavras de Almeida, observa o homem como um protagonista 

indiscutível, dono e senhor do todo, e aquilata a natureza, apenas, em seu caráter instrumental. E 

acrescenta: 

Tal centralidade não implica a negação da necessidade de preservação da natureza, uma vez que o 

mundo natural constitui um recurso quase ilimitado, susceptível de poder ser utilizado para os mais 

diversos fins humanos (agrícola, industrial, medicinal).7 

A análise pictórica de Milaré traduz sobremodo a visão antropocêntrica, sem deixar dúvidas 

da sua obsolescência: 

[...] o racionalismo moderno e o desvendamento dos segredos da natureza ensejaram ao homem a 

posição de arrogância e de ambição desmedidas que caracterizam o mundo ocidental contemporâneo. 

E o desenvolvimento científico-tecnológico, submetido ao controle do capital para efeitos de 

produção e criação de riquezas artificiais, desembocou nessa lamentável ‘coisificação’ da natureza e 

dos seus encantos.8 

Não por outro motivo, o casal de cientistas e filósofos Larrère complementa a crítica sobre a 

presunção antropocêntrica, no sentido de que o mundo é demasiado vasto (o universo é infinito), 

demasiado diverso e, para alguns, demasiado antigo (a Terra existiu muito antes de nós e sem 

                                                        
6 GONÇALVES, Jéssica. Análise econômica dos princípios ambientais do poluidor pagador e usuário pagador. Revista da Esmesc. v. 

21, n. 27. p. 353-379. Florianópolis: Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, 2014. p. 355-356. 
7 ALMEIDA, António. Como se posicionam os professores perante manifestações culturais com impacto na natureza. Resultados de 

uma investigação. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, Lisboa, v. 8, n. 2, 2009. Disponível em: 
<http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen8/ART15_Vol8_N2.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2017. p. 2. 

8 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência e glossário. p. 114. 
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dúvida sobreviverá depois de nós) para que o homem possa ser o seu centro, como se fosse um 

demiurgo.9 

Em sentido diametralmente oposto, encontra-se o movimento cultural e filosófico nomeado 

como visão biocêntrica, também conhecido pela expressão “ecologia profunda”. Nessa tônica, a 

natureza não se distingue da figura do homem. Em verdade, não se trata da preterição do bem-

estar humano se comparado ao da natureza. Nada disso. O que se pretende por meio da decantada 

visão é o reconhecimento do valor intrínseco de todos os seres vivos, incluindo-se o homem, face a 

inserção deste na cadeia da vida. A natureza possui um valor em si mesma, independendo para 

tanto de sua serventia ao ser humano. A natureza é uma realidade da qual o homem é uma parte; 

ele pertence à natureza e dela é irrefragavelmente dependente. Prega-se, destarte, uma aliança 

entre a humanidade e a natureza, em verdadeiro processo de simbiose. É nisso, em suma, que reside 

o valor intrínseco da natureza; sua não instrumentalidade. 

Em uma precisa distinção das visões alhures, calha à fiveleta a boa ensinança de Rodrigues e 

Ayala: 

Nota-se, então, que, enquanto no antropocentrismo fala-se em proteção do meio ambiente como 

requisito essencial para a garantia da dignidade da pessoa humana, a ética biocêntrica clama por uma 

proteção da natureza em si mesma, pela manutenção das bases naturais da vida, com vistas a garantir 

a durabilidade da vida em todas as suas formas e assegurar a dignidade da vida, que não se restringe 

à dimensão humana. 

[...] 

Considerar direitos ao meio ambiente, unicamente enquanto condição de manutenção da dignidade 

humana, restringe as possibilidades de reconhecer a sério os direitos da grande comunidade da vida. 

É preciso, portanto, passar de uma ótica de desenvolvimento sustentável e de direito ao meio 

ambiente equilibrado para a afirmação de direitos da natureza, os quais, por certo, integram o ser 

humano em seu âmbito de proteção, por prezar pelo equilíbrio da vida e sua continuidade.10 

O biocentrismo encontra amparo intelectual na hipótese Gaia: uma constatação da nova 

cosmologia que vê o Planeta Terra não como uma litosfera coberta, parcialmente, pela hidrosfera e 

circundada pela atmosfera, mas como um imenso organismo vivo que se autorregula, 

transcendente e reativo a cada uma das ações – sejam elas humanas ou da própria natureza. Boff é 

bastante elucidativo e de uma sinceridade cruel ao abordar esse tema: 

                                                        
9 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência e glossário. p. 122. 

10 RODRIGUES, Eveline de Magalhães Werner; AYALA, Patryck de Araújo. Constitucionalismo e proteção ambiental na 
América Latina: é possível proteger melhor? In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs). 
Direito constitucional ambiental brasileiro. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 491-492. 
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A partir do surgimento do homo habilis há cerca de 2 milhões de anos, começou um diálogo complexo 

entre ser humano e natureza, que conheceu três fases: inicialmente era uma relação de interação pela 

qual reinava sinergia e cooperação entre eles; a segunda foi de intervenção, quando o ser humano 

começou a usar instrumentos (pedras afiadas, paus pontiagudos, e mais tarde, a partir do Neolítico, 

os instrumentos agrícolas) para vencer os obstáculos da natureza e modificá-la; a terceira fase, a atual, 

é de agressão, quando o ser humano faz uso de todo um aparato tecnológico para submeter a seus 

propósitos a natureza, cortando montanhas, represando rios, abrindo minas subterrâneas, poços de 

petróleo e estradas, criando cidades, fábricas e dominando os mares. 

Em cada fase a Terra reagiu, assimilou, rejeitou e encontrou um equilíbrio que lhe permitisse viver e 

oferecer, em abundância, bens (água, alimentos, nutrientes) e serviços (atmosfera, climas, regime de 

ventos e chuvas) para todos os seres vivos. Mas ela, como um superorganismo vivo, Gaia, sempre se 

mostrou soberana, derrotando a arrogância humana de submeter a si a natureza. Terremotos, 

erupções vulcânicas, tsunamis, tufões, secas e inundações quebraram todas as barreiras construídas. 

O ser humano teve que aprender que somente obedecendo a natureza é que ele pode colocá-la a seu 

serviço. 

Atualmente alcançamos um nível tal de agressão que equivale a uma espécie de guerra total. 

Atacamos a Terra no solo, no subsolo, no ar, no mar, nas montanhas, nas florestas, nos reinos animal 

e vegetal, em todas as partes, onde podemos arrancar dela algo para nosso benefício, sem qualquer 

sentido de retribuição e sem qualquer disposição de dar-lhe repouso e tempo para se regenerar. 

Mas não nos iludamos. Nós, seres humanos, não temos qualquer chance de ganhar essa guerra 

irracional e desapiedada, pois a Terra é ilimitadamente mais poderosa que nós.  De mais a mais, nós 

precisamos dela para viver. Ela não precisa de nós. Existiu bem antes do surgimento do ser humano e 

pode, tranquilamente, continuar sem a nossa presença. Mas será uma perda inimaginável para o 

próprio universo que, nesta sua pequena porção que é o nosso planeta, não mais se poderá, mediante 

o ser humano inteligente e consciente, ver-se a si mesmo e contemplar a sua majestade.11 

A hipótese Gaia, inclusive, marcou presença na emblemática “Carta da Terra”, documento 

de ímpar importância, assumido oficialmente pela Unesco no ano de 2003. Tal missiva, ao enfatizar 

a posição do homem perante a Terra, consigna o que segue, no tópico “Terra, nosso lar”: 

A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva com uma 

comunidade de vida única. As forças da natureza fazem da existência uma aventura exigente e incerta, 

mas a Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. A capacidade de 

recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma 

biosfera saudável com todos os seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, 

solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global com seus recursos finitos é uma 

preocupação comum de todas as pessoas. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é 

um dever sagrado.12 

Paradigmático é o pensamento filosófico do poeta Thoreau, considerado um dos genitores 

da ecologia moderna, que definitivamente não acreditava no amor do homem pela natureza. 

                                                        
11 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. 4.ed. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 22-24. 

12 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. p. 168. 
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Entretanto, essa visão aparentemente derrotista não o impediu de se manifestar em defesa do 

mundo natural, o que desvela a sua tendência a uma visão biocêntrica: 

Eu desejo falar uma palavra em favor da natureza, pela liberdade absoluta e pela vida selvagem, como 

contraste com a liberdade e a cultura meramente civis –, para olhar o homem como um habitante, 

como parte e parcela da natureza, mais do que como um membro da sociedade.13 

O ponto fulcral do trabalho de Thoreau vem a ser a postura do homem perante o mundo 

natural. Em uma afronta à dimensão judaico-cristã, que vê a natureza como objeto de exploração 

pelos seres humanos – o “verdadeiro” centro do universo –, o poeta propõe que estes busquem na 

própria natureza a nova ética sob a qual devem viver. Para Thoreau, a natureza revela um modelo 

de utopia; um conjunto harmônico viável para o homem. Como ilustração desta concepção de 

equalização entre o homem e a natureza, expressada pelo já referido poeta, pinça-se o seguinte 

trecho de sua obra “The Maine Woods”: 

“Os Reis da Inglaterra antigamente tinham suas florestas ‘para as caças do Rei’, para esporte ou 

comida, algumas vezes destruindo vilas para criá-las ou expandi-las; e eu penso que eles eram 

impelidos por um instinto verdadeiro. Por que não nós, que renunciamos à autoridade do Rei, ter 

nossas áreas nacionais preservadas, nas quais nenhuma vila precisasse ser destruída, em que o urso e 

a pantera, alguns até para caçadores, possam ainda existir, e não serem ‘civilizados para fora da face 

da terra’ – nossas florestas, não apenas para servirem para preservar a caça do rei, mas também para 

manter e preservar o próprio rei, o senhor da criação – [...]” (THOREAU, 1993, p. 97-98).14  

Em que pese parecer uma novidade filosófica, a inquietação biocêntrica desde há muito já 

transitava nas mentes de um sem número de pensadores. O historiador britânico Keith Thomas 

revela esse “desconforto”, diante do majoritário entendimento antropocêntrico, no excerto a 

seguir: 

Em fins do século XVII, a própria tradição antropocêntrica sofria acentuada erosão. A aceitação 

explícita da ideia de que o mundo não existe somente para o homem pode ser considerada como uma 

das grandes revoluções no moderno do pensamento ocidental, embora raros historiadores lhe 

tenham feito justiça. Por certo, houve muitos pensadores antigos, cínicos, céticos e epicuristas, que 

negaram ser o homem centro do universo, ou a humanidade objeto de especial preocupação dos 

deuses. Na era cristã, houve contestações ocasionais à autocomplacência antropocêntrica, tal como a 

dos pensadores céticos, entre os quais Celso, que no século II d. C. atacou tanto os estoicos como os 

cristãos, afirmando que a natureza existia tanto para os animais e plantas quanto para os homens. Era 

absurdo pensar que os porcos foram criados especialmente para servir de alimento ao homem, dizia 

Porfírio um século depois; por que não acreditar que o homem fora feito para ser comido pelos 

crocodilos?15 

                                                        
13 Apud ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 37. 
14 Apud ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. p. 39-40. 

15 THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais (1500 – 1800). São Paulo: 
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Para os críticos do biocentrismo, tal perspectiva levanta uma bandeira anti-humanista. Nada 

mais inadequado, com a devida vênia. Em poucas palavras e referendando o acima esmiuçado, o 

ser humano fora deslocado do seu papel totalitário perante a natureza, até então servil, passando 

agora a integrar, em pé de igualdade, um conjunto de interesses do sistema interdependente, que 

compõe a vida no Planeta Terra, como se fossem – ser humano e natureza – duas partes de uma 

mesma fruta. Houve, na verdade, uma ampliação do que se considera como sujeitos de direito e o 

rompimento com o “especismo”, que delegava apenas ao ser humano todos os direitos, incluindo à 

vida. 

O giro biocêntrico, portanto, implicou no reconhecimento dos direitos da natureza, 

resgatando o direito à existência dos seres humanos e dos demais seres vivos. A relação entabulada 

entre os direitos humanos e os direitos da natureza, agora, é de complementaridade, 

transmudando-se em direitos da vida e para a vida. Valendo-se da feliz expressão cunhada por 

Sendim, o que ocorreu foi a naturalização do corpo e a personificação da natureza.16 Entretanto, a 

visão biocêntrica da natureza não implica na impossibilidade de tocá-la, até porque, pensar dessa 

maneira, inviabilizaria a humanidade, uma das partes integrantes do todo natural. O dilema 

“desenvolvimento ou meio ambiente” é uma falsa premissa, desafortunadamente preponderante 

no mundo contemporâneo em que vivemos. Afinal de contas, o segredo reside em aliar o dito toque 

humano à preservação do conjunto da vida. 

É possível ilustrar como produtos legislativos do giro biocêntrico, em âmbito regional, as 

Constituições do Equador e da Bolívia. Como ponto de convergência, ambos os textos reconhecem 

um direito ao bem viver, que demarca uma nova forma de relacionamento entre o homem e a 

natureza, pautada mais pela equidade e harmonia. Nesse sentido, o ser humano não releva os seus 

direitos de forma isolada, mas dentro de uma inter-relação com a vida como um todo. 

No Equador, a Lei Maior resguardou o direito a um ambiente sadio e equilibrado, capaz de 

garantir à população uma vida consoante o bem viver. O meio ambiente tornou-se um vetor das 

funções sociais e econômicas. E foi além, em termos de quebra com o esquema teórico 

preconcebido da teoria geral do direito, ao criar um capítulo específico, também sob o título 

“Direitos”, voltado aos direitos da natureza, onde reside a definição da deidade aborígene, de 

                                                        
Companhia das Letras, 2010. p. 235-236. 

16  Apud LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003. p. 73 
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origem quíchua, “Pacha Mama” (mãe terra) ou local “onde se reproduz e realiza a vida”.17 

Com tal compromisso, o Equador evidencia a necessidade de um maior engajamento estatal, 

no sentido de que os direitos da natureza ali previstos não se tornem letra morta, penduricalhos na 

Constituição, mas que efetivamente exerçam as influências e mudanças que urgem concretamente. 

Já no exemplo boliviano, mais comedido do que o modelo constitucional equatoriano de 

2008, há um capítulo que versa sobre os direitos sociais e econômicos. O exercício desses direitos 

demanda permitir aos indivíduos e coletividades das presentes e futuras gerações, além de outros 

seres vivos, desenvolverem-se de maneira normal e permanente. 

As novidades constitucionais patrocinadas pelo biocentrismo, mais do que uma promessa de 

um idealístico mundo melhor, explicitam um comprometimento pela proteção da qualidade de vida 

para todas as formas viventes, atuais e futuras. 

3 O MEIO AMBIENTE COMO VALOR SOCIAL 

Prima, antes de sopesar o meio ambiente em sua nuance social, trazer a lume a crise 

ambiental a partir da sociedade de risco. Isso se faz premente porque tal contexto possibilita 

concluir que a questão ambiental invadiu a pauta de discussões desde que a sociedade iniciou uma 

conscientização, através do processo educacional, perante o avançado desgaste da natureza e o 

perigo que disso resulta para a humanidade. 

Fato é que a propalada crise ambiental é multifacetária e global, o que pode ser constatado 

pela contaminação da água, do ar, dos alimentos e da drástica redução da biodiversidade. Exemplos 

disso são o aumento dos distúrbios provenientes de contaminantes e de resíduos, além dos efeitos 

das mudanças climáticas, notadamente nas regiões polares, convolando-se em problemas 

planetários. 

A mencionada crise, além do desequilíbrio social, está umbilicalmente conectada ao modelo 

de desenvolvimento que persegue o avanço tecnológico, o consumismo e o lucro. Diga-se, aliás, que 

o prefalado culto ao consumismo – espécie de câncer social –, impulsionado que é pela mídia, 

fomenta pseudonecessidades, evidenciando verdadeira afronta ao desenvolvimento harmônico da 

humanidade. Nessa constante tensão é que se insere a ideia de sociedade de risco, desenvolvida 

por Beck, onde as ameaças das mais variadas ordens (sociais, políticas, ecológicas, dentre outras), 

                                                        
17 AMADO, Frederico. Direito ambiental esquematizado. p. 8. 
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criadas pela busca da inovação, não são alcançadas pelo sistema de controle protetivo da própria 

sociedade. Vige, dentro da sociedade, um proposital estado de irresponsabilidade pelos riscos 

criados, isto é, ninguém se responsabiliza por tais riscos. 

Socorrendo-se novamente de Beck – que, com sua reveladora visão, traça uma síntese 

perturbadora da atualidade e das perspectivas futuras, ao verificar o impacto da depreciação 

ambiental à sociedade –, é de se destacar: 

Com a degradação industrialmente forçada das bases ecológicas e naturais da vida, desencadeia-se 

uma dinâmica evolutiva social e política sem precedentes históricos, até agora totalmente 

incompreendida, e que também acaba impondo com sua tenacidade uma reconsideração da relação 

entre natureza e sociedade.18 

Em vista justamente desses riscos, impõe-se uma reanálise dos conceitos de família, de 

solidariedade e, acima de tudo, das instituições políticas, com o escopo de adequar tais fatores às 

demandas sociais e, porque não dizer, ambientais, hodiernamente existentes. 

A sociedade humana move-se, como é de se esperar, em busca de uma projeção utópica, um 

ideal que deve a todo custo se concretizar. O projeto de uma sociedade perfeita parte da proposição 

– equivocada – de que a Terra dispõe de recursos ilimitados. Tal confusão quanto à extensão dos 

recursos naturais proporcionou um saque funesto, traduzido pelo consumismo, assim consolidando 

um desequilíbrio entre as sociedades ditas de primeiro mundo e aquelas em desenvolvimento. Mais 

uma vez, Boff mostra a sua impressionante lucidez ao dimensionar: 

O mundo foi transformado numa espécie de mercado e de um imenso shopping center no qual todos 

os tipos de bens materiais são oferecidos a quem os puder adquirir. Criou-se uma cultura do consumo 

de bens materiais. As dimensões espirituais e profundamente humanas, como a de se interrogar sobre 

o sentido da vida e o destino de todo o universo, de colocar a questão da Fonte Originária de Todo o 

Ser – outro nome para Deus –, foram colocadas à margem ou simplesmente relegadas ao mundo 

privado. 

A saturação de bens materiais operou uma espécie de lobotomia em nosso espírito, cujo efeito foi o 

cinismo, o sentido de irrelevância de todas as coisas e o vazio existencial. Sentimo-nos todos infelizes, 

porque não há bens por muitos que sejam, que saciem o impulso infinito do ser humano, aberto ao 

outro, ao mundo e ao Infinito.19 

Com o fito de se evitar o colapso, em última instância, da humanidade como um todo, faz-se 

mais que necessário focar em outro plano de sociedade humana, ou seja, num paradigma que 

                                                        
18 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 2.ed. São Paulo: Editora 34, 2011. p. 98. 

19 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. p. 73-74. 
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busque a qualidade de vida de todas as formas viventes, conceito que encerra em si uma ideia de 

sociedade sustentável, em desfavor da atual busca humana pelo acúmulo de bens materiais 

(preceito de uma moral individualista). 

A ética renovada, ou consciência verde, vem a ser um vetor de grande relevância, quando se 

trata do esforço por encontrar uma sustentabilidade social. Expressa valores imateriais e espirituais, 

num caminho que transcende a própria vida humana, esta uma constante preocupação daqueles 

que vivem em sociedade. Deve-se, agora, progredir do contrato social para o contrato ambiental. 

Como se a ética renovada não bastasse, a concretização de uma sociedade sustentável 

perpassa pelo efetivo exercício da democracia, entendida como a forma de organização mais 

sintonizada com a natureza social do homem e com a lógica universal, uma vez que tem escora na 

cooperação, na solidariedade e na inclusão de absolutamente todos – até dos mais frágeis.20 O 

prudente caminhar para uma sociedade sustentável seguiria como rumo a ideia, tingida com cores 

acentuadamente utópicas, de que os seres humanos formam uma única espécie, inseridos na nova 

fase da história, nominada de planetária, em que todos dividem o mesmo destino. Logo, outra 

solução não resta senão conviver pacificamente no Planeta Terra, sob pena de, assim não o fazendo, 

desencadear um processo autofágico. 

Para ser considerada como sustentável, uma sociedade deve, então21: 

(a) garantir a vida de seus membros e dos ecossistemas em que estão inseridos, fundando-

se no uso de recursos renováveis e recicláveis. A utilização de recursos não renováveis é admitida, 

todavia com a máxima consciência, traduzida no zelo para com o Planeta Terra e na solidariedade 

para com as vindouras gerações, estas projetando-se em até melhores condições do que as atuais; 

(b) reduzir a desigualdade econômica – outro problema planetário – para níveis toleráveis. 

Há de se superar os graus mais candentes de miséria estrutural ou, ao menos, ter condições de 

diminuí-la, o que se sucede ao se ocuparem – os integrantes do núcleo social – de trabalhos 

dignificantes. Os países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, são os que enfrentam esse 

desafio rotineiramente, alguns inclusive com maior afinco; 

(c) ser dotada de membros socialmente participativos, ou seja, engajados na conservação e 

                                                        
20 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. p. 126. 

21 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. p. 127-128. 
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revivificação da natureza. Tais pessoas têm profunda noção de seus direitos e participam 

fortemente de espaços voltados à discussão de políticas públicas, tendo por escopo o planejamento 

e o gerenciamento ambiental. Infelizmente, a observância tíbia deste item impossibilita considerar, 

na atualidade, qualquer nação como exemplo de sociedade sustentável. 

Como resposta, o enfrentamento do conflito ambiental em busca de uma sociedade 

sustentável demanda uma maior sensibilidade, capaz de sobrepor os interesses difusos aos 

interesses individuais, passando por uma penetrante mudança de entendimento e de conduta do 

homem, com o desidério de se alcançar a consciência ecológica. 

Nessa toada, um dos caminhos a ser trilhado é o da educação ambiental – seja das crianças, 

dos adolescentes e de adultos em suas casas, escolas e meios acadêmicos –, num crescente 

duradouro e contínuo. A reinvenção social é ponto pacífico, por uma comezinha questão de 

sobrevivência da humanidade. 

Aliás, Canepa externa uma fundada preocupação com as vicissitudes decorrentes da 

ausência de uma educação ambiental, tocante às deletérias consequências que tal lacuna de 

formação pode acarretar ao equilíbrio ambiental, expondo da seguinte forma os seus argumentos: 

Sem ignorar os importantes elementos de ordem estrutural e suas implicações, a educação ambiental 

apresenta sólidos fundamentos para que seja incorporada ao processo educacional. E assim alcançar 

as metas de prevenção tão importantes para o equilíbrio ambiental, já que poucos danos ao meio 

ambiente são mais devastadores e mais perenes do que o profundo desconhecimento da coletividade 

das possibilidades de participação nas questões do meio ambiente para a melhoria da qualidade de 

vida.22 

Doravante, pois, abordar-se-á a educação ambiental como corolário do princípio da 

prevenção; um mecanismo de afirmação dos valores da natureza pela sociedade, precipuamente 

através da educação conhecida como formal ou acadêmica, adotando-se como sinônimo dessa 

modalidade o termo “escola”. 

A título de mera notícia, até porque não vem a ser o objeto de averiguação do presente 

estudo, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, §1°, VI, tratou de erigir a educação 

ambiental lato sensu como uma obrigação estatal, comum a todos os entes federados, 

materializando-se por meio de incentivos, orientação, supervisão e financiamentos. 

                                                        
22 CANEPA, Carla. Educação ambiental: ferramenta para a criação de uma nova consciência planetária. In: MILARÉ, Édis; MACHADO, 

Paulo Affonso Leme (Orgs). Doutrinas essenciais: direito ambiental: fundamentos do direito ambiental: princípios, fundamentos, 
competência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1. p. 749. 
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Instrumentalizou-se tal obrigação por meio da Lei n. 9.795/99, que instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental – o Brasil foi o primeiro país latino-americano a fazê-lo –, regulamentando-a o 

Decreto n. 4.281/02. Acrescente-se, entretanto, que a legislação infraconstitucional foi além, 

marcando posição no sentido de que a educação ambiental, numa visão mais abrangente, também 

toca a instituições educacionais privadas, empresas, associações de classe, instituições religiosas, 

grupos políticos, entidades ambientalistas e meios de comunicação, dentre tantos outros atores 

inseridos no contexto da sociedade e que detêm um poder multiplicador de ideias. 

No campo da formação ambiental, a escola tem por finalidade proporcionar ao educando a 

transformação sustentável da natureza; o exercício do seu protagonismo em políticas ambientais; a 

produção de uma sólida cultura ambiental, nos campos científico e social. Em suma, a cidadania é o 

mote da formação ambiental.23 

Os pontos basilares de uma bem estruturada educação ambiental vêm a ser a ética ambiental 

propriamente dita – a qual tem por pilastra o desenvolvimento sustentável – e a 

interdisciplinaridade. Dada a sua relevância, Seara Filho aponta milimetricamente os motivos pelos 

quais a educação ambiental reivindica o exercício da interatividade científica: 

[...] somente a abordagem interdisciplinar seria adequada, a saber, um enfoque que não apenas leve 

a questão ambiental para dentro das disciplinas, mas provoque uma certa comunicação metodológica 

entre elas, tornando essa atividade uma preocupação unitária da escola como um todo, através de 

programas integradores que dêem conta ao mesmo tempo da complexidade e da interconexão dos 

vários componentes do ecossistema global.24 

O aprendizado em testilha, para obtenção de resultados satisfatórios, alicerça-se em 

conhecimentos químicos, físicos, geográficos, biológicos, sociológicos, jurídicos, econômicos e 

políticos, dentre outros, na medida em que a questão ambiental é notoriamente complexa, 

requerendo para a sua compreensão a junção dos decantados saberes, num todo significativo. 

Ao término desse processo na escola em senso amplo, se bem-sucedido, revela-se imperioso 

que o educando aprenda a intervir, dialogar, interpretar e atuar na busca de soluções para as 

palpitações ambientais; aprenda a valorizar fatores como, por exemplo, “uma cultura difusa de meio 

ambiente e qualidade de vida, uma cultura de consumo sustentável e anticonsumista, a valorização 

                                                        
23 FÁVARO, Dioclécia da Graça Mesquita. A formação ambiental do jurista. In: FREITAS, Vladimir Passos de (Coord). Direito ambiental 

em evolução. Curitiba: Juruá, 2011. v. 2. p. 49-50. 
24  SEARA Filho, Germano. Educação Ambiental. Folha de São Paulo, São Paulo, 27 dez. 1994. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/12/27/cotidiano/16.html>. Acesso em: 12 jun. 2017. 
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da simplicidade voluntária (...)”, na sapientíssima leitura de Milaré.25 Trata-se, pois, de um processo 

educativo a se concretizar com a sociedade e não para a sociedade; um projeto de construção 

colaborativo e convergente, e nunca impositivo e refratário. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo de uma pesquisa para a concretização destas linhas e buscando evidenciar o que 

segue com este trabalho, buscou-se transparecer o que se entende por “meio ambiente” natural, 

tanto na sua concepção semântica, quanto na sua acepção jurídica. Aqui, aliás, depreende-se que o 

objeto de pesquisa ingressou no ordenamento jurídico por intermédio da Lei n. 6.938/1981 (Lei de 

Política Nacional do Meio Ambiente), ao tempo em que a consciência ecológica era apenas uma 

semente, em um efetivo exercício premonitório do que viria a se suceder nos anos futuros, isto é, o 

autoconhecimento oriundo da constatação da finitude dos recursos naturais. 

Adiante, enfatizou-se o antagonismo entre as visões antropocêntrica e biocêntrica, com larga 

vantagem em favor desta última. O ser humano passou de uma posição ditatorial perante a natureza 

para um papel de similitude, marcado pela cooperação, visando a coexistência com outras formas 

de vida no meio ambiente. 

No que tange à sociedade humana, resta-lhe perseguir a sustentabilidade como garantia de 

sua perpetuação no Planeta Terra, por meio da superação dos interesses individuais pelos interesses 

difusos. E, para uma sociedade sustentável, um dos itinerários mais eficazes vem a ser a educação 

ecológica que, se bem trilhado, criará cidadãos cônscios de que a preocupação ambiental é o 

alicerce da futura qualidade de vida global. 

A paciência de Gaia para conosco está por um fio. Façamos, portanto, mais e melhor por 

merecê-la. 
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