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APRESENTAÇÃO 

Este livro, que tenho a honra de ora apresentar à comunidade acadêmica e a todos os 

profissionais do Direito, bem representa o elevado estádio das pesquisas desenvolvidas pelos alunos 

de Mestrado e de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica – PPCJ –, junto à 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 

Confesso que é gratificante e sempre me emociona poder presenciar o ingresso de um 

estudante em uma pós-graduação stricto sensu – e tive a oportunidade de participar da banca de 

seleção de muitos dos coautores desta obra –, ou mesmo acompanhá-lo em sala de aula, como 

facilitador ou mediador entre sua curiosidade científica e a realidade social, e, posteriormente, 

acompanhar sua trajetória e sua produção acadêmicas.   

Os capítulos que compõem esta publicação resultam de interessantes e profícuos debates 

que travamos durantes os Seminários de Governança Transnacional e Sustentabilidade, havidos 

durante o ano de 2018, aliados, é claro, às pesquisas desenvolvidas individualmente de acordo com 

o tema específico de cada estudante. 

A maioria de seus autores e coautores, desde então, já fez a defesa, sempre bem-sucedida, 

de suas Teses de Doutorado ou Dissertações de Mestrado. Por isso, esta apresentação tem também 

um quê da saudade que carrego, como professor, de cada um deles, além de um rasgo de grande 

admiração pelo seu esforço pessoal.  

São advogados, juízes, professores, servidores da Justiça e notários que, a par de suas 

atividades cotidianas, conseguiram encontrar tempo e estímulo para grandes mergulhos 

investigativos em temas que dizem respeito à governança, à transnacionalidade, à sustentabilidade 

e, mais do que isso, aos imensos desafios que nos são impostos, atualmente, pelas cidades. 

Cidades complexas e, ainda, contraditoriamente multifacetadas: se acolhem, também 

expulsam; embora poluam, já reciclam; se limitam e proíbem para melhor crescerem, clamam por 

inteligência e criatividade para que nelas melhor se possa viver. Cidades onde tudo acontece e que 

tendem a ser um aglomerado de muitas pequenas cidades, cujas peculiaridades e características 

precisam conviver. Cidades que parecem não ter fronteiras, mas que ainda necessitam de prisões. 

Cidades, enfim, de muitos encontros, mas de grande solidão. 

No Capítulo 1, Kelly Santos Gonçalves Cardia e Tatiana Galardo Amorim Dutra Scorzato 

refletem sobre a superação do Estado Constitucional Moderno por um Estado Transnacional. Nada 

melhor para um capítulo de abertura, já que ali são tratados temas relevantes e sensíveis para a 

concepção de Estado, tais como desterritorialização, expansão capitalista, enfraquecimento da 

soberania e emergência de um ordenamento jurídico transnacional. 

O Capítulo 2, escrito pelas mãos de Andréa Gomes, investiga a evolução do Homem na 

Cidade, traçando um paralelo com a própria noção de sustentabilidade, ligada que é à qualidade de 

vida – de todas as formas de vida -, com destaque, porém, para a dignidade humana. Nesse ponto, 
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como ela demonstra, o Brasil parece distante de um esperado desenvolvimento sustentável, porque 

ainda convive com problemas socioambientais e de infraestrutura. 

O Capítulo 3, por sua vez, é assinado por Everson Vieira Machado, que analisa as 

peculiaridades e as possíveis vantagens de áreas de preservação permanente em nossas cidades, 

revelando grande preocupação com as ocupações desordenadas.  

Já o Capítulo 4, de autoria de Ítalo Augusto Mosimann, trata de Licenciamento Ambiental, 

tendo por pano de fundo a possível conciliação entre o desenvolvimento econômico e a proteção 

do meio ambiente. 

No Capítulo 5, Vanusa Murta Agrelli detém-se sobre o Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

e demonstra sua importância para o Princípio da Precaução, sem olvidar de institutos correlatos e 

igualmente relevantes, como o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA e a Audiência Pública. 

O Capítulo 6, de autoria de Jessika Milena Silva Machado, propõe-se, corajosamente, a 

tratar do candente tema prisional, fazendo um importante paralelo entre meio ambiente e cárcere 

na perspectiva da sustentabilidade.  

No Capítulo 7 é a vez de Daniela Maragno Marcelino investigar o sempre polêmico e 

desafiador tema do controle judicial das políticas urbanas ineficientes. No fundo, o que está em 

jogo, também aqui, para além da Teoria da Separação dos Poderes, é a garantia da qualidade de 

vida e da dignidade para as populações de nossas cidades. 

O Capítulo 8, que tem por autora Andresa Bernardo, aborda o tema da sustentabilidade 

ambiental e econômica, cujo equilíbrio nem sempre é fácil de alcançar e que toca, dentre outros 

aspectos, na finitude dos recursos naturais e nos limites do crescimento. 

No Capítulo 9, Frederico Wellington Jorge e Rafael Osorio Cassiano propõem uma Reflexão 

para a Humanidade, que parte do realismo econômico transnacional e visa a uma solução 

sustentável para crise instalada, pois eles entendem que há que se progredir do contrato social para 

um contrato ambiental.   

O Capítulo 10 é de autoria de André Alexandre Happke, e trata da fundamental temática 

da água potável, propondo sua gestão privada com vistas à autossustentabilidade mínima deste 

líquido vital à existência humana. 

Já o Capítulo 11, o qual assino em conjunto com Mônani Menine Pereira, tem por foco os 

imigrantes venezuelanos no Brasil, com especial destaque para a ocupação dos bens públicos por 
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parte daqueles vizinhos de América do Sul que têm vivido dias extremamente difíceis em seu país e 

que, por isso mesmo, sentem-se forçados a migrar sem saberem se e onde poderão aqui habitar. 

Finalmente, no Capítulo 12, Paula Botke e Silva e eu enfrentamos o tema da gentrificação 

na perspectiva da sustentabilidade social. Quem, como nós, vive e trabalha em uma ilha cheia de 

encantos como é a Ilha de Santa Catarina (Florianópolis), mas naturalmente limitada do ponto de 

vista espacial, sabe bem o que é ver, p. ex., tradicionais pescadores serem, de repente, banidos das 

praias de suas vidas por conta da pressão e da explosão imobiliária. 

Creio que esta apresentação dá a medida da relevância dos temas aqui tratados, frutos da 

curiosidade investigativa dos autores e de sua acurada percepção acerca da realidade sempre 

dinâmica que nos envolve, exigindo-nos reflexões das quais possamos extrair ações que beneficiem 

a Sociedade em que vivemos e que desejamos deixar como legado. 

Antes de encerrá-la, porém, desejo agradecer muitíssimo: ao Alexandre Zarske de Mello, pela 

diagramação deste e-book, à Tani Jacobsen Prellvitz, pela revisão do seu texto, à Marilda Machado 

Linhares, pela cessão da imagem que adorna a sua capa; e, de modo muito especial, a cada coautor 

e coautora, pela parceira e pelos ensinamentos, e à UNIVALI, pela oportunidade.     

 

Ótima leitura! 

 

Gilson Jacobsen 

Florianópolis/SC, primavera de 2019. 
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CAPÍTULO 1 

REFLEXÕES ACERCA DA SUPERAÇÃO DO ESTADO CONSTITUCIONAL MODERNO 

POR UM ESTADO TRANSNACIONAL 

Kelly Santos Gonçalves Cardia1 

Tatiana Galardo Amorim Dutra Scorzato2 

INTRODUÇÃO 

O presente capítulo tem por escopo apresentar uma reflexão acerca da crise do Estado 

Constitucional Moderno e do surgimento de um novo Estado Transnacional, examinando esta nova 

era sob o prisma da forte influência da globalização econômica. Nesse panorama, indaga-se: para 

onde caminha o Estado Nacional em pleno processo transnacionalizante? 

O capítulo divide-se em duas partes. 

A primeira parte esboça as bases conceituais da categoria Estado e apresenta uma síntese 

da sua evolução histórica, expondo suas principais tipologias. Nesse contexto, aborda as origens do 

Estado Constitucional Moderno, as causas determinantes para a sua crise e a consequente transição 

do Estado Nacional para a era Transnacional. 

A segunda, volta-se para a compreensão do fenômeno da Transnacionalidade e sua 

repercussão na esfera do Estado Constitucional Moderno. Para tanto, investiga o conceito, as 

características, o objetivo e a justificativa para o nascedouro do Estado e do Direito Transnacionais, 

ambos alicerçados nos pilares da solidariedade e da cooperação global, com o propósito de trilhar 

um caminho para o desenvolvimento sustentável do planeta, em sua dimensão ambiental, social e 

econômica.  

A partir dos quatro traços característicos da Transnacionalidade – desterritorialização; 

expansão capitalista; enfraquecimento da soberania; e, emergência de um ordenamento jurídico 

transnacional –, objetiva-se desenhar o emergente cenário mundial, com o aparecimento de novos 

atores transnacionais.  

Finalmente, pretende-se estimular a discussão acerca da emergência do paradigma da 

Transnacionalidade, suas bases e perspectivas, diante da posição limitada do Estado 

contemporâneo frente às crises de âmbito planetário. 

                                       
1 Defendeu sua Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, em 20.03.2019. 

Especialista em Direito Notarial e Registral e, também, em Direito Público. Graduada em Direito pela UNIVALI. Atualmente é 
Oficiala Registradora do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Mafra, Estado de Santa Catarina. 

2 Defendeu sua Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, em 19.12.2018. 
Especialista em Direito Penal e Processual Penal e, também, em Direito Notarial e Registral. Graduada em Direito pelo 
CESUSC. Atualmente é Oficiala Registradora do Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, e Pessoa Jurídica da 
Comarca de Socorro/SP. 
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1. CRISE DO ESTADO CONSTITUCIONAL MODERNO 

Ao se investigar as bases conceituais da categoria Estado, fica evidente que a sua definição 

depende do exame dos fatos subjetivos e temporais de cada momento histórico. 

A pesquisa elaborada por Rodrigo Fernandes e Rafael Padilha dos Santos3 revela que há dois 

entendimentos básicos no estudo do Estado que, metodologicamente, interpretam o fenômeno sob 

óticas diferentes. A primeira teoria tem sua origem em Aristóteles, evoluindo para São Tomás de 

Aquino, Vico, Hegel, Marx e Engels, e parte do pressuposto de que o homem é um animal político, 

de modo que o Estado é uma consequência da inclinação natural humana à socialização. A segunda 

vertente sustenta a origem contratual do Estado, ao defender que a sociedade política é produto 

da vontade dos homens, e não uma evolução natural, tendo por principais representantes Hobbes, 

Locke e Rousseau. 

Fernandes e Santos apresentam uma síntese da evolução histórica do Estado em que 

vislumbram três diferentes períodos: Estado Antigo, Estado Medieval e Estado Moderno. Este 

último marcado por quatro períodos peculiares: Absolutismo, Liberalismo, Estado Social de Direito 

e Estado Democrático de Direito.9 

No tocante ao Estado Moderno, objeto deste estudo, Antonio Carlos Wolkmer4 preceitua 

que é oriundo de um processo histórico com início nos séculos XII/XIV, e se estende até o século 

XVIII, explicitando-se ora como Estado Absoluto (Soberano, Monárquico e Secularizado), ora como 

Estado Liberal (Capitalista, Constitucional e Representativo). 

Diversamente, Paulo Márcio Cruz5 entende ser o Estado Constitucional Moderno um gênero 

do qual são espécies: o Estado Liberal, o Estado Social, o Estado de Bem Estar, o Estado 

Contemporâneo e todas as outras denominações dadas às variações de seu âmbito de atuação. É 

dizer, defende, que há apenas uma matriz político-jurídica, com diversos modelos que surgiram a 

partir de decisões ou necessidades ideológicas. 

Em face dessa controvertida tipologia das formas de Estado, Noberto Bobbio alerta sobre a 

possível inutilidade de se catalogar todas as suas espécies: 

Sendo muitos os elementos que se deve levar em conta para distinguir as formas de Estado, [...], as 

tipologias das formas de Estado são tão variadas e mutáveis que podem tornar incômoda e talvez 

inútil, uma completa exposição delas.6 

                                       
3 FERNANDES, Rodrigo; SANTOS, Rafael Padilha dos. Transnacionalidade e os novos rumos do Estado e do Direito. Revista Eletrônica 

Direito e Política, Itajaí, v. 9, n.1, 1º quadrimestre de 2014. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica. Acesso em: 29 jul. 2017. 

9 FERNANDES, Rodrigo; SANTOS, Rafael Padilha dos. Transnacionalidade e os novos rumos do Estado e do Direito. Revista Eletrônica 
Direito e Política, Itajaí, v. 9, n. 1, 1º quadrimestre de 2014. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica. Acesso em: 29 jul. 2017. 

4 WOLKMER, Antonio Carlos. Elementos para uma crítica do Estado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1990, p. 24-25. 

5 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2002, p. 164-201. 

6 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, Sociedade: para uma teoria geral da política. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 14. ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 113. 
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Ele sintetiza a questão defendendo haver dois critérios principais para distinguir as formas 

de Estado, o histórico e o ideológico. Tocante ao critério histórico, Bobbio propõe a seguinte 

tipologia: Estado feudal, Estado estamental, Estado absoluto e Estado representativo. No âmbito 

ideológico, apresenta as formas de Estado em sentidos contrapostos: Estado totalitário x Estado 

ético; Estado máximo x Estado mínimo; Estado confessional x Estado laico; Estado intervencionista 

x Estado abstencionista; Estado liberal x Estado eudemonológico; Estado-providência x Estado-

custódia; Estado social x Estado liberal, dentre outros.7 

Nesse raciocínio, não se pretende exaurir o tema acerca das classificações de Estado, mas, 

tão-somente, expor suas principais tipologias, dando ênfase ao exame do Estado Constitucional 

Moderno. 

Afirma-se que três foram os fatores, de origem medieval, que determinaram o surgimento 

do Estado Moderno: a existência de pequenas unidades territoriais politicamente resistentes ao 

tempo; o desenvolvimento de instituições mais duradouras, porém, impessoais; e, a necessidade de 

centralização do poder político. Assim, o Estado Moderno rompe com a política fragmentada do 

regionalismo feudal e a universalização do cristianismo, inaugurando um novo período histórico, 

calcado no conceito de soberania, de delimitação territorial, de submissão às leis e de organização 

político-administrativa.8 

Na visão de Cruz e Bodnar9, o Estado Constitucional Moderno deve ser entendido como 

organização política nascida das Revoluções Burguesas e Norte-americana nos séculos XVIII e XIX, 

tendo como traços característicos a soberania assentada sobre um território, a tripartição dos 

poderes e a paulatina implantação da democracia representativa. 

Atualmente pesquisadores de todas as partes do mundo estudam a respeito da crise teórica 

do Estado Constitucional Moderno e avistam o surgimento de um novo Estado Transnacional, 

dentre eles Ulrich Beck, Arnaldo Miglino, Boaventura de Sousa Santos, Jürgen Habermas, Ferrajoli e 

Zagrebelski.10 

Para Ulrich Beck11, vive-se um período de transição, identificado como uma segunda 

modernidade, ou uma modernidade iluminismo, em que a ciência levaria a humanidade à libertação 

e à felicidade. E acrescenta: faz-se necessário uma transição do Estado-nacional, baseado nas ideias 

do neoliberalismo, para a era transnacional que está fundada: a) em uma nova configuração do 

sistema político; e, b) na substituição da estrutura monocêntrica de poder dos Estados-nacionais 

por uma distribuição policêntrica de poder, na qual uma grande diversidade de atores 

                                       
7 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política. Tradução de Marco Aurélio Nogueira, p. 113-125. 

8 FERNANDES, Rodrigo; SANTOS, Rafael Padilha dos. Transnacionalidade e os novos rumos do Estado e do Direito. Revista Eletrônica 
Direito e Política, Itajaí, v. 9, n. 1, 1º quadrimestre de 2014. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica. Acesso em: 29 jul. 2017. 

9 CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. Transnacionalidade e a emergência do Estado e do Direito Transnacionais. Revista Eletrônica 
do CEJUR, Curitiba, v. 1, n. 4, ago./dez.. 2009. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/cejur/issue/view/991. Acesso em: 29 jul. 2017.                                          

10 JOSÉ, Caroline Lorenzon. Reflexões preliminares acerca da trans(nacionalidade). Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí, v. 7, n. 
1, 1º quadrimestre de 2012. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica. Acesso em: 29 jul. 2017.                                    

11 BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas à Globalização. Tradução de André Carone. São Paulo: Paz 
e Terra, 1999. Título original: Was ist globalisierung?: Irrtümer des globalismus: Antworten auf globalisierung, p. 27. 
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transnacionais e nacionais coopere e concorra entre si, substituindo-se as relações internacionais 

de conflito por relações “transnacionais” de solidariedade e cooperação.12 

Na mesma direção, Cruz e Bodnar asseveram que, hodiernamente, o Estado Constitucional 

Moderno é questionado como modelo de construção político-jurídica capaz de fazer frente à 

complexidade do ambiente transnacional global. Até porque, essa concepção de Estado, enquanto 

comunidade política, resultou do processo que começou no século XV, atingindo seu auge no século 

XVII, quando supôs uma considerável inovação das formas de organização políticas anteriores. 

Exemplos disso foram a existência da Cidade-Estado, característica da Antiguidade, e a supremacia 

da Comunidade Cristã, típica da Idade Média. Entretanto, os autores salientam dever-se considerar 

que esta teoria surgiu em uma época de extrema limitação tecnológica.13 

Duas situações do mundo contemporâneo são destacadas: a) a transposição de fronteiras 

culturais, econômicas, tecnológicas e políticas, com a intensificação das relações entre os povos, o 

que corresponde ao fenômeno da globalização; e, b) o envelhecimento do modelo de Estado da 

modernidade, que, por um lado, se arrima no conceito de unidade política, ao qual vai atrelada a 

ideia de soberania e, por outro lado, adjetiva-se como Estado constitucional, que não mais responde 

às demandas globalizadas.14  

Nesse contexto, Guimarães15 pondera que o encurtamento das distâncias entre os povos, 

com o tráfego de meios dinâmicos de produção, e a necessidade de redesenho de mecanismos 

políticos e econômicos põem em xeque o eixo sobre o qual se desenvolveram os Estados, a partir 

do século XIX, que é formado por elementos legitimadores de sua existência, quais sejam, a 

soberania e a unidade política. 

O Estado Constitucional Moderno, como gênero, foi arquitetado antes do advento da 

industrialização, quer dizer, muito antes da explosão tecnológica aérea, nuclear e eletrônica dos 

dias atuais, sendo inegável o envelhecimento das instituições políticas e governamentais mais 

elementares. Desta feita, a era moderna poderá ser superada progressivamente caso se admita sua 

aguda decadência, assim como a própria inadequação do constitucionalismo, com o 

reconhecimento da obsolescência de suas declarações, convenções e garantias.16 

                                       
12 BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas à Globalização. Tradução de André Carone. São Paulo: Paz 

e Terra, 1999. Título original: Was ist globalisierung?: Irrtümer des globalismus: Antworten auf globalisierung, p. 72. 

13 CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. Transnacionalidade e a emergência do Estado e do Direito Transnacionais. Revista 
Eletrônica do CEJUR, Curitiba, v. 1, n. 4, ago./dez., 2009. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/cejur/issue/view/991. Acesso em: 
29 jul. 2017.                                           

14 GUIMARÃES, Isaac Sabbá. Globalização, Transnacionalidade e os contornos de uma democracia da pós-modernidade. Revista 
Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 12, n. 21, jul./dez., 2013. Disponível em: 
www.univali.br/direitoepolitica. Acesso em: 29 jul. 2017. 

15 GUIMARÃES, Isaac Sabbá. Globalização, Transnacionalidade e os contornos de uma democracia da pós-modernidade. Revista 
Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 12, n. 21, jul./dez., 2013. Disponível em: 
www.univali.br/direitoepolitica. Acesso em: 29 jul. 2017. 

16 CRUZ, Paulo Márcio. Repensar a Democracia. Revista Jurídica - CCJ/FURB, Blumenau, v. 13, nº 25, jan./jul., 2009. Disponível em: 
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/article/view/1597. Acesso em: 29 jul. 2017.                                           
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Para reforçar essa teoria, Cruz17 colaciona alarmantes dados da própria Organização das 

Nações Unidas, segundo a qual apenas um quinto da população mundial goza de direitos e 

garantias. E isso corresponde ao desfazimento do modelo original de legitimação, que leva 

fatalmente à insuficiência da Democracia Representativa e do próprio Estado Constitucional 

Moderno. 

Diante das profundas transformações atravessadas pela sociedade contemporânea, o 

monismo estatal, marcado pelo monopólio da produção legislativa e pela soberania interna, tem 

sido duramente questionado por todos os atores nacionais e transnacionais, solo propício para 

superação daquele modelo estatal. 

Assim, formuladas as considerações acerca da crise do Estado Constitucional Moderno e de 

suas repercussões na ordem política global, passa-se à análise da fenomenologia da 

Transnacionalidade, que aponta no sentido do surgimento de um novo Estado Transnacional. 

 

2. SURGIMENTO DO ESTADO TRANSNACIONAL  

A forte influência da globalização econômica sobre as mais diversas dimensões da vida 

humana, baseadas no frágil sistema de uma economia de livre mercado, revela a incapacidade, em 

nível mundial, dos governos nacionais, bem como a ausência de meios políticos democráticos para 

estabilizar seus aspectos hegemônicos. Nas palavras de Roberto Epifanio Tomaz, o alto nível 

destrutível do capitalismo neoliberal, que gera fome, miséria, extensão do consumo de recursos 

naturais e destruição do ambiente, aponta para um colapso em escala global.18 

 Frente aos aspectos hegemônicos da economia globalizada, bem como aos novos cenários 

provocados pelos avanços tecnológicos, das comunicações, dos transportes, das mudanças nas 

relações pessoais humanas e na preocupação com a manutenção do meio ambiente, as relações de 

caráter mundial exigem uma nova postura da dimensão pública e privada. É nessa conjuntura que 

nasce o fenômeno da Transnacionalidade.19 

A Transnacionalização não é fenômeno distinto da Globalização ou da Mundialização, pois 

nasce neste contexto, mas comporta características capazes de promover o surgimento das 

categorias Estado e Direito Transnacionais. Nesse sentido, segue-se a lição de Beck: 

A globalização (ou mundialização) é um processo paradigmático, multidimensional, de natureza 

eminentemente econômico-comercial, que se caracteriza pelo enfraquecimento soberano dos 

Estados-nacionais e pela emergência dos novos focos de poder transnacional à luz da intensificação 

                                       
17 CRUZ, Paulo Márcio. Repensar a Democracia. Revista Jurídica - CCJ/FURB, Blumenau, v. 13, nº 25, jan./jul., 2009. Disponível em: 

http://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/article/view/1597. Acesso em: 29 jul. 2017.                                           

18 TOMAZ, Roberto Epifanio. Governança Transnacional: um ensaio conceitual. Revista do Direito UNISC, Santa Cruz do Sul, nº 40, 
ago/out 2013. Disponível em: http://siaibib01.univali.br/pdf/Governan%C3%A7a%20transnacional-
%20um%20ensaio%20conceitual.pdf. Acesso em: 29 jul. 2017.                                           

19 TOMAZ, Roberto Epifanio. Governança Transnacional: um ensaio conceitual. Revista do Direito UNISC, Santa Cruz do Sul, nº 40, 
ago/out 2013. Disponível em: http://siaibib01.univali.br/pdf/Governan%C3%A7a%20transnacional-
%20um%20ensaio%20conceitual.pdf. Acesso em: 29 jul. 2017.                                           
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dos movimentos de comércio e de economia, fortemente apoiado no desenvolvimento tecnológico e 

no barateamento das comunicações e dos meios de transportes, multiplicando-se em rede, de matriz 

essencialmente heurística.20 

O estudioso sustenta ser a globalização o processo no qual o Estado-nacional observa a sua 

soberania, identidade, suas redes de comunicação, chances de poder e orientações sofrerem a 

interferência cruzada de atores transnacionais.21 

A partir da intensificação de operações de natureza econômico-comercial, pós Segunda 

Guerra Mundial, surge um novo contexto global e o fenômeno da Transnacionalidade, 

caracterizada: 1) pela desterritorialização; 2) pela expansão capitalista; 3) pelo enfraquecimento da 

soberania; e, 4) pela emergência de um ordenamento jurídico marginal ao monopólio estatal.22 A 

propósito, Everton das Neves Gonçalves e Joana Stelzer analisam de forma pormenorizada cada um 

dos elementos caracterizadores da Transnacionalidade e, primeiramente, abordam a questão da 

desterritorialização: 

[...] é uma das principais circunstâncias que molda o cenário transnacional, especialmente porque diz 

respeito ao aspecto além fronteira, pois não é o espaço estatal e também não é o espaço que liga dois 

ou mais espaços estatais. O território transnacional não é nem um nem outro e é um e outro, posto 

que se situa na fronteira transpassada, na borda permeável do Estado. Com isso, por ser fugidia, borda 

também não é, pois fronteira delimita e a permeabilidade traz consigo apenas o imaginário, o limite 

virtual. Aquilo que é transpassável não contém, está lá e cá. Essa dialética relação faz surgir os espaços 

virtuais como em um chat, no qual se questiona – inutilmente – onde é a conversação.23 

Quanto ao segundo elemento marcante da Transnacionalidade, ou seja, a expansão 

capitalista, os autores aduzem que hoje há uma “ultra valorização” e uma expansão global do 

capitalismo, que ganhou força desde o término da Segunda Guerra Mundial e se acentuou com o 

fim da Guerra Fria. Ocorre que a queda do bloco soviético proporcionou as condições ideais para 

que o espírito capitalista assumisse, de uma vez por todas, as rédeas do passo mundial.24 Nessa 

diretriz: 

A busca pelo lucro tornou-se o espírito vetor e definiu as interações, tanto no plano interno quanto 

externo. ‘A globalização, convém repetir, é uma forma extrema de capitalismo que não tem mais 

contrapeso’. A reprodução ampliada do capital avançou cada vez mais e determinou às nações que 

abandonassem suas estratégias nacionais para incorporarem o ideário neoliberal. Segundo Octavio 

                                       
20 BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas à Globalização. Tradução de André Carone. São Paulo: Paz 

e Terra, 1999. Título original: Was ist globalisierung?: Irrtümer des globalismus: Antworten auf globalisierung, p. 30. 

21 BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas à Globalização. Tradução de André Carone. São Paulo: Paz 
e Terra, 1999. Título original: Was ist globalisierung?: Irrtümer des globalismus: Antworten auf globalisierung, p. 30. 

22 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 
Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR.  Acesso em: 29 jul. 2017.   

23 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 
Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR.  Acesso em: 29 jul. 2017.                                             

24 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 
Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR.  Acesso em: 29 jul. 2017.                                             
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Ianni, ‘de repente, o mundo inteiro parece estar a tornar-se capitalista. O mesmo capitalismo que 

começa a ser derrotado com a Revolução Soviética de 1917, em pouco tempo se mundializa, globaliza, 

universaliza’.25 

Gonçalves e Stelzer asseveram ser o comércio o grande mote do processo 

transnacionalizante, por meio do qual há um esforço de todos os agentes envolvidos para encontrar 

caminhos que não esbarrem nas fronteiras tradicionais das legislações dos Estados Nacionais. Daí 

exsurge a capacidade de autorregulamentação do mercado mundial, na ausência de instâncias 

transnacionais reguladoras e fiscalizadoras do processo financeiro além da fronteira. 26 

O terceiro traço característico apontado pelos estudiosos é o enfraquecimento do Estado 

soberano, e explicam que o Estado, nascido sob a forma de sociedade nacional, territorializado e 

submetido a um Governo próprio, inicia um amplo processo de inserção em comunidades mais 

amplas. Esse novo ciclo tanto ingressa de forma ativa e deliberada nos processos regionais de 

integração, como a União Europeia, quanto é cooptado pela rede transnacional, em virtude da sua 

inoperância para controlar e gerenciar, por exemplo, as ações transnacionais das instituições 

financeiras, do crime organizado, das informações de mídia, do discurso global.27 

Em face desse cenário, houve o desgaste conceitual e prático da soberania, fortemente 

acatada pela globalização, culminando no declínio do Estado-Nacional, incapaz de atender aos 

novos desafios impostos pelo fenômeno global, alvo de severas críticas e questionamentos acerca 

de seu papel político-jurídico no ambiente transnacional. 28 

A última característica da Transnacionalidade destacada por Gonçalves e Stelzer versa sobre a 

emergência de um ordenamento jurídico marginal ao monopólio estatal, quer dizer, o surgimento do 

chamado Direito Transnacional. Ora, vive-se um processo de globalização econômica e 

irreversivelmente o Direito está sendo alcançado. Com efeito, as relações econômicas mudaram, 

Estado e soberania alteraram seus contornos normativos, mas o pensar jurídico segue a passos lentos, 

desarticulado das emergentes novidades globais. 29   

Todavia, inevitável enxergar o surgimento de um Direito Transnacional, para disciplinar uma 

multiplicidade de situações da comunidade contemporânea, que transcende as fronteiras nacionais, 

                                       
25 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 

Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR.  Acesso em: 29 jul. 2017.                                             

26 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 
Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR.  Acesso em: 29 jul. 2017.                                             

27 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 
Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR.  Acesso em: 29 jul. 2017.                                             

28 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 
Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR.  Acesso em: 29 jul. 2017.                                             

29 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 
Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR. Acesso em: 29 jul. 2017.                                           
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fruto da crescente complexidade das relações que são estabelecidas entre uma variedade de sujeitos.30 

Nas palavras de Gonçalves e Stelzer: 

Contemporaneamente, é preciso pensar a transnacionalidade à luz das significativas mudanças 

operadas do século XX, fato que leva a defender o Direito transnacional na qualidade de um 

ordenamento originado e exercido à margem da soberania, independente do reconhecimento externo 

ou recepção formal interna pelos Estados, que se utiliza, preferencialmente, de sanções econômico-

comerciais para efetivo cumprimento. 

Com o avanço da transnacionalização, o Direito de natureza estatal viu-se questionado pelas 

transformações mundiais, fazendo com que sofresse dificuldades crescentes na edição de normas 

capazes de vincular e disciplinar as relações progressivamente policêntricas. O comércio mundial, na 

qualidade de carro chefe do processo de superação das fronteiras (e não mais interligação) surge no 

centro desse processo, motivando – como não poderia deixar de ser – um esboço de Direito 

transnacional. 31 (grifou-se) 

Ferrajoli também traz, em sua obra Derechos y garantias: la ley del mas débil, a questão do 

Estado Transnacional:  

No Estado Transnacional, não haveria espaço para se falar em soberania na sua concepção clássica. As 

múltiplas relações existentes entre os Estados, a importância da atuação cooperativa destes em prol 

de uma pauta axiológica comum, bem como a complexidade dos novos desafios exigiria uma 

redefinição qualitativa e funcional para esta categoria. Tal redefinição pode encontrar uma expressão 

jurídica na medida em que são transferidas, para novas organizações, faculdades consideradas como 

inerentes à soberania tradicional.32 

Nesse contexto, Cruz e Bodnar apresentam oito elementos característicos do Estado e do 

Direito Transnacionais: 

a) Constituição a partir de estados em processos de abdicação intensa das competências soberanas; 

b) Formação por instituições com órgãos e organismos de governança, regulação, intervenção e 

aplicação das normas transnacionais; 

c) Capacidade fiscal em diversos âmbitos transnacionais, como em questões vitais ambientais, 

financeiras, circulação de bens e serviços, dentre outros não menos importantes; 

d) Atuação em âmbitos difusos transnacionais: questão vital ambiental, manutenção da paz, direitos 

humanos, dentre outros; 

e) Pluralismo de concepção, para incluir nações que não estão organizadas politicamente a partir da 

lógica judaico-cristã ocidental; 

f) Implantação gradativa de instrumentos de democracia transnacional deliberativa e solidária; 

                                       
30 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 

Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR. Acesso em: 29 jul. 2017.                                             

31 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 
Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR. Acesso em: 29 jul. 2017 (sem 
negrito e sublinhado no original).                                              

32 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: la ley del mas débil. Tradução: Andréa Greppi. Madrid: Alianza, 1999, p. 79.                                           
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g) Constituição dos espaços públicos transnacionais especialmente com base na cooperação, 

solidariedade e no consenso; 

h) Capacidade de coerção, como característica fundamental, destinada a garantir a imposição dos 

direitos e deveres estabelecidos democraticamente a partir do consenso, superando assim uma das 

principais dificuldades de atuação dos estados no plano externo.33 

A partir desses elementos caracterizadores, foi proposto o conceito de Estado Transnacional: 

A emergência de novos espaços públicos plurais, solidários e cooperativamente democráticos e livres 

das amarras ideológicas da modernidade, decorrentes da intensificação da complexidade das relações 

globais, dotados de capacidade jurídica de governança, regulação, intervenção - e coerção - e com o 

objetivo de projetar a construção de um novo pacto de civilização.34 

Os doutrinadores preconizam que a ideia não é a de se estabelecer uma república planetária, 

mas espaços estatais transnacionais, abrangendo diversos estados ou partes aderentes dos 

mesmos, com estruturas de poder cooperativo e solidário, tendo por objetivo proporcionar 

condições para que a globalização esteja submetida ao interesse da maioria das sociedades 

contemporâneas, a partir de práticas de deliberação por consenso e de participação democráticas.35 

Urge salientar que a maior justificativa para a construção desses espaços públicos 

transnacionais diz respeito à questão vital ambiental, expressão empregada por Cruz e Bodnar para 

sugerir que a base axiológica formadora dos ordenamentos jurídicos transnacionais seria a proteção 

aos bens ambientais, inclusive em sua dimensão social, abarcando a tutela da dignidade da pessoa 

humana, para combater os maiores problemas da humanidade: a fome e a miséria. Exsurge aí um 

novo paradigma: a questão vital ambiental a matizar todo o ordenamento jurídico transnacional.36 

O Direito Transnacional deve apresentar caracteres próprios, derivados da mesma 

concepção do Estado Transnacional, como organização destinada a atuar em espaço de governança 

regulatória e de intervenção até o momento não organizado politicamente. Cruz e Bodnar dividem 

os elementos característicos do Direito Transnacional em dois aspectos: 

a) quanto ao seu conteúdo, o ordenamento jurídico transnacional seria a expressão de todas as nações 

jurídicas a ele submetidas. Com isto pode-se afirmar que, forçosamente, este ordenamento refletiria 

a vontade política de uma comunidade quanto a seus valores e objetivos essenciais, ou seja, as 

decisões básicas que confeririam unidade e coerência à sua organização. Estas decisões versariam 

sobre os valores nos quais se funda (como a questão vital ambiental, direitos humanos, paz mundial e 

solidariedade) e sobre a distribuição do poder social e político. O ordenamento jurídico transnacional 

                                       
33 CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. Transnacionalidade e a emergência do Estado e do Direito Transnacionais. Revista 

Eletrônica do CEJUR, Curitiba, v. 1, n. 4, ago/dez. 2009. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/cejur/issue/view/991. Acesso em: 29 
jul. 2017.                                           

34 CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. Transnacionalidade e a emergência do Estado e do Direito Transnacionais. Revista 
Eletrônica do CEJUR, Curitiba, v. 1, n. 4, ago/dez. 2009. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/cejur/issue/view/991. Acesso em: 29 
jul. 2017.                                           

35 CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. Transnacionalidade e a emergência do Estado e do Direito Transnacionais. Revista 
Eletrônica do CEJUR, Curitiba, v. 1, n. 4, ago/dez. 2009. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/cejur/issue/view/991. Acesso em: 29 
jul. 2017.                                           

36 CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. Transnacionalidade e a emergência do Estado e do Direito Transnacionais. Revista 
Eletrônica do CEJUR, Curitiba, v. 1, n. 4, ago/dez. 2009. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/cejur/issue/view/991. Acesso em: 29 
jul. 2017.                                          
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seria, necessariamente, um reflexo da realidade material obtida através das decisões políticas dos 

estados e suas respectivas nações jurídicas. É esta realidade que torna possível falar em ordenamento 

jurídico transnacional ou Direito Transnacional; 

b) quanto à sua forma, a unidade do ordenamento jurídico transnacional se traduziria num sistema 

ordenado de produção de normas jurídicas. Estas seriam formal e materialmente válidas à medida que 

fossem geradas ou produzidas de acordo com os procedimentos e pelos órgãos previamente 

estabelecidos no respectivo espaço público transnacional. Como consequência, o ordenamento 

jurídico transnacional se configuraria de forma escalonada. Na prática, a validade de todo o sistema 

jurídico transnacional dependeria de sua vinculação – formal e material – à existência de organização 

estatal transnacional, que definiria tanto os valores e decisões básicas do ordenamento como o 

sistema de criação e aplicação das normas que o integrariam, a partir principalmente do consenso37 

(grifou-se). 

Com fundamento nessas bases teóricas desenvolvidas por Cruz e Bodnar, mostra-se 

enriquecedor trazer ao debate exemplos atuais em que é possível identificar os elementos 

caracterizadores do Estado Transnacional. 

Assim, nessa concepção de novas organizações político-jurídicas, a União Europeia revela a 

mudança paradigmática global, que encontra respaldo nos aspectos da transnacionalização. Isso 

porque a União Europeia é marcada pela supranacionalidade, um poder de mando superior aos 

Estados-nacionais, resultado da transferência de soberania operada pelas unidades estatais em 

benefício da organização comunitária.38 Daí decorre o poder normativo da ordem comunitária sobre 

os sistemas jurídicos nacionais, solapando a capacidade soberana de recepção normativa; eis que a 

aplicabilidade de espécies normativas como o Regulamento nos Estados-membros não carecem do 

aval legislativo nacional, bastando publicação no Jornal Oficial da União Europeia.39   

Beck esclarece que no âmbito da transnacionalização há a transição do Estado nacional para 

a era transnacional, gerando duas arenas de sociedades globais: a sociedade dos Estados, em que 

as principais variáveis continuam a ser as regras da diplomacia e do poder nacional; e, o mundo da 

subpolítica transnacional, que abriga os atores mais díspares, como Companhias Internacionais, 

Greenpeace, Anistia Internacional, União Europeia, entre outros. 40 

Gonçalves e Stelzer afirmam que as Corporações Transnacionais representam o que há de 

mais fetichizado no emergente cenário transnacional. São unidades de capital privado que 

condensam tecnologias e alta capacidade de produção, cujo ritmo produtivo ocorre em escala 

mundial, verdadeiro símbolo do capitalismo moderno. Nas operações de produção ou de prestação 

                                       
37 CRUZ, Paulo Márcio e BODNAR, Zenildo. Transnacionalidade e a emergência do Estado e do Direito Transnacionais. Revista 

Eletrônica do CEJUR, Curitiba, v. 1, n. 4, ago/dez. 2009. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/cejur/issue/view/991. Acesso em: 29 
jul. 2017 (sem grifo no original).                                           

38 STELZER, Joana. União Europeia e supranacionalidade: desafio ou realidade? 2. ed. Curitiba: Juruá, 2009, p. 121. 

39 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 
Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR. Acesso em: 29 jul. 2017 (sem 
negrito e sublinhado no original).                                              

40 BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas à Globalização. Tradução de André Carone. São Paulo: Paz 
e Terra, 1999. Título original: Was ist globalisierung?: Irrtümer des globalismus: Antworten auf globalisierung, p. 72. 
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de serviço, testemunha-se a realização plena do capital, superando fronteiras, rumo à absoluta 

expansão mundial.41  

Há outras forças no plano transnacional que desafiam o Estado, a exemplo das Organizações 

Não-Governamentais, dos sindicatos, das igrejas, dos organismos internacionais atípicos, do crime 

organizado, dos movimentos sociais e das organizações antiglobalização. Em todos os casos, o 

Estado, posicionado de forma vulnerável frente aos desafios contemporâneos, não figura mais como 

fronteira territorial autossuficiente, daí que as demandas estão de algum modo envolvidas com a 

globalização.42  

Em face dessa conjuntura, o despontar do capitalismo em âmbito globalizado e a importância 

do capital enquanto instância de poder imprimem novo ritmo às relações globalizadas, fazendo com 

que os projetos nacionais não possam mais ser traçados individualmente, de forma soberana e 

independente. As estratégias nacionais passaram a depender inelutavelmente das influências de 

ordem econômica, social, política e jurídica em termos mundiais, sempre levando em consideração 

os novos atores que emergiram sob tal manto organizacional, particularmente as Corporações 

Transnacionais e as Organizações Não-Governamentais.43 

Pertinente registrar os ensinamentos colacionados por Gonçalves e Stelzer:  

O Estado não desapareceu, mas se relativizou de tal modo que em determinadas dimensões legais, 

não se reconhece mais o ente político-jurídico em suas características elementares: no embate 

público, a exemplo do Estado-membro europeu; no embate privado, com o Estado marginalizado do 

campo legal intra-firmas. Esse é o contexto na qual se insere a transnacionalidade, ou seja, “o 

desmanche da unidade do Estado e da sociedade nacional, novas relações de poder e de concorrência, 

novos conflitos e incompatibilidade entre atores e unidades do Estado nacional por um lado e, pelo 

outro, atores, identidades, espaços sociais e processos sociais transnacionais.” 44   

Salienta-se que não há que se falar em ausência do Estado ou perda total da soberania, mas 

sim em transnacionalidade, um conceito que denota a existência de um espaço de interação global 

entre os diversos Estados Nacionais. 

Destarte, é preciso repensar o Estado Constitucional Moderno a partir da ideia de uma nova 

ordem pública transnacional, em que exista solidariedade democrática entre povos, o que exige 

ultrapassar as barreiras econômicas, sociais, raciais e culturais que dividem os Estados Modernos. 

                                       
41 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 

Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR. Acesso em: 29 jul. 2017.                                             

42 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 
Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR. Acesso em: 29 jul. 2017.                                            

43 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 
Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR. Acesso em: 29 jul. 2017.                                              

44 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Estado, Globalização e Soberania: fundamentos político-jurídicos do fenômeno da 
Transnacionalidade. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo-SP, v. 4, 2009, 
p. 05-06. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?user=N0wyEJEAAAAJ&hl=pt-BR. Acesso em: 29 jul. 2017.                                              



 

20 

Nessa perspectiva, exsurge a ideia do Estado Transnacional: “Estados fortes, cujos poderes de 

conformação política nascem a partir de respostas cooperativas à globalização.”45  

Incontestável que o Estado Transnacional se apresenta como caminho viável para o 

desenvolvimento sustentável do planeta, em sua dimensão ambiental, social e econômica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Hodiernamente enfrentam-se diversas crises simultâneas de âmbito planetário: crise 

ambiental, crise econômica, crise ética, crise do Estado Constitucional Moderno, dentre outras. Os 

estudiosos são uníssonos em apontar a globalização econômica como fator comum e 

preponderante a cada uma dessas crises, processo que extrapola o aspecto econômico e atinge 

todos os segmentos da vida humana.  

A fragilidade e a incapacidade do Estado Nacional para lidar com essas crises de ordem global 

ficam cada vez mais evidentes. Daí por que a reflexão aqui proposta revela a necessidade de se 

repensar o modelo tradicional de Estado Constitucional Moderno. Afinal, os impactos da 

globalização nos elementos constitutivos do Estado têm determinado uma limitação em sua 

atuação, particularmente no tocante ao enfrentamento dos problemas globais. 

Diante da célere transformação das civilizações modernas, os dilemas planetários exigem 

muito mais do que ações nacionais isoladas: demandam a percepção de que seus impactos são 

globais e reivindicam novas práticas de governança pública para atingir soluções transnacionais, 

cujo desafio é reequilibrar e dar sustentabilidade a três grandes pilares: Economia, Política e Direito. 

As reflexões ora suscitadas acerca da Transnacionalidade têm a pretensão de provocar 

discussão sobre uma governança transnacional que gira em torno dos seus principais agentes – 

Estado, Sociedade e Mercado –, em um sistema baseado nos princípios de solidariedade e de 

cooperação mútua para gerir, democraticamente, os recursos naturais, humanos, políticos, 

jurídicos, tecnológicos, culturais, preservando a capacidade de sobrevivência das gerações atuais e 

futuras.  

Ressalte-se que a União Europeia desponta como o grande laboratório em que se constroem 

os modelos econômicos, políticos e jurídicos transnacionais, operando em sintonia com a nova 

transição paradigmática, que não é europeia, mas mundial.  

Logo, as transformações que permeiam a Sociedade e os Estados Nacionais são produtos das 

constantes mutações globais, mostrando-se salutar a construção de um Estado Transnacional para 

disciplinar uma multiplicidade de situações que envolvem relações complexas estabelecidas entre 

uma variedade de sujeitos nacionais e transnacionais. 

                                       
45 BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas à Globalização. Tradução de André Carone. São Paulo: Paz 

e Terra, 1999. Título original: Was ist globalisierung?: Irrtümer des globalismus: Antworten auf globalisierung, p. 192. 
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Assim, é notório que do processo transnacionalizante emergem um Direito e um Estado 

Transnacionais, e o que se espera é que se adaptem a esse tempo e sejam capazes de trilhar o 

caminho para o desenvolvimento sustentável do planeta, em sua dimensão ambiental, social e 

econômica. 
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CAPÍTULO 2 

A EVOLUÇÃO DO HOMEM NA CIDADE E A (IN)SUSTENTABILIDADE 

Andréa Gomes1 

INTRODUÇÃO 

O constante avanço tecnológico e evolutivo do homem está transformando as cidades, seu 

habitat natural, em grandes centros de risco. O crescimento não ocorre de forma sustentável, o que 

causa graves danos ao meio ambiente e ao próprio homem, o qual está, considerável e 

gradativamente, com menos qualidade de vida, e em alguns casos mais graves, sem qualidade 

alguma.   

Quando se trata de desenvolvimento sustentável, a desigualdade social se mostra um grande 

problema a ser enfrentado, pois quanto maior for o nível de pobreza, menor será o índice de 

sustentabilidade, visto que a carência material implica, geralmente, em maior uso dos meios 

naturais. 

A Constituição deu guarida à sustentabilidade como forma de proteger os interesses atuais 

e os das futuras gerações, garantindo a todos o direito ao meio ambiente equilibrado e sadio, com 

isso possibilitando qualidade de vida. 

Diante de graves problemas ambientais, a temática alçou nível global, instigando o cenário 

mundial em prol do conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, como impulsor da 

preservação ambiental e estratégias para sua recuperação.  

A Agenda 21, elaborada na Conferência Rio 92, com a participação de cento e setenta e nove 

países, uniu esforços de organizações como as Nações Unidas, governos e sociedade civil, buscando 

promover, no âmbito global, o desenvolvimento sustentável e a promoção da qualidade de vida das 

pessoas. 

Uma das mais importantes, dentre tantas diretrizes, seria acabar com a pobreza no mundo. 

Em 2015 foram traçadas novas metas para prosseguimento das diretrizes da Agenda, com a 

elaboração da Agenda 2030. 

Este capítulo faz uma análise das cidades, dos conceitos de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, abordando a proteção dada pela Constituição ao meio ambiente, 

bem como de documentos internacionais sobre desenvolvimento sustentável. Seus objetivos 

específicos são: a) analisar as cidades sob o prisma do desenvolvimento; b) estudar o conceito de 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável; e, c) entender a proteção que a Constituição e 

alguns documentos internacionais dão ao desenvolvimento sustentável. 

                                       
1 Defendeu sua Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale de Itajaí – UNIVALI, em 21.03.2019. Pós-

Graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Escola do Ministério Público de Santa Catarina e Univali Pós-Graduada 
em Direito Público pela Escola da Magistratura de Santa Catarina – ESMESC. Advogada. 
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O presente capítulo está divido em três momentos: o primeiro relata, brevemente, a 

evolução do homem e das cidades; o segundo versa sobre o conceito de sustentabilidade e de 

desenvolvimento sustentável; já o terceiro trata da insustentabilidade das cidades, mesmo frente 

aos esforços internacionais que visam ao seu desenvolvimento sustentável. 

 

1. O HOMEM, AS CIDADES E OS PROBLEMAS 

Há alguns milhões de anos, os seres humanos apresentavam características 

comportamentais bastantes singulares. Não imaginavam que suas descendências seriam capazes de 

realizar grandes conquistas como, por exemplo, escrever livros sobre histórias, chegar à Lua e até 

mesmo fazer o mapeamento genético da própria espécie. Harari observa: 

A coisa mais importante a saber acerca dos humanos pré-históricos é que eles eram animais 

insignificantes, cujo impacto sobre o ambiente não era maior que o de gorilas, vaga-lumes ou águas-

vivas2. 

Essa espécie humana possuía estilo de vida nômade, composta por pequenos grupos 

familiares que viviam da caça e da coleta de alimentos (ex.: nozes)3, e quando  esses grupos 

começavam a ficar muito grandes, dividiam-se, pois esta era a forma mais fácil de manter a 

estabilidade e a ordem. Com a evolução da linguagem, passaram a viver em grupos maiores, o que 

gerou maior equilíbrio4. 

Foram aprimorando a linguagem, descobriram o fogo, começaram a fazer pequenos 

instrumentos, passaram a cultivar a terra, trabalhavam diariamente e, com isso, viviam em 

assentamentos (aldeias) de forma estável, habitavam casas de barro, pedras ou até mesmo de 

madeira. Com o tempo, transformaram-se em camponeses, o que foi uma revolução que resultou 

em grande impacto psicológico, com efeitos inclusive na arquitetura5. A evolução se tornou constate 

e acelerada.  

Seguindo essa evolução natural do homem, outras transformações foram ocorrendo ao 

longo da história: 

[...] a civilização feudal e a civilização burguesa – prepararam a transformação histórica seguinte: o 

desenvolvimento da produção com os métodos científicos, que caracteriza nossa civilização industrial. 

O excedente assim produzido, crescente e ilimitado, não é reservado necessariamente a uma minoria 

dirigente, mas é distribuído para a maioria, e teoricamente para toda a população, que pode crescer 

sem obstáculos econômicos, até atingir ou ultrapassar os limites de equilíbrio do ambiente natural6. 

                                       
2 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. Tradução Janaína Marcoantonio. 1. ed. – Porto Alegre, RS: L&PM, 

2015. p. 8-9. 

3 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. p. 23. 

4 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. P. 32. 

5 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. P. 105. 

6 BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. Tradução de Silva Mazza. 5.ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. p. 10. 



 

25 

O homem, então, passou a viver em sociedade, em grandes grupos e utilizou-se dos recursos 

naturais de forma descontrolada, para saciar sua sede de desenvolvimento, ocasionando graves 

problemas ambientais, colocando em risco a manutenção da vida no planeta. 

As preocupações com meio ambiente, urbanismo e sustentabilidade aumentam a cada dia, 

principalmente nos grandes centros urbanos, em decorrência da alta densidade populacional e do 

elevado nível de uso dos recursos naturais necessários para a sua manutenção.  

Assim, necessário se faz, inicialmente, trazer um conceito de cidade, e optamos pelo de 

Rocha apud Canepa7, que assim define:  

[...] ela pode ser compreendida como centro populacional permanente, altamente organizado, com 

funções urbanas e políticas próprias; espaço geográfico transformado pelo homem pela realização de 

um conjunto de construções com caráter de continuidade e contiguidade. Espaço ocupado por uma 

população relativamente grande, e socialmente heterogênea, no qual existem atividades residencial, 

de governo, industrial e comercial, com um grau de equipamentos e serviços que assegure as 

condições da vida humana.  

Pode-se abordar o tema ‘cidade’ a partir de vários pontos de vista, quais sejam o sociológico, 

o demográfico, o jurídico e o econômico, não havendo uma definição isolada. Ressalta-se que existe 

uma relação ajustada entre o microssistema ambiental e o urbanístico nas cidades, a qual deve ser 

respeitada para que se proporcione proteção à qualidade de vida das pessoas e, 

consequentemente, a defesa do bem-estar das populações que nelas habitam8. 

Cidade é um “bem ambiental síntese na medida em que reúne os diversos aspectos do meio 

ambiente”9 e, segundo a Constituição, em seu Artigo 225: “bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida”10, portanto, possuidora de natureza difusa, ou seja, bem jurídico, 

indivisível, unitário e imaterial11. 

Segundo Marques apud Yoshida12: 

[...] reconhecendo que a cidade não se limita ao aspecto artificial do meio ambiente, devendo ser 

entendida como uma conjugação de todos os seus aspectos. São as construções e equipamentos que, 

com a observância dos direitos sociais indicados no art. 6º da Constituição Federal, possibilitam sadia 

qualidade de vida. (MARQUES, 2005, p. 96/8 e 220). 

Com o avanço industrial, as cidades passaram a sofrer com o desordenado e rápido 

crescimento, ocasionando problemas socioambientais que se agravam por diversos fatores: 

                                       
7 CANEPA, Carla. Cidades sustentáveis: o município como locus da sustentabilidade. 1.ed. São Paulo: RCS Editora, 2007. p. 4-5. 

8 CANEPA, Carla. Cidades sustentáveis: o município como locus da sustentabilidade. p. 5. 

9 YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. Sustentabilidade urbano-ambiental: os conflitos sociais, as questões urbanístico-ambientais e os 
desafios a qualidade de vida nas cidades. In: MARQUES, José Roberto. (Org.) Sustentabilidade e temas fundamentais de direito 
ambiental. Campinas, Millenium Editora, 2009. p. 74-75. 

10 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

11 YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. Sustentabilidade urbano-ambiental: os conflitos sociais, as questões urbanístico-ambientais e 
os desafios a qualidade de vida nas cidades. p. 75 

12 MARQUES apud YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. Sustentabilidade urbano-ambiental: os conflitos sociais, as questões 
urbanístico-ambientais e os desafios a qualidade de vida nas cidades. p. 75. 
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poluição, falta de saneamento básico, escassez de trabalho precariedade de moradias, aumento do 

tráfego de veículos, favelização e violência; enfim, uma grande deterioração, senão falta de 

qualidade de vida para as pessoas nas cidades13. 

Desta forma, um dos grandes desafios das cidades é proporcionar qualidade de vida 

necessária a seus habitantes, utilizando o mínimo possível de recursos naturais. 

O Ex-Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc14, descreve a triste realidade das cidades: 

As grandes cidades são organismos doentes; expressam desequilíbrios econômicos, ecológicos e 

espaciais que fazem do país um ser disforme: um corpo atrofiado com macrocefalia, uma imensa 

cabeça conturbada.  As metrópoles funcionam como colonialistas do território, atraem populações e 

recursos em espaços congestionados, gerando no rastro do êxodo áreas decadentes e 

desarticuladas. O diagnóstico é sombrio: conjuntivite (pela poluição do ar), surdez (pelos decibéis), 

amnésia (a especulação afeta a memória histórica), câncer (bairros degradados se replicam), estresse 

(a cidade à beira de um ataque de nervos), obesidade (por gorduras e frituras), diarreias (pelos 

coliformes na água), esquizofrenia (cidade partida), depressão geriátrica (anciãos abandonados, 

descartáveis), enfarte do miocárdio (circulação engarrafada por automóveis; viadutos - pontes de 

safena ineficazes), falocracia (erotismo barato, estupros cotidianos, homofobia), síndrome da 

alienação adquirida (pessoas convertidas em terminais receptores de códigos globalizados). 

Diante desse quadro, observa-se que um dos grandes desafios da sociedade é conciliar suas 

necessidades com o crescimento urbano,15 o que depende da participação de todos que utilizam os 

recursos naturais, que são finitos16, no sentido de mudar, com urgência, seus hábitos, direcionando-

os para a preservação e para o desenvolvimento sustentável. 

Da mesma forma, explana Canepa:  

Para a compreensão do fenômeno urbano, e na tentativa de visualizar uma solução para os problemas 

que nos afligem, percebe-se que o conflito está sem dúvida inserido no rígido determinismo da 

evolução da espécie. E é em razão disso que se faz necessária uma visão sempre multidisciplinar, 

entender como se deu o desenvolvimento urbano da sociedade, para que se possa ao menos 

vislumbrar caminhos nos emaranhados de dificuldades que impedem que hoje o homem possa 

desfrutar de cidades nas quais tenha um mínimo de qualidade de vida. Pois se hoje o homem elegeu 

como seu habitat os grandes núcleos urbanos, há de se fazer com que estes centros possam ir ao 

encontro daquilo que nos garante a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional: o direito a 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida17. 

                                       
13 YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. Sustentabilidade urbano-ambiental: os conflitos sociais, as questões urbanístico-ambientais e 

os desafios a qualidade de vida nas cidades. p. 77. 

14 MINC, Carlos. Ecologia Urbana. Jornal do Brasil, 05/01/2005. Disponível em: < http://www.gvces.com.br/ecologia-
urbana?locale=pt-br>. Acesso em: 10 jul.2017. 

15 CANEPA, Karla. Cidades sustentáveis: o município como locus da sustentabilidade. 11. 

16LEITE, Carlos; AWAD, Juliana di Cesare Marques. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012. p. 11. 

17 CANEPA, Karla. Cidades sustentáveis: o município como locus da sustentabilidade. p. 14. 
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Apesar dos inúmeros problemas existentes nos grandes centros urbanos, o homem ainda 

escolhe esses locais para morar, buscando melhores condições de vida, ainda que habitando em 

favelas18. 

A cidade dever ter um olhar atento para seus moradores, conforme observa Üner Kindar 

apud Yoshida19: 

Cada cidade precisa de um eficiente processo social, em todos os níveis, para resolver os seus conflitos. 

Esse processo precisa ser holístico, integrativo e participativo porque a cidade é o foco dos fenômenos 

sociais em todos os níveis e – sobretudo – porque a cidade não é apenas o que nela está construído. 

Uma cidade são as pessoas – e o habitat das pessoas.  As cidades, portanto, devem ser uma fonte de 

visões positivas das pessoas – onde todos tenham segurança, saúde e desenvolvimento sustentável; 

serviços básicos e culturais; direitos democráticos e deveres; possiblidades de escolha livre de 

emprego; participação nas decisões públicas. Nenhuma reconstrução de uma infraestrutura 

decadente será suficiente para assegurar que as cidades sejam seguras, saudáveis, e habitáveis até 

que as ideias, alma e espírito daqueles que nelas residem floresçam. (KINDAR, Üner, 1997. p. 08). 

É de entendimento geral que as cidades devem ser adequadas para pessoas, direcionadas 

para o desenvolvimento humano, cumprindo assim a sua função social20. 

Ainda, o Estatuto das Cidades21 determina que é de responsabilidade das políticas urbanas 

ordenar o desenvolvimento das funções sociais das cidades, garantindo o direito a cidades 

sustentáveis, à infraestrutura urbana, aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer, dentre outros 

objetivos, para que se possam efetivar os direitos preconizados pela Carta Constitucional. 

 

2. SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Não há como negar que estamos mesmo vivendo em uma sociedade de risco, diante dos 

problemas causados pelo uso desmedido dos recursos naturais em benefício da indústria e do 

acelerado desenvolvimento econômico. 

Conforme pontua Beck: 

A sociedade de risco não é uma opção que se pode escolher ou rejeitar no decorrer de disputas 

políticas. Ela surge na continuidade dos processos de modernização autônoma, que são cegos e surdos 

a seus próprios efeitos e ameaças. De maneira cumulativa e latente, estes últimos produzem ameaças 

que questionam e finalmente destroem as bases da sociedade industrial22. 

                                       
18 LEITE, Carlos; AWAD, Juliana diCesare Marques. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num 

planeta urbano. p. 22.  

19 YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. Sustentabilidade urbano-ambiental: os conflitos sociais, as questões urbanístico-ambientais e 
os desafios a qualidade de vida nas cidades. p. 78-79. 

20 YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. Sustentabilidade urbano-ambiental: os conflitos sociais, as questões urbanístico-ambientais e 
os desafios a qualidade de vida nas cidades. p. 77. 

21 BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição federal, estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá outras providencias. Portal da Previdência da República do Brasil: Legislação. Brasília, DF. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm. Acesso em: 10 jul. 2017. 

22 BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernização Reflexiva: Política, tradição e estética na ordem social moderna. 
Tradução de Magda Lopes. 2. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2012. Título original: ReflexiveModernization. p. 18. 
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Destaca-se que o conceito de sustentabilidade é abstrato, em decorrência de seu modo 

normativo, pois trata de analisar os efeitos que a ação do homem exerce sobre o ambiente no qual 

está inserido. Surge a partir da ótica de que os recursos que estão sendo utilizados são finitos, 

necessitando de mudanças comportamentais23. 

Nusdeo24 destaca que a palavra sustentabilidade traz concepções variadas:  

O termo sustentabilidade evidentemente comporta conotações diversas. Ele decorre do conceito de 

sustentação, o qual, por sua vez, é aparentado à manutenção, conservação, permanência, 

continuidade e, assim por diante. Sustentação e manutenção, por outro lado, têm como cognatos 

sustento e mantença, expressões mais ligadas à ideia de prover, ou seja, aportar recursos ou dar 

condições para que alguém ou determinada entidade possa sobreviver ou desempenhar sua atividade 

por algum tempo, com o requisito de permanência. 

O termo sustentabilidade está ligado à qualidade de vida, a qual não está restrita apenas ao 

homem, mas a todas as espécies da biosfera25, e deve ser pensada para além da atual geração.    

Não se pode falar em sustentabilidade sem mencionar a base constitucional do caput do 

artigo 225, da Constituição de 1988: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações26. 

Trata-se de um comando constitucional amplo e que não se limita a esse dispositivo. É uma 

síntese dos demais mandamentos em matéria ambiental, amparados pela Constituição; portanto, 

pode-se dizer que o artigo 225 é a “mãe de todos os direitos ambientais da Constituição brasileira”27. 

Ainda, segundo Freitas a sustentabilidade é verdadeiro princípio constitucional: 

[...] eis o conceito proposto para o princípio da sustentabilidade: trata-se do princípio constitucional 

que determina, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela 

concretização solidária de desenvolvimento material e imaterial, socialmente incluso, 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-estar28. 

Para que haja o cumprimento do comando constitucional do artigo 225, é preciso que os 

processos de produção e de consumo atendam às necessidades de preservação do meio ambiente, 

a fim de manter o equilíbrio ecológico necessário29. 

                                       
23 LEITE, Carlos; AWAD, Juliana diCesare Marques. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num 

planeta urbano. p. 29. 

24 NUSDEO, Fabio. Sustentabilidade. In MARQUES, José Roberto. (Org.) Sustentabilidade: e temas fundamentais de direito ambiental. 
Campinas: Millennium Editora, 2009. p. 147. 

25 CANEPA, Karla. Cidades sustentáveis: o município como locus da sustentabilidade. p. 11. 

26 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

27 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. 3. ed. rev. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 24. 

28 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 41. 

29 FINK, Daniel R. Relação jurídica ambiental e sustentabilidade. In: MARQUES, José Roberto. (org.) Sustentabilidade e temas 
fundamentais de direito ambiental. Campinas: Millennium Editora, 2009. p. 111. 
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Tem-se, portanto, que o conceito de sustentabilidade é bastante abstrato, o que torna 

imperativo o estudo sobre os impactos causados pelo homem no ambiente, a fim de nortear quais 

os principais pontos que devem ser tratados, partindo para um campo mais restrito que é o 

desenvolvimento sustentável30. 

Desta forma, trabalhar o conceito de desenvolvimento sustentável é tratar de um conceito 

complexo, que vai muito além da matéria ambiental, envolvendo também as esferas social e 

econômica31. 

Canepa enfatiza o desequilíbrio social gerado pelo crescimento econômico: 

O atual modelo de crescimento econômico, entretanto, gerou enormes desequilíbrios; se, por um lado 

nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miséria, a degradação ambiental e a 

poluição aumentam dia-a-dia. Diante desta constatação, a ideia do desenvolvimento sustentável 

busca, como já se mencionou, conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental 

e, ainda (essa sim parece ser uma utopia), com a questão da pobreza no mundo.32 

Os danos produzidos, muitas vezes, são imperceptíveis, recaindo sobre o ar, as plantas e os 

animais, desencadeando sérios danos ao ecossistema, afetando, através de um “efeito 

bumerangue”, não somente aqueles que o produziram, ou os que com ele lucraram, mas a todos 

de forma indiscriminada33. 

Os povos têm buscado qualidade vida, desde os primórdios das civilizações34, tanto que o 

conceito definido para desenvolvimento sustentável foi se aprimorando/remodelando, pois decorre 

de longo processo histórico de reestruturação crítica entre meio natural e sociedade civil35. 

Para Costa Neto: 

Sem embargo desse registro, inegável é o acerto da tese do desenvolvimento sustentável. Tal conceito 

traz em si o reconhecimento de que os recursos naturais não são inesgotáveis. Ao mesmo tempo 

expressa a compreensão de que não pode haver desenvolvimento pleno se os caminhos trilhados para 

a sua consecução desprezam um sistema de exploração racional e equilibrada do meio ambiente. E 

mais: desenvolvimento sustentável implica necessariamente melhoria na qualidade de vida dos povos 

que habitam o planeta, impondo-se, nesse sentido, a redução das desigualdades socioeconômicas36. 

A consciência sobre os problemas ambientais é de nível internacional e surgiu em virtude dos 

graves impactos que a ação do homem causou na natureza, principalmente pela possibilidade de 

esgotamento desses recursos. Tanto que os efeitos e riscos são transnacionais, de forma que “uma 

                                       
30 LEITE, Carlos; AWAD, Juliana diCesare Marques. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num 

planeta urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012. p. 29. 

31 CANEPA, Karla. Cidades sustentáveis: o município como locus da sustentabilidade. p. 74. 

32 CANEPA, Karla. Cidades sustentáveis: o município como locus da sustentabilidade. p. 79. 

33 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2011. 
Título original: Risikogesellschaft. p. 27. 

34 CANEPA, Karla. Cidades sustentáveis: o município como locus da sustentabilidade. p. 79. 

35 VAN BELLEN, Hans Michael. Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 253 p. 

36 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Proteção jurídica do meio ambiente: I Florestas. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 59. 
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folha de grama da floresta bávara passa a depender da assinatura e implementação de acordos 

internacionais”37. 

Diante de tantas preocupações, em 1972, em Estocolmo, foi realizada a Conferência das 

Nações Unidas sobre o meio ambiente38. 

Os trabalhados realizados nessa conferência tiveram como resultado o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA39, que vige até os dias atuais. Resultou também no 

importante Relatório de Estocolmo, que, pela primeira vez, manifestou o direito de todas as pessoas 

a um meio ambiente saudável, fundamento redigido no seguinte princípio: 

Princípio 1: O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições 

de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e 

gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as 

gerações presentes e futuras. A este respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, 

a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação 

estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas40. 

Passados quinze anos da Conferência de Estocolmo, e diante da contínua preocupação com 

o meio ambiente, representantes da ONU e alguns especialistas de renome constituíram a Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, elaborando o conceito de desenvolvimento 

sustentável. Sob a coordenação de Gro Harlem Brundtland, formularam propostas para o futuro em 

matéria ambiental, o que resultou no Relatório "Nosso futuro comum", mais conhecido por 

Relatório de Brundtland41, conforme informa o site Recriar Com Você (2011): 

[...] Relatório Brundtland apresentou um novo olhar sobre o desenvolvimento, definindo-o como o 

processo que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de suprir suas próprias necessidades”. É a partir daí que o conceito de desenvolvimento 

sustentável passa a ficar conhecido. Elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, o Relatório Brundtland aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento 

sustentável e os padrões de produção e consumo, trazendo à tona mais uma vez a necessidade de 

uma nova relação “ser humano-meio ambiente”. Ao mesmo tempo, esse modelo não sugere a 

estagnação do crescimento econômico, mas sim essa conciliação com as questões ambientais e 

sociais42. 

Importa destacar que o conceito de desenvolvimento sustentável, visto internacionalmente, 

é uma espécie de modelo que tende a conciliar questões que não podem ser vistas de forma isolada, 

                                       
37 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade.p.27. 

38 SOTTO, Debora. Mais-valia urbanística e desenvolvimento urbano sustentável: Uma análise jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2016. p. 51. 

39 SOTTO, Debora. Mais-valia urbanística e desenvolvimento urbano sustentável: Uma análise jurídica. p. 51. 

40 Ministério de Meio Ambiente. Declaração da Conferência de ONU no Ambiente Humano. Disponível em: 
www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc. Acesso em: 21 jul. 2017. 

41 SOTTO, Debora. Mais-valia urbanística e desenvolvimento urbano sustentável: Uma análise jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2016. p. 51. 

42 RECRIAR PARA VOCÊ. Relatório Brundtland: nosso futuro comum. 2011. Disponível em: 
http://www.recriarcomvoce.com.br/blog_recriar/relatorio-brundtland-nosso-futuro-comum/. Acesso em: 13 ago. 2018. 
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pois são  indissociáveis, quais sejam: a preservação ambiental, o crescimento econômico e a inclusão 

social43. 

Segundo Machado44, desenvolvimento sustentável é a união de dois conceitos que se 

encontram em lados opostos: de um, estão os interesses do desenvolvimento voltados para os 

aspectos econômicos; de outro, os do desenvolvimento ambiental. No entanto, esses dois conceitos 

devem ser harmônicos entre si, não podendo o econômico se sobrepor ao ambiental. 

Os problemas ambientais não podem ficar restritos às fronteiras de cada país, visto que sua 

abordagem exige mudanças globais, envolvendo os legisladores a fim de que elaborem medidas 

inovadoras, com efetiva atenção aos problemas sociais, econômicos e ambientais45. 

Sobre o tema, pontua Mascarenhas: 

O postulado globalista pode resumir-se assim: a proteção do ambiente não deve ser feita ao nível de 

sistemas jurídicos isolados (estatais ou não) mas sim a nível de sistemas jurídicos-políticos, 

internacionais e supranacionais, de forma a que se alcance um standart ecológico ambiental razoável 

a nível planetário e, ao mesmo tempo, se estruture uma responsabilidade global (de Estado, 

organizações, grupos) quanto as exigências de sustentabilidade ambiental46. 

Assim, para que as leis tenham efetividade, premente é o empenho do Poder Público: "É 

necessário, pois, que essa nova concepção comece a fazer parte das ações do poder Público, das 

empresas, da sociedade, e de todos os brasileiros"47. 

Importante destacar as palavras de Streck: 

[...] a Constituição não tem somente a tarefa de apontar para o futuro. Tem, igualmente, a relevante 

função de proteger os direitos já conquistados. Desse modo, mediante a utilização da principiologia 

constitucional (explícita ou implícita), é possível combater alterações feitas por maiorias políticas 

eventuais, que, legislando na contramão da programaticidade constitucional, retiram (ou tentam 

retirar) conquistas da sociedade48. 

Com isso em mente, pode-se avançar agora para a análise da cidade do ponto de vista da 

sustentabilidade ou da insustentabilidade. 

 

 

                                       
43 SOTTO, Debora. Mais-valia urbanística e desenvolvimento urbano sustentável: Uma análise jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 

2016. p. 52. 

44 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 74. 

45 MASCARENHAS, Luciane Martins de Araújo. Desenvolvimento sustentável: estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de 
vizinhança. Curitiba: Letra da Lei, 2008. p. 22. 

46 MASCARENHAS, Luciane Martins de Araújo. Desenvolvimento sustentável: estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de 
vizinhança. Curitiba: Letra da Lei, 2008. p. 22. 

47 MASCARENHAS, Luciane Martins de Araújo. Desenvolvimento sustentável: estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de 
vizinhança. Curitiba: Letra da Lei, 2008. p. 23. 

48 STRECK, Lênio. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 10. ed. rev., atual. e ampl. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 67.   
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3. CIDADE (IN)SUSTENTÁVEL 

Um conceito de cidade sustentável é oferecido pela United Nations Human Settlement 

Program – UM Habitat apud Canepa: 

[...] uma cidade onde as realizações e os avanços em desenvolvimentos social, econômico e físico são 

feitos para durar. Uma cidade sustentável possui uma reserva durável de recursos naturais dos quais 

depende o desenvolvimento (utilizando-os somente em um nível de produção sustentável). Uma 

cidade sustentável mantém uma segurança durável diante de desastres naturais que possam ameaçar 

o desenvolvimento (permitindo-se somente riscos aceitáveis). Cidades Sustentáveis são fundamentais 

para o desenvolvimento social e econômico49. 

A partir dessa importante definição, pode-se notar que o desenvolvimento não é, de forma 

alguma, empecilho para a sustentabilidade, pois, com a combinação de ambos, têm-se bases sólidas 

e duradouras, garantidoras das premissas Constitucionais para um ambiente ecologicamente 

equilibrado, direito de todos, incluídas as próximas gerações. 

Anterior à Constituição de 1988, a Política Nacional do Meio Ambiente foi instituída através 

da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que passou a direcionar as ações públicas e privadas que 

pudessem trazer interferências ao meio ambiente, efetivando assim importante instrumento de 

proteção ambiental50.  

Segundo entendimento de Freitas: 

[...] a lei estabeleceu que o meio ambiente é o conjunto de interações que abriga todas as formas de 

vida, incluindo, portanto, os aspectos sociais a ela relacionados. De fato, o meio ambiente como um 

todo deve abranger os aspectos sociais que o compõem, que englobam também as alterações 

produzidas pelo ser humano no meio ambiente, lembrando que a expressão meio ambiente, inclui 

ainda a relação dos seres vivos, bem como "urbanismo, aspectos históricos, paisagísticos e outros 

tanto essenciais, atualmente, à sobrevivência sadia do homem na Terra51. 

A Constituição de 1988 foi, dentre as constituições brasileiras, a primeira a dar a devida 

atenção ao meio ambiente, conforme relata Mascarenhas: 

De fato, as constituições brasileiras até a década de 1960 não levaram em conta a proteção do meio 

ambiente e, historicamente, as disposições nelas constantes tinham por objetivo tutelar o crescimento 

econômico, sem cogitar o efetivo desenvolvimento do Brasil. Esse tratamento dado pelas 

constituições anteriores contribui para a ocorrência da crise ambiental já abordada, que levou, 

posteriormente, à mudança de paradigmas e busca da tutela constitucional52. 

                                       
49 CANEPA, Karla. Cidades sustentáveis: o município como locus da sustentabilidade. p. 155-156. 

50 MASCARENHAS, Luciane Martins de Araújo. Desenvolvimento sustentável: estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de 
vizinhança. p. 61. 

51 FREITAS, Vladimir Passos de. A constituição federal e a efetividade das normas ambientais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002. p. 17. 

52 MASCARENHAS, Luciane Martins de Araújo. Desenvolvimento sustentável: estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de 
vizinhança. p. 55.  
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A partir de 1988, portanto, o meio ambiente foi tutelado, viabilizando mecanismos 

garantidores de controle e de proteção53, dando especial atenção aos direitos fundamentais e 

garantias para os seres humanos, como o direito à vida, à liberdade, à dignidade da pessoa humana 

e à igualdade54. 

Portanto, pode-se dizer que a qualidade de vida está diretamente ligada à dignidade humana, 

importante princípio fundamental da nossa Constituição. Conforme delineado por Mascarenhas: 

O princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de integridade moral a ser 

assegurado a todas as pessoas por sua só existência no mundo. É um respeito à criação, independente 

de crença que se professe quanto à sua origem. A dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e 

valores do espírito como com as condições materiais de subsistência55. 

Desta forma, tendo em vista que é no meio ambiente ecologicamente equilibrado que a vida 

se desenvolve, tem-se que este princípio está intrinsecamente ligado ao princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana56. 

Diante da tamanha importância que representam, toda a comunidade internacional está 

unida em prol desses direitos, que são a essência da manutenção da vida na terra. 

No que se refere às cidades, em matéria de desenvolvimento sustentável, o Relatório 

Brundtland elaborou várias recomendações e dedicou todo um capítulo visando a uma gestão 

urbana sustentável, aplicável tanto aos países ricos quanto aos pobres, baseadas principalmente na 

inclusão social e na descentralização administrativa57. 

Sobre o tema, Sotto destaca: 

Uma boa administração municipal requer a descentralização de recursos, de poder político e de 

pessoal em favor das autoridades locais, que estão em melhor situação para avaliar e prover as 

necessidades de sua área. Mas o desenvolvimento sustentável das cidades depende de uma 

cooperação mais estreita com as maiorias pobres urbanas, que são os verdadeiros construtores das 

cidades, somando suas aptidões e recursos àqueles do "setor informal". Muito pode ser feito por meio 

de projetos "comunitários" que proporcionem às famílias serviços básicos em torno dos quais se 

possam construir habitações mais sólidas58. 

Decorrente do forte impacto que o Relatório “Nosso futuro comum” teve sobre a 

comunidade internacional, em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, uma nova Conferência Mundial 

                                       
53 MASCARENHAS, Luciane Martins de Araújo. Desenvolvimento sustentável: estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de 

vizinhança. p. 55. 

54 REZENDE, Elcio Nacur; CARVALHO, Valdênia Geralda de. (Org.) Direito ambiental e desenvolvimento sustentável: edição 
comemorativa dos dez anos da escola Superior Dom Helder Câmara. Belo Horizonte: Escola Superior Dom Helder Câmara Esdhc, 
2013. p. 20. 

55 MASCARENHAS, Luciane Martins de Araújo. Desenvolvimento sustentável: estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de 
vizinhança. p. 60. 

56 MASCARENHAS, Luciane Martins de Araújo. Desenvolvimento sustentável: estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de 
vizinhança. p. 61. 

57 SOTTO, Debora. Mais-valia urbanística e desenvolvimento sustentável: uma análise jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2016. p. 
53.  

58 SOTTO, Debora. Mais-valia urbanística e desenvolvimento sustentável: uma análise jurídica. p. 54 
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foi realizada, chamada de “Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – Rio 92”, sob o prisma do desenvolvimento sustentável e do respeito por todas 

as formas de vida59. 

Como resultado da Rio-92, tem-se a Agenda 21, que propõe um Plano Global de Ação que 

aponta para "a cooperação em matéria de desenvolvimento e meio ambiente"60. 

O capítulo 7 da Agenda 21 traz importante plano direcionado às cidades, com oito objetivos 

essenciais. Importante destaque se dá ao ponto citado a seguir: 

7.5.(A) As áreas de programas incluídas neste capítulo são: (a) Oferecer a todos habitação adequada; 

(b) Aperfeiçoar o manejo dos assentamentos humanos; (c) Promover o planejamento e o manejo 

sustentáveis do uso da terra; (d) Promover a existência integrada de infra-estrutura ambiental: água, 

saneamento, drenagem e manejo de resíduos sólidos; (e) Promover sistemas sustentáveis de energia 

e transporte nos assentamentos humanos; (f) Promover o planejamento e o manejo dos 

assentamentos humanos localizados em áreas sujeitas a desastres; (g) Promover atividades 

sustentáveis na indústria da construção; (h) Promover o desenvolvimento dos recursos humanos e da 

capacitação institucional e técnica para o avanço dos assentamentos humanos61. 

Ainda segundo recomendações da Agenda 21, as cidades devem buscar a adoção de 

programas a partir da participação e do consenso, devendo-se ouvir a população, as empresas 

privadas e as organizações locais62. 

Neste caminho, o Brasil, elaborou a sua própria Agenda 21, desenvolvida entre os anos de 

1999 e 2002, por meio de ação conjunta do Governo e sociedade civil -  processo participativo -, 

tendo sido coordenado pela Comissão de Política e Desenvolvimento Sustentável juntamente com 

a Agenda 21 Nacional – CPDES (órgão do Ministério do Meio Ambiente)63. 

A Agenda brasileira é composta, como bem define seu título, de vinte e uma ações 

prioritárias, cuja linha principal é a sustentabilidade, eixo que está divido em cinco temas, dentre 

eles inclusão social e estratégia para sustentabilidade urbana e rural64. 

Em setembro de 2015, foram elaborados os projetos/metas para os próximos quinze anos, 

que resultaram na Agenda 2030, com os novos objetivos de desenvolvimento sustentável de alcance 

global, almejando plena implementação até 2030, formada pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), cujo grande desafio é a erradicação da pobreza em todas as suas formas, sendo 

este requisito indispensável para a o desenvolvimento sustentável em suas três dimensões – 

                                       
59 JUAREZ apud SOTTO, Debora. Mais-valia urbanística e desenvolvimento sustentável: uma análise jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen 

Juris, 2016. p. 53.  

60 SOTTO, Debora. Mais-valia urbanística e desenvolvimento sustentável: uma análise jurídica. p. 54. 

61 UNCED - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), Agenda 21 (global), em português. 
Ministério do Meio Ambiente – MMA. Disponível em:  
http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Agenda_21_Global_Integra.pdf.  Acesso em: 15 jul. 2017. 

62 SOTTO, Debora. Mais-valia urbanística e desenvolvimento sustentável: uma análise jurídica. p.56. 

63 SOTTO, Debora. Mais-valia urbanística e desenvolvimento sustentável: uma análise jurídica. p.56. 

64 SOTTO, Debora. Mais-valia urbanística e desenvolvimento sustentável: uma análise jurídica. p.56. 
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econômica, social e ambiental – de forma equilibrada e integrada, e ainda continuar com as metas 

inacabadas65. 

A Agenda 2030 impõe: 

5. Esta é uma Agenda de alcance e significado sem precedentes. Ela é aceita por todos os países e é 

aplicável a todos, levando em conta diferentes realidades nacionais, capacidades e níveis de 

desenvolvimento e respeitando as políticas e prioridades nacionais. Estes são objetivos e metas 

universais que envolvem todo o mundo, igualmente os países desenvolvidos e os em 

desenvolvimento. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável66. 

No entanto, apesar de todos os esforços para a implantação de propostas visando ao 

desenvolvimento sustentável, o Brasil encontra ainda grandes problemas para cumprir sua parte no 

acordo. 

O Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável da Organização das 

Nações Unidas, realizado em Nova York (10 a 19/07/2017), colheu os avanços de cada país 

participante quanto à implementação da Agenda 203067.  

No entanto, o Brasil corre sério risco de não conseguir cumprir as metas da Agenda 2030, 

uma vez que os avanços são pequenos e existem, inclusive, retrocessos em "questões 

fundamentais" relacionadas à garantia à saúde e à redução da pobreza. "As notícias ruins serão 

levadas por um grupo de mais de quarenta organizações da sociedade civil que apresentarão o 

‘Relatório Luz da Agenda 2030’”68. 

Segundo o pesquisador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Francisco 

Menezes: 

Estamos muito preocupados porque entre os objetivos fixados, como a questão da pobreza e da fome, 

estamos percebendo um princípio de retrocesso. Eles têm relação com a situação econômica e social 

do país. Os dados mostram até 2014 um caminho exitoso, mas inicia-se a crise e as curvas, que eram 

ascendentes, começam a cair69. 

                                       
65 ONUBR – Nações Unidas no Brasil. Transformando nosso mundo: A agenda 20130 para o desenvolvimento sustentável. Traduzido 

pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio), última edição em 13 de outubro de 2015. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 15 jul. 2107. 

66 ONUBR – Nações Unidas no Brasil. Transformando nosso mundo: A agenda 20130 para o desenvolvimento sustentável. Traduzido 
pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio), última edição em 13 de outubro de 2015. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 15 jul. 2107. 

67 PINTO, Fábio de Almeida. Sociedade civil apresenta na ONU retrocessos do Brasil na agenda de desenvolvimento sustentável. In 

Programa de cidades sustentáveis. 13 jul. 2017. Disponível em: http://www.cidadessustentaveis.org.br/noticias/sociedade-civil-
apresenta-na-onu-retrocessos-do-brasil-na-agenda-do-desenvolvimento. Acesso em: 15 jul. 2017. 

68 PINTO, Fábio de Almeida. Sociedade civil apresenta na ONU retrocessos do Brasil na agenda de desenvolvimento sustentável. In 

Programa de cidades sustentáveis. 13 jul. 2017. Disponível em: http://www.cidadessustentaveis.org.br/noticias/sociedade-civil-
apresenta-na-onu-retrocessos-do-brasil-na-agenda-do-desenvolvimento. Acesso em: 15 jul. 2017. 

69 MENESESapudPLATONOW,Vladimir. Brasil não pode atingir objetivos sustentáveis da ONU, dizem organizações. Programa cidades 
sustentáveis. 10 jul. 2017. Disponível em: http://www.cidadessustentaveis.org.br/noticias/brasil-pode-nao-atingir-objetivos-
sustentaveis-da-onu-dizem-organizacoes. Acesso em: 15 jul. 2017. 
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Relata, ainda, que o índice que mede o nível de desigualdade em uma sociedade estava 

apontando, até 2014, um declive; mas infelizmente, em 2015, estagnou e no ano seguinte começou 

a sinalizar que a desigualdade no país voltou a aumentar70. 

De acordo o Relatório do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) e Gestos – 

Soropositividade, Comunicação e Gênero, fica evidente que: 

[...] os dados analisados refletem um processo de negligência do bem público em nome da 

manutenção do status quo e do desmonte das políticas voltadas à promoção da dignidade, redução 

das desigualdades, efetivação de direitos humanos e sustentabilidade socioambiental, frutos de 

décadas de construção e conquistas da sociedade71. 

Portanto, de acordo com o Relatório, estamos seguindo rumo contrário ao desenvolvimento 

sustentável, pois se não bastassem os problemas socioambientais, ainda temos problemas com 

infraestrutura e inovações, o que coloca o Brasil em uma posição nada confortável, longe de ser 

"líder da agenda de desenvolvimento sustentável"72. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se observou, com a evolução do homem, importantes conquistas foram realizadas: 

afinal, o homem descobriu o fogo, desenvolveu a linguagem e a escrita, fez avanços tecnológicos. 

No entanto, toda essa evolução teve um alto custo, a degradação do meio ambiente 

ocasionada pelo uso desmedido dos recursos naturais, sobretudo nas últimas décadas. 

Assim como o homem evoluiu, as cidades também evoluíram; em contrapartida, porém, 

vieram grandes problemas. Hoje as cidades - tanto as pequenas, quanto os grandes centros - sofrem, 

devido aos graves problemas ambientais, sociais e políticos. Ao seu crescimento sucederam-se falta 

de infraestrutura adequada, abuso e uso imoderado dos recursos naturais, exclusão social, pobreza, 

violência, dentre muitos outros aspectos deletérios. 

Diante de tamanhas dificuldades, a Constituição visa a dar proteção ao meio ambiente, 

dando-lhe status de direito fundamental, já que é bem de todos, devendo ser protegido e 

preservado, a fim de garanti-lo também às futuras gerações. 

No entanto, a preocupação com o meio ambiente ocorre em âmbito global; sendo assim, 

importantes avanços também vêm ocorrendo, com a elaboração de documentos que tendem a 

projetar as sociedades por um novo caminho, o qual viabiliza o processo de desenvolvimento de 

forma que não mais agrida a natureza, utilizando-a de forma racional e mínima. 

                                       
70 PLATONOW,Vladimir. Brasil não pode atingir objetivos sustentáveis da ONU, dizem organizações. Programa cidades sustentáveis. 

10 jul. 2017. Disponível em: http://www.cidadessustentaveis.org.br/noticias/brasil-pode-nao-atingir-objetivos-sustentaveis-da-
onu-dizem-organizacoes. Acesso em: 15 jul. 2017. 

71 PINTO, Fábio de Almeida. Sociedade civil apresenta na ONU retrocessos do Brasil na agenda de desenvolvimento sustentável. In 

Programa de cidades sustentáveis. 13 jul. 2017. Disponível em: http://www.cidadessustentaveis.org.br/noticias/sociedade-civil-
apresenta-na-onu-retrocessos-do-brasil-na-agenda-do-desenvolvimento. Acesso em: 15 jul. 2017. 

72 PINTO, Fábio de Almeida. Sociedade civil apresenta na ONU retrocessos do Brasil na agenda de desenvolvimento sustentável. In 

Programa de cidades sustentáveis. 13 jul. 2017. Disponível em: http://www.cidadessustentaveis.org.br/noticias/sociedade-civil-
apresenta-na-onu-retrocessos-do-brasil-na-agenda-do-desenvolvimento. Acesso em: 15 jul. 2017. 
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As questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, embora se tenha avançado 

muito, ainda encontram grandes barreiras, como a educação (ou a falta dela), a política e a 

economia. A voz do crescimento e do capitalismo ainda ressoa mais alta. 

O Brasil, apesar de subscrever vários projetos, leis e políticas para o desenvolvimento 

sustentável, ainda permanece longe de atingir seus objetivos, visto que os problemas sociais se 

agravam diariamente. 

Nossas cidades, que deveriam ser sustentáveis, estão em uma escala, diária e crescente, de 

pobreza e favelização. Precisa-se, com urgência, olhar para a questão da solidariedade, para os 

problemas relacionados às pessoas, pois são elas a chave-mestra para se construir uma cidade, uma 

sociedade, um planeta sustentável. 
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CAPÍTULO 3 

A (IM)POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

EM CIDADES (IN)SUSTENTÁVEIS 

Everson Vieira Machado1 

INTRODUÇÃO 

Os problemas ambientais que a sociedade enfrenta podem ser irreversíveis, porque a 

natureza não se regenera instantaneamente2.  

E como afirma Sebastião Valdir Gomes, a questão ambiental tem sido um dos temas mais 

recorrentes na mídia e nas conferências nacionais e internacionais, por entidades públicas ou 

privadas, propondo-se novas tarefas e demandando novas respostas à organização do Estado3.  

Já no que se refere ao urbanismo, Toshio Mukai adverte para o fato de que as ocupações e 

os espaços habitáveis “não podem ocorrer de forma meramente acidental, sob as forças dos 

interesses privados e da coletividade”4. E Daniela Rosário Rodrigues complementa que “não se pode 

mais permitir o crescimento desordenado e irregular da estrutura das cidades”5.  

Isso porque o adensamento periférico possui causas diversas. Os problemas existentes em 

inúmeras áreas são decorrentes de motivos específicos, dentre eles: a) ocupação de terras vazias 

por grupos de baixa renda; b) loteamentos irregulares e clandestinos comercializados ilegalmente; 

c) conjuntos habitacionais para hipossuficientes produzidos pelo Poder Público; d) cortiços e favelas, 

inclusive invasão de prédios ociosos6.  

E as alternativas para a solução dessas irregularidades e desordenamentos urbanos são o 

planejamento, desde a natureza da ocupação e sua finalidade, passando por avaliação da geografia 

local e da capacidade de comportar um grande número de habitantes sem danos para o meio 

ambiente7.  

                                       
1 Defendeu sua Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, em 20.11.2018, na linha 

de pesquisa Direito, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente . Especialista em Direito Processual Civil (CESUSC), Direito Público 
(FURB) e Direito Previdenciário (CESUSC).  

2 SILVA JUNIOR, Alcides Leopoldo e. O estudo do impacto ambiental como instrumento de prevenção do dano ao meio ambiente. In: 
FREITAS, Vladimir Passos de (Coord.). Direito Ambiental em Evolução 3. Curitiba: Juruá, 2009. p. 33. 

3 GOMES, Sebastião Valdir. Direito ambiental brasileiro. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 23. 

4 MUKAI, Toshio. Temas atuais de direito urbanístico e ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 29. 

5 RODRIGUES, Daniela Rosário. O direito à propriedade titulada por meio da regularização fundiária. In: NALINI, José Renato; LEVY, 
Wilson. Regularização fundiária. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 31. 

6 NALINI, José Renato. Perspectivas da regularização fundiária. In: NALINI, José Renato; LEVY, Wilson. Regularização fundiária. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 04. 

7 MUKAI, Toshio. Temas atuais de direito urbanístico e ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 29. 
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O crescimento desordenado das cidades afeta diretamente o meio ambiente, e naquelas que 

possuem em seu território áreas de preservação permanente, esta precisa ser de fato o foco central 

de suas políticas públicas. 

Nesse caminho, há necessidade de se alinhar desenvolvimento com sustentabilidade nas 

cidades. E é disso, exatamente, que o presente capítulo se propõe a tratar. 

 

1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Luís Paulo Sirvinskas sustenta que o princípio do desenvolvimento sustentável visa a 

“conciliar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico para a melhoria 

da qualidade de vida do homem”8. 

Romeu Faria Thomé da Silva complementa, afirmando que se trata do “prima principium” do 

Direito Ambiental, que tem como fundamento as seguintes vertentes: crescimento econômico, 

preservação ambiental e equidade social9.  

Seria, segundo Sirvinskas, “a utilização racional dos recursos naturais não renováveis” o que 

a Constituição da República Federativa do Brasil chama de meio ambiente ecologicamente 

equilibrado10. E continua: 

Visa-se, com essa conciliação, assegurar a manutenção de todas as formas de vida na Terra, inclusive 

a humana. Busca-se, por meio desse princípio, melhorar a qualidade de vida, respeitando a capacidade 

de suporte dos ecossistemas. Objetiva-se, com isso, a diminuição da miséria, da exclusão social e 

econômica, do consumismo, do desperdício e da degradação ambiental. Há quem entenda que a 

dicotomia desenvolvimento/preservação ambiental está superada. Precisa-se, segundo estes críticos, 

conciliar sustentabilidade com tecnologia, em benefício do meio ambiente. Toda decisão (seja ela 

política, econômica ou social) deverá ter um viés ambiental. Assim, não devemos buscar mais a 

conciliação ou a compatibilização do desenvolvimento econômico com proteção ambiental. A questão 

ambiental deve ser parte integrante da decisão econômica, por exemplo. Alguns doutrinadores 

denominam princípio da ubiquidade, ou seja, o viés ambiental deve estar presente em todas as 

decisões humanas impactantes11. 

Mas essa equação é de difícil solução, pois “os dois mais sérios problemas do modelo de 

desenvolvimento atual são: a pobreza e os crescentes impactos ambientais”12. 

Não por acaso, segundo Carlos Leite, o desenvolvimento sustentável é o maior desafio do 

século 21, pois: 

[...] (a) dois terços do consumo mundial de energia advêm das cidades, (b) 75% dos resíduos são 

gerados nas cidades e (c) vive-se um processo dramático de esgotamentos dos recursos hídricos e de 

                                       
8 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 145. 

9 SILVA, Romeu Faria Thomé da. Manual de direito ambiental. 6. ed. Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 56. 

10 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 145. 

11 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 146. 

12 SILVA, Romeu Faria Thomé da. Manual de direito ambiental. 6. ed. Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 56. 
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consumo exagerado de água potável. A agenda Cidades Sustentáveis é, assim, desafio e oportunidade 

únicas no desenvolvimento das nações13.  

Paulo Affonso Leme Machado apresenta a noção de sustentabilidade que se funda em pelo 

menos dois critérios: “primeiro, as ações humanas passam a ser analisadas quanto à incidência de 

seus efeitos diante do tempo cronológico, pois esses efeitos são estudados no presente e no 

futuro”; em segundo lugar, “ao se procurar fazer um prognóstico do futuro, haverá de ser 

pesquisado que efeitos continuarão e quais as consequências de sua duração”14. 

A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento é oriunda da Resolução 41/128, da ONU, 

de 4 de dezembro de 1986. No segundo período de seu Preâmbulo, encontra-se o conceito de 

desenvolvimento:  

[...] é um processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa ao constante incremento 

do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com base em sua participação ativa, livre 

e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí resultantes15. 

Machado argumenta que se tem confundido o que vem a ser qualidade de vida com a 

obtenção de lucro em forma de dinheiro. Assim melhor descreve: 

Numa sociedade que considera o dinheiro um de seus maiores valores, já que tem poder de troca 

maior que qualquer outra mercadoria, quem tem mais pode ter melhores condições de conforto. Mas 

o conforto que o dinheiro compra não constitui todo o conteúdo de uma boa qualidade de vida. A 

experiência dos povos ricos o demonstra, tanto que também eles buscam uma melhor qualidade de 

vida. Porém, essa cultura ocidental, que hoje busca uma melhor qualidade de vida, é a mesma que 

destruiu e ainda destrói o principal modo de obtê-la: a Natureza, patrimônio da Humanidade, e tudo 

o que pode ser obtido a partir dela, sem que esta seja degradada16. 

E lembra que desenvolvimento sustentável é uma locução em que se ligam dois conceitos: o 

de sustentabilidade que passa a qualificar ou caracterizar o de desenvolvimento17.  

Sobre os inúmeros empregos que se tem dado ao substantivo “sustentabilidade”, Cesar Luiz 

Pasold sugere a necessidade de novos adjetivos para adequá-lo aos diversos usos, pois, segundo 

entende, "sustentabilidade sozinha não há o que a sustente"18.  

Aliás, sustentabilidade e desenvolvimento econômico são dois conceitos em permanente e 

aparente conflito que a Constituição da República Federativa do Brasil procura harmonizar19. 

                                       
13 LEITE, Carlos. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes. Porto Alegre: Bookman, 2012, p. 8. 

14 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 59. 

15USP. Universidade de São Paulo. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Disponível em:  
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-ao-Desenvolvimento/declaracao-sobre-o-direito-ao-
desenvolvimento.html. Acesso em: 29 jan. 2017.  

16 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 23. 

17 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 63. 

18 Comentário do Ilustríssimo Professor durante disciplina de Metodologia da Pesquisa do Curso de Mestrado em Ciência Jurídica da 
UNIVALI, 2017. 

19 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 24. 
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O desafio do desenvolvimento sustentável é gerar riqueza sem esgotar os recursos existentes 

no planeta. Neste sentido encontra-se o conceito de desenvolvimento sustentável mais difundido, 

entendido como aquele que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. O imperativo da sustentabilidade surge 

da percepção de que o mundo possui recursos finitos que não estão sendo utilizados de maneira 

adequada e que deve haver a descontinuidade desse comportamento”20.  

No âmbito do desenvolvimento sustentável, “o consumo material em nossa sociedade” 

alcançou níveis absurdos: níveis de obesidade, dívidas pessoais, menos tempo livre,  meio ambiente 

danificado, são exemplos de fatores que afetam a qualidade de vida das pessoas21.  

O paradoxo apontado entre os termos desenvolvimento e sustentabilidade é devido ao fato 

de conter “em si mesmo, uma desconstrução, no qual um termo interminavelmente desmancha o 

outro. O processo de desconstrução começa pela identificação da oposição contida no conceito em 

particular”22.  

O antagonismo dos termos – desenvolvimento e sustentabilidade – aparece muitas vezes, e não pode 

ser escondido e nem objeto de silêncio por parte dos especialistas que atuem no exame de programas, 

planos e projetos de empreendimentos. De longa data, os aspectos ambientais foram desatendidos 

nos processos de decisões, dando-se um peso muito maior aos aspectos econômicos. A harmonização 

dos interesses em jogo não pode ser feita ao preço da desvalorização do meio ambiente ou da 

desconsideração de fatores que possibilitam o equilíbrio ambiental23. “A mudança de visão envolve a 

substituição da norma econômica de expansão quantitativa (crescimento) por aquela da melhoria 

qualitativa (desenvolvimento) como caminho para um futuro progresso. Esta mudança encontra 

resistência da maioria das instituições econômicas e políticas, que estão alicerçadas no tradicional 

crescimento quantitativo”24. 

Por isso, como bem lembra Apparecido Júnior, a ideia de desenvolvimento sustentável tem 

que ser mantida de maneira que o crescimento econômico encontre equilíbrio com os possíveis 

impactos sociais e ambientais que possam acarretar25. 

Paulo Affonso Leme Machado diz que nesse ponto se encontra a tarefa do Direito, que é a 

de estabelecer normas que possibilitem a verificação das necessidades de uso dos recursos 

ambientais, pois “não basta a vontade de usar esses bens ou a possibilidade tecnológica de explorá-

los. É preciso estabelecer razoabilidade dessa utilização, devendo-se, quando a utilização não seja 

razoável ou necessária, negar o uso”26. Merece transcrição o seguinte ponto de seu raciocínio: 

                                       
20 LEITE, Carlos. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta urbano. Porto Alegre: 

Bookman, 2012, p. 29. 

21 LEITE, Carlos. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta urbano. Porto Alegre: 
Bookman, 2012, p. 71. 

22 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 62. 

23 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 62. 

24 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 62. 

25 APPARECIDO JUNIOR, José Antônio. Propriedade urbanística & edificabilidade: o plano urbanístico e o potencial construtivo na 
busca das cidades sustentáveis. Curitiba: Juruá, 2012, p. 58. 

26 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 79. 
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O homem não é a única preocupação do desenvolvimento sustentável. A preocupação com a natureza 

deve também integrar o desenvolvimento sustentável. Nem sempre o homem há de ocupar o centro 

da política ambiental, ainda que comumente ele busque um lugar prioritário. Haverá casos em que 

para se conservar a vida humana ou para colocar em prática a “harmonia com a natureza” será preciso 

conservar a vida dos animais e das plantas em áreas declaradas inacessíveis ao próprio homem. Parece 

paradoxal chegar-se a essa solução do impedimento do acesso humano, que, a final de contas, deve 

ser decidida pelo próprio homem27. 

Com essas considerações, parece oportuno tratar agora de área de preservação permanente 

em território urbano. 

2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

O primeiro ato normativo que concedeu proteção às florestas foi o Decreto nº. 4.421, de 28 

de dezembro de 1921, chamando-as de “florestas protetoras”. O § 1º do art. 4º dispõe: “somente 

em casos de grande vantagem para a riqueza pública será permitido, mediante licitação, o 

aproveitamento econômico de produtos dessas florestas, mas sempre com a obrigação de 

replantio”. 

Posteriormente, o primeiro Código Florestal brasileiro, instituído pelo Decreto 23.793, de 23 

de janeiro de 1934, reconheceu as florestas como “bem de interesse comum a todos os habitantes” 

(art. 1º). É de se observar que as florestas eram consideradas bem de interesse comum28. Dessa 

forma, “os direitos de propriedade sobre elas sofreriam limitações, em especial em relação ao corte 

de árvores em florestas protetoras ou remanescentes, consideradas de conservação perene”29. 

O tema sobre áreas de preservação permanentes foi um dos que gerou controvérsia, 

impulsionando a modificação do Código Florestal. Porém, segundo Paulo de Bessa Antunes, nada 

foi criado de inovador, pois o que foi reconhecido explicitamente foi a ineficácia das normas 

anteriores e uma acomodação da nova norma a situações de fato preexistentes30. Manteve-se o 

passado, criando mecanismos tortuosos e de difícil aplicação para ‘regularizar’ o que já havia. 

Segundo ele, “o conjunto de medidas adotadas pode dar margem a futuras desobediências”31. 

Como mencionado acima, com surgimento do primeiro Código Florestal Brasileiro (Decreto 

23.793/1934), “os direitos de propriedade sobre elas sofreriam limitações, em especial em relação 

ao corte de árvores em florestas protetoras ou remanescentes, consideradas de conservação 

perene”32.  

                                       
27 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 79-80. 

28 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 1.286. 

29 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 1.286. 

30 ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentário ao novo código florestal. 2. ed. atual. de acordo com a Lei n. 12.727/12. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 94. 

31 ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentário ao novo código florestal. 2. ed. atual. de acordo com a Lei n. 12.727/12. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 94. 

32 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 1.286. 
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Já o modelo adotado pelo Código Florestal de 1965, Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, 

de certa forma manteve o sistema de 1934, porém, aboliu as categorias das florestas, instituindo 

“as chamadas florestas de preservação permanente, vale dizer, aquelas que, por suas funções 

ambientais, não podiam ser suprimidas”33. 

Com a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, 

“as faixas de preservação permanente passaram a ser denominadas reservas ou estações 

ecológicas”34 (art. 18).  

Voltando para o Código Florestal de 1965, este sofreu diversas e sucessivas alterações, 

“promovidas por medidas provisórias, especialmente a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001”, 

que, dentre outras modificações, “introduziu o conceito de área de preservação permanente, 

semelhante ao hoje em vigor”35. Vale, porém, lembrar que essa expressão já havia sido utilizada no 

Decreto 89.336, de 31 de janeiro de 1984 (art. 1º). 

Segundo Édis Milaré, aquela medida provisória “também inovou, ao indicar as funções 

ecológicas e ambientais de uma área de preservação permanente, com o desiderato básico de 

preservar e proteger”:36 (a) os recursos hídricos; (b) a paisagem; (c) a estabilidade geológica; (d) a 

biodiversidade; (e) o fluxo gênico de fauna e flora; (f) o solo; e (g) assegurar o bem-estar das 

populações humanas (Lei 4.771/1965, art. 1º, § 2º, II). 

Finalmente foi publicada a Lei 12.561, de 25 de maio de 2012, o Novo Código Florestal, que 

define a área de preservação permanente como sendo a “área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas” (art. 3º, II). Logo se observa que se repete o 

dispositivo citado no parágrafo anterior, na redação dada pela Medida Provisória 2.166-67/2001, 

que incluiu na Lei 4.771/1965, art. 1º, § 2º, II o conceito legal de área de preservação permanente. 

Como observado no artigo supracitado, ela pode ser “coberta ou não por vegetação nativa”. 

E como se verificou, essa nova redação do conceito de área de preservação permanente foi dada 

pela Medida Provisória 2.166-67, 24 de agosto de 2001, ainda no Código Florestal anterior, Lei 

4.771, de 15 de setembro de 1965, que utilizava a expressão ‘vegetação natural’, no conceito de 

“florestas de preservação permanente” (art. 2º). Portanto, o novo diploma não leva em 

consideração a ocorrência ou qualidade da cobertura vegetal, basta que esteja no espaço delimitado 

pela lei37. É este espaço (área) especificado na lei que determina o que é área de preservação 

permanente, seja nativa ou não. Porque caso fosse protegida somente a nativa, por exemplo, 

havendo supressão desta não haveria mais proteção legal, por não haver mais a dita vegetação, por 

                                       
33 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 1.286. 

34 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 1.286. 

35 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 1.287. 

36 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 1.287. 

37 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 1.288. 
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já estar extinta. Mas sendo a área, e não o tipo de vegetação, somente a “nativa”, permanecerá 

protegida, havendo ou não vegetação38. Deve ser ‘permanente’, isto é, não pode haver 

descontinuidade em sua preservação, assim como não pode haver interrupção na sua proteção39. 

A supressão da expressão vegetação natural (que constava no art. 2º da Lei 4.771/1965, em 

sua redação original), demonstra que o legislador quis dar proteção não somente “às florestas e 

demais formas de vegetação natural, mas aos próprios locais ou às formações geográficas em que 

tais áreas estão inseridas funcionalmente”40. Porque se somente as áreas cobertas por vegetação 

natural fossem objeto de proteção, uma vez suprimidas, jamais poderiam ser recompostas, por não 

haver mais proteção nem exigência de sua recomposição. 

É oportuno mencionar a existência do compromisso do Brasil, derivado de sua soberania, em 

preservar suas florestas, “pois se somente a vegetação ‘nativa’ estivesse protegida, se ela 

sucumbisse na área de preservação permanente ou fosse extinta, não poderia ser substituída por 

outra vegetação não nativa”41. 

A seguir, pela riqueza da exposição, e clareza de seus ensinamentos, destaca-se trecho da 

obra Direito Ambiental Brasileiro, de Paulo Affonso Leme Machado, em que o autor comenta cinco 

características das áreas de preservação permanente: 

a) é uma área, e não mais uma floresta (no Código Florestal de 1965, com a redação original, tratava-

se de ‘Floresta de Preservação Permanente’); a  área pode ou não estar coberta por vegetação nativa, 

podendo ser coberta por vegetação exótica; b) a APP não é mais área qualquer, mas uma ‘área 

protegida’. A junção destes dois termos tem alicerce na Constituição da República, que dá 

incumbência ao Poder Público de ‘definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, (...) vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção’ (art. 225, § 1º, III); c) a área é 

protegida de forma ‘permanente’, isto é, não episódica, descontínua, temporária ou com 

interrupções. O termo ‘permanente’ deve levar a um comportamento individual do proprietário, de 

toda a sociedade e dos integrantes dos órgãos públicos ambientais no sentido de criar, manter e/ou 

recuperar a APP; d) a APP é uma área protegida com funções ambientais específicas e diferenciadas, 

apontadas na Lei 12.561/2012: função ambiental de preservação, função de facilitação, função de 

proteção e função de asseguramento. As funções ambientais de preservação abrangem os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. A APP tem a função de facilitar o 

fluxo gênico de fauna e flora, sendo que essa transmissão genética não é exclusiva dessa área 

protegida. A APP visa a proteger o solo, evitando a erosão e conservando sua fertilidade. Não se pode 

negligenciar o asseguramento do bem-estar das populações humanas, isto é, da felicidade e da 

prosperidade das pessoas, entre as quais estão os proprietários e os trabalhadores da propriedade 

rural onde se situa a APP (art. 186, IV, da Constituição da República); e) A supressão indevida da 

vegetação na APP obriga o proprietário da área, o possuidor ou o ocupante, a qualquer título, a 

                                       
38 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 899. 

39 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 897-899. 

40 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 1.288. 

41 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 899. 
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recompor a vegetação; e essa obrigação tem natureza real. Essa obrigação transmite-se ao sucessor 

em caso de transferência de domínio ou de posse do imóvel rural42. 

Édis Milaré chama a atenção para o fato de que não se pode esquecer que o meio ambiente 

é um sistema, e que, dessa forma, não há elementos naturais indiferentes, porquanto, “é 

constituído de teias, essas formas impressionantes de amarração que sustentam o mundo natural 

e a vida”. Suas funções ecológicas e ambientais são explícitas e interligadas, como bem explica o 

texto que se transcreve abaixo: 

Como se vê, as APPs têm esse papel (maravilhoso, aliás!) de abrigar a biodiversidade e promover a 

propagação da vida; assegurar a qualidade do solo e garantir o armazenamento do recurso água em 

condições favoráveis de quantidade e qualidade; já a paisagem é intrinsicamente ligada aos 

componentes do ecossistema. E mais, têm muito a ver com o bem-estar humano das populações que 

estão em seu entorno, contribuindo para a sadia qualidade de vida assegurada no caput do art. 225 

da CF/1988. Com isto, vê-se confirmado o status das APPs como espaços territoriais especialmente 

protegidos em sentido amplo, ou seja, elas podem admitir, em caráter excepcional, determinadas 

intervenções no seu meio, o que se faz diferir daquelas outras que se acham sujeitas ao regime estrito 

de preservação, dada a sua característica de intocáveis43. 

Há duas formas pelas quais as áreas de preservação permanente podem ser instituídas: por 

vontade do legislador (ope legis) ou por ato do Poder Público (administrativo)44.  

Em princípio, a área de preservação permanente é considerada existente pela simples 

disposição legal. Basta que ocorra a identificação fática de alguma das situações descritas na Lei 

12.651/2012 (art. 4º), que será suficiente para que aquela área seja considerada como de 

preservação permanente. Ou seja, a lei é autoaplicável, não se exigindo regulamentação nesse 

caso45. Nesse mesmo sentido, Édis Milaré diz que “são objeto de proteção só pelo fato de se 

enquadrarem nas condições previstas no aludido dispositivo legal”46. 

Já a modalidade de instituição da área de preservação permanente, dita administrativa47, 

prevista no art. 6º da Lei 12.651/2012, depende de ato do Chefe do Poder Executivo que deve 

declará-la de interesse social, seja área coberta com floresta ou qualquer outra forma de vegetação. 

Adiante serão expostas as finalidades que devem ser apontadas na declaração que institui 

administrativamente a área de preservação permanente, uma vez que é ato vinculado. 

As garantias às áreas de preservação permanente são estabelecidas pela lei ou por meio de 

ato do Poder Executivo, art. 4º e 6º, respectivamente, da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, como 

já visto acima. São formas de manter a vegetação existente nas áreas especificadas, cuja supressão 

obriga a recomposição da vegetação. Essa obrigatoriedade de manter a vegetação é do proprietário, 
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45 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 898. 

46 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 1.288. 
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do possuidor ou do ocupante a qualquer título, seja pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado (art. 7º e parágrafo 1º, da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012). 

No primeiro grupo de áreas de preservação permanente estabelecidas pela lei estão os 

cursos de água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do 

leito regular, em largura mínima de: 30m, 50m, 100m, 200m e 500m, conforme, respectivamente, 

tenham os cursos de água em largura: menos de 10m; de 10 a 50m; de 50 a 200m; de 200 a 600m; 

e superior a 600m (art. 4º, I, “a” a “e”, da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012). Perene é o que é 

contínuo, sem interrupção48; intermitente é a que possui intervalos breves49; e, e, efêmeros são os 

de pouquíssimo prazo, como por exemplo, um dia. 

Ainda nesse grupo encontram-se as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa 

com largura mínima de: a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 

20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; e, b) 30 (trinta) 

metros, em zonas urbanas (inciso II); as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, 

decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença 

ambiental do empreendimento (inciso III); as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água 

perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros 

(inciso IV) (art. 4º, da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012). Nesse último tipo a lei definiu nascente 

como sendo afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso 

d’água (art. 3º, XVII, da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012); e olho d’água como afloramento natural 

do lençol freático, mesmo que intermitente (art. 3º, XVIII, da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012). 

Sendo assim, os olhos d’águas intermitentes ficaram de fora da proteção, ou, naqueles em “que só 

ocorra nas épocas de chuvas ou de maior afloramento hídrico”50. 

Outro grupo de áreas de preservação permanente é composto por: encostas ou partes destas 

com declividade superior a 45°, equivalente a cem por cento (100%) na linha de maior declive (inciso 

V); as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior 

a cem (100) metros em projeções horizontais (inciso VIII); e o topo de morros, montes, montanhas 

e serras, com altura mínima de cem (100) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas 

delimitadas a partir da curva de nível correspondente a dois terços (2/3) da altura mínima da 

elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por 

planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 

próximo da elevação (inciso IX), também definidas no art. 4º, da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. 

A Lei 12.561, de 25 de maio de 2012, não dá a definição de alguns acidentes geológicos, 

formações ou espécie natural que possam ser consideradas área de preservação permanente, por 

isso se faz necessário recorrer a outros documentos expedidos por órgãos públicos para esclarecer 

os seus limites e contornos. O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da 

Resolução 303/2002, definiu alguns parâmetros e esclareceu algumas dessas áreas. Vejamos 
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algumas: tabuleiro ou chapadas: paisagem de topografia plana, com declividade média inferior a 

dez por cento, aproximadamente seis graus e superfície superior a dez hectares, terminada de 

forma abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de 

seiscentos metros de altitude (art. 2º, inciso XI); IV - morro: elevação do terreno com cota do topo 

em relação a base entre cinquenta e trezentos metros e encostas com declividade superior a trinta 

por cento (aproximadamente dezessete graus) na linha de maior declividade (art. 2º, inciso IV); V - 

montanha: elevação do terreno com cota em relação a base superior a trezentos metros (art. 2º, 

inciso V); VI - base de morro ou montanha: plano horizontal definido por planície ou superfície de 

lençol d`água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota da depressão mais baixa ao seu redor 

(art. 2º, inciso VI). 

Serra, no Brasil, tem um sentido amplo. De modo geral, “as serras brasileiras ora constituem 

escarpas de blocos falhados, como Serra do Mar ou Mantiqueira, ora escarpas de erosão, como 

Serra Geral, Botucatu, Ibiapaba, ora, ainda, escarpas de chapadas residuais, como Araripe, 

Mangabeira”51. 

Já as áreas acima de 1.800m, “estão basicamente restritas à Região Sudeste e aos Estados do 

Amazonas e Roraima (além dos Picos da Serra do Ibitiraquire no Paraná, da Serra Geral em Santa 

Catarina e da Serra dos Barbados e Serra das Almas na Bahia)”52. 

O terceiro grupo de área de preservação permanente é composto por: restinga, 

compreendida como depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, 

produzido por processos de sedimentação, em que se encontram diferentes comunidades que 

recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões 

arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato 

herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado (art. 3º, inciso XVI, da Lei 12. 651, de 

25 de maio de 2012); manguezais: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à 

ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, 

predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência fluviomarinha, 

típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa 

brasileira, entre os Estados do Amapá e de Santa Catarina (art. 3º, inciso XIII, da Lei 12.651, de 25 

de maio de 2012); e, vereda: fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, 

usualmente com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa - buriti emergente, sem formar dossel, em 

meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas (art. 3º, inciso XII, da Le 12.561, de 25 de 

maio de 2012). 

A segunda forma de estabelecer as áreas de preservação permanente é por meio de ato do 

Chefe do Poder Executivo, quando declaradas de interesse social, sejam áreas cobertas com 

florestas ou outras formas de vegetação, desde que destinadas a qualquer uma das seguintes 

finalidades, sejam cumulativamente ou não: conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes 
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e deslizamentos de terra e de rocha; proteger as restingas ou veredas; proteger várzeas; abrigar 

exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; proteger sítios de excepcional beleza ou 

de valor científico, cultural ou histórico; formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

assegurar condições de bem-estar público; auxiliar a defesa do território nacional, a critério das 

autoridades militares; proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional (art. 

6º, incisos I a IX, da Lei 12.561, de 25 de maio de 2012). 

Nesse caso, o Chefe do Poder Executivo não exerce atividade legislativa para a criação de 

área de preservação permanente. Ele apenas identifica as finalidades acima mencionadas, demarca 

e declara como sendo de interesse social as áreas necessárias, para fins de preservação 

permanente53. 

Quando se trata de “garantias às áreas de preservação permanente”, analisaram-se todas as 

delimitações e os parâmetros estabelecidos para essas áreas, pois são formas de manter a 

vegetação existente, cuja supressão obriga a recomposição da vegetação.  

Não se pode criar um direito e, ao mesmo tempo, criar tantas exceções que esvaziem aquele 

mesmo direito estabelecido, tornando-o praticamente inexistente. O estudo sobre Direito 

Ambiental, vale lembrar, é de recente aparição.  

O meio ambiente “passou a merecer proteção legislativa por seu valor em si mesmo, e não 

pela importância que representa para outros direitos”54. Embora, em princípio, não se possa 

suprimir nem intervir em uma área de grande importância para o ser humano e para o próprio 

ecossistema, nas hipóteses que envolvam utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 

ambiental, dentro do perímetro urbano, tal intervenção dependerá de um planejamento 

estratégico de Políticas Públicas.  

 

3. CIDADE SUSTENTÁVEL  

O Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) que estabelece normas de ordem pública e 

interesse social visando a regular o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental, traz em suas diretrizes 

de política urbana para o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, a garantia do direito a cidades sustentáveis, assim “entendido como o direito à terra urbana, 

à moradia e ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (art. 1º e 2º). 
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Simone Wolff diz que “tanto o direito ‘à’ cidade quanto o direito ‘da’ cidade colocam-se a 

serviço do homem buscando combater a desordem causada pelas alterações que o homem traz ao 

seu meio”55.  

Por isso, como bem lembra José Antônio Apparecido Júnior, o ordenamento jurídico faz 

incidir sobre o regramento jurídico do Município, para que haja “conformação da propriedade em 

virtude de sua função social e da necessidade de seu aproveitamento não só pelo proprietário, mas 

sim, por toda a coletividade”56. Assim, melhor descreve: 

A função social da propriedade conforma o direito de propriedade, sendo decorrência da equação 

entre o Estado Democrático de Direito constituído sob a égide da proteção a direitos individuais e 

pelos ditames da justiça social e da busca de uma existência digna para todos. Isto significa que, da 

propriedade tem conotação de dever jurídico que obriga a todos os detentores do domínio. Assim, o 

proprietário não deve apenas abster-se de praticar determinados atos contrários à lei ou ao interesse 

coletivo, como na hipótese de abuso de direito (Código Civil, art. 1.228, § 2º). Estará obrigado também 

a agir, a adotar condutas positivas no sentido de imprimir ao bem um uso em consonância não só aos 

seus interesses individuais, mas também aos interesses da coletividade, vinculando a todos, inclusive 

ao poder público57. 

Entretanto, como bem afirma Joaquim Gomes Canotilho, o fato de haver “condicionamentos 

relacionados à função social dos espaços e dos bens de interesse ambiental não significa que não 

seja possível o estabelecimento de relações privadas”58. 

Carlos Leite59 destaca quão importante é as cidades se renovem continuamente. E arremata: 

As cidades se reinventam. Afinal, elas não são fossilizadas: as melhores cidades, aquelas que 

continuamente sabem se renovar, funcionam similarmente a um organismo – quando adoecem, se 

curam, mudam. Os projetos urbanos de porte devem instrumentalizar a regeneração urbana dos 

vazios centrais. O redesenvolvimento destes territórios representa voltar a cidade para dentro. 

Refazê-la, ao invés de expandi-la. Compactá-la. Deixá-la mais sustentável é transformá-la numa rede 

estratégica de núcleos policêntricos compactos e densos, otimizando infraestruturas e liberando 

territórios verdes60. 

A proteção ao meio ambiente não pode ser vista pelo jurista da mesma forma que se 

enfocam as demais matérias tradicionais do Direito61.  
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Há conflito constante entre a atuação urbanística do Poder Público para o melhor exercício 

das funções sociais da cidade e os interesses dos proprietários62. Por isso que é crescente a demanda 

por residências para as populações menos favorecidas, sendo necessárias políticas urbanas 

diferenciadas63.  

O conjunto dos fatores relacionados à especulação imobiliária e à falta de ordenação 

territorial para a população com baixa renda impacta diretamente no meio ambiente, e “quanto 

mais necessitamos de políticas públicas, em face da miséria que se avoluma, mais o Estado, único 

agente que poderia erradicar as desigualdades sociais, se encolhe”64. 

Aliás, uma das características da explosão urbana é a desigualdade na distribuição de renda 

e de oportunidades econômicas, como bem lembra Carlos Leite65: 

Em seu recente relatório sobre tendências da urbanização, a Agência ONU Habita descreve as cidades 

como os novos locais da pobreza. As estimativas do Banco Mundial preveem que, até 2035, as cidades 

se tornarão os locais predominantes da pobreza. É estarrecedor: a população mundial que vive em 

favelas cresce a uma taxa de 25% ao ano; 31,6% da população mundial, quase 1 bilhão de pessoas, 

vivem em favelas. As projeções da ONU apontam para um cenário de 100 milhões de pessoas morando 

em favelas em 2020. As megacidades dos países em desenvolvimento vêm sofrendo um processo de 

favelização progressiva. O mercado imobiliário ilegal ou informal, segundo a ONU, forneceu terrenos 

para a maioria dos acréscimos ao estoque de residências na maior parte das cidades do hemisfério sul 

nos últimos 30 ou 40 anos. 

É o que chama de “exclusão urbana”, que são “concentrações de pobreza em enormes 

favelas e guetos, nas megacidades”66. Já Simone Wolff chama esse fenômeno de “poluição pela 

carência ou pobreza”: 

Pode-se dizer que somos todos participantes, ativos ou passivos, de uma cultura ‘ecobeligerante’, 

cujos primeiros impactos negativos que marcaram profundamente o destino do nosso País foram, em 

maior ou menor grau, a ‘deterioração do saber’, a ‘degradação de valores’ e a ‘destruição de costumes’ 

dos nossos antecessores, os povos indígenas, que, ainda assim, têm muito a nos ensinar sobre 

convivência pacífica com a natureza. Fundamenta-se essa cultura negativa, contraproducente não 

somente no sentido financeiro-econômico, mas também no sentido socioambiental, por um lado, em 

posturas de consumo exagerado, desperdício irresponsável, acúmulo de rejeitos, esgotamento dos 

recursos naturais – também conhecida como poluição pela riqueza – bem como pela falta de 

saneamento, ausência de manejo e tratamento adequado de resíduos, má utilização dos recursos 
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hídricos, descontrole urbanístico, inadequação no parcelamento, uso e ocupação do solo, privação da 

moradia digna [...]67. 

Maurício Leal Dias, por seu turno, chama esse fenômeno de ‘legalidade urbana’, na qual se 

busca o lucro e o poder nos espaços das cidades, produzindo a segregação urbana, que em “sua 

imensa maioria possuem como objetivo apartar os ricos dos pobres”68.  

Como sustenta Domenico de Masi, pode haver entre as classes sociais um edge effect “que 

permite síntese, diálogo, troca, colaboração, entrelaçamento, mestiçagem, solidariedade, ou pode 

haver uma hostilidade que provoca separação, recusa, exclusão, conflito, prepotência, violência”69. 

Seja qual for o nome que se lhes dê, o direito à moradia e à habitação são direitos 

constitucionais que devem ser preservados, pois são eles o refúgio do homem e, também, “seu 

espaço de integração com a família, com a vizinhança, com a cidade e com o país; é onde o indivíduo 

encontra possibilidades concretas para o exercícios de liberdades e direitos fundamentais”70.  

Como afirma José Renato Nalini: “a intenção do legislador foi compatibilizar o direito à 

moradia com aquele – também fundamental, embora hierarquicamente superior – ao meio 

ambiente saudável”71. E, por que não dizer, sustentável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É preocupante o descaso com as áreas de preservação permanente, seja por parte de alguns 

empreendedores do ramo imobiliário, de uma parcela da população ou  de alguns governos 

municipais. 

Cada um, dentro da sua área de atuação ou interesse, provoca danos ao meio ambiente todas 

as vezes em que não respeita a legislação ambiental, como também quando não tenta legalizar sua 

atividade ou procura exercer seu direito sobre a propriedade urbana a qualquer custo. 

As cidades devem absorver o desenvolvimento econômico sem, contudo, desconsiderar a 

importância que as áreas de preservação permanente possuem para o território em que estão 

inseridas. 

É possível essas áreas conviverem com o crescimento das cidades. Entretanto, é fundamental 

que haja planejamento e fiscalização por parte do Poder Público e colaboração por parte da 

população. 
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CAPÍTULO 4 

O PARADIGMA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM RELAÇÃO AO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Ítalo Augusto Mosimann1 

INTRODUÇÃO 

Tema dos mais debatidos na atualidade, o licenciamento ambiental de obras e atividades 

potencialmente poluidoras é considerado instrumento essencial à proteção ao meio ambiente e, ao 

mesmo tempo, ao desenvolvimento econômico do país, externando interesses e uma visão de 

valores absolutamente antagônica entre os segmentos envolvidos: Administração Pública, 

entidades civis, Ministério Público e setor econômico. 

O objetivo deste capítulo, a partir de aspectos conceituais alusivos à evolução doutrinária, 

normativa e jurisprudencial da matéria, é analisar, objetivamente, a razão pela qual o modelo 

atualmente vigente de licenciamento ambiental é visto pelo setor produtivo como uma forma de 

controle que dificulta o desenvolvimento econômico, ao passo que entidades de tutela e 

preservação ambiental o veem como importante instrumento de salvaguarda dos recursos 

ambientais. 

A matéria mostra-se relevante e atual em razão da complexidade das relações que 

preponderam no mundo pós-moderno, vivendo-se, hoje, inegável insegurança e imprevisibilidade, 

principalmente no campo econômico e jurídico, cujos reflexos são evidentes.  

 

1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

Segundo Andreas J. Krell2, nos últimos anos poucos temas foram discutidos com tanta 

intensidade no direito ambiental brasileiro como o licenciamento ambiental, o que se deve à grande 

importância prática e também às pressões exercidas pelo setor econômico no sentido da 

necessidade de formulação de regras mais claras. 

Sidney Guerra reforça e explica: 

É indispensável que o Poder Público possa lançar mão de instrumentos de controle prévios, 

concomitantes e sucessivos das atividades humanas que interfiram no equilíbrio do meio ambiente. 

Por isso mesmo é que as atividades econômicas e outras das quais possam resultar intervenções no 

                                       
1 Defendeu sua Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, em 25.02.2019, na linha 

de pesquisa Direito, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Advogado inscrito na OAB/SC sob o n.º 16.498. E-mail: 
italo@mh.adv.br 

2 KRELL, Andreas J. Licença ou Autorização Ambiental? Muita Discussão em Torno de Um Falso Dilema. Revista de Direito Ambiental, 
v. 49, p. 56-72, jan/mar. 2008. 

 



 

57 

meio ambiente estão submetidas ao controle dos poderes públicos, que estabelece condições e limites 

para o exercício destas atividades por meio do licenciamento ambiental.  

Para que sejam compatibilizados os dois pilares que envolvem a sustentabilidade (proteção ao meio 

ambiente e o desenvolvimento econômico), mister que o Poder Público possa se manifestar sobre 

estes interesses que, por vezes, se apresentam como antagônicos. O licenciamento ambiental tem 

recebido severas críticas, mas também aplausos por segmentos distintos da sociedade. Os que 

desejam o desenvolvimento econômico a todo preço afirmam que estes procedimentos impedem o 

crescimento do país, ao passo que os que defendem a proteção do meio ambiente, apresentam 

grandes elogios para esta ação do poder público.3 

Com efeito, é inegável a existência de um conflito de interesses que, muitas vezes, permeia 

a relação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, sendo o licenciamento 

ambiental um importante instrumento de preservação e, ao mesmo tempo, de segurança para o 

empreendedor, embora nem sempre esta seja a visão que predomine no segmento empresarial, 

que, por vários motivos, vê o sistema de licenciamento ambiental vigente como uma espécie de 

entrave administrativo altamente burocratizado, politizado e suscetível à corrupção, servindo 

apenas para atrasar o desenvolvimento do país.  

As críticas, na maioria das vezes, decorrem da falta de regras claras que regulem e deem 

segurança ao processo de licenciamento. Para Santiago4, por exemplo, por estar no centro de toda 

a discussão econômica do país, a regulamentação do licenciamento ambiental tem sido bastante 

polêmica e vem sendo acirrada pela falta de leis formais específicas, o que tem gerado uma 

instabilidade e vulnerabilidade indesejada do instrumento, ameaçando a preservação ambiental e 

a promoção do desenvolvimento sustentável que pretende assegurar.  

A visão externada por Talden Farias5, entretanto, no sentido de que o licenciamento constitui 

a base estrutural da gestão ambiental pelas empresas e demais atividades capazes de causar 

impacto ambiental, parece mais consentânea com a importância e realidade do instrumento como 

ferramenta de gestão da Política Nacional de Meio Ambiente, na medida em que o licenciamento 

propicia a articulação entre os demais instrumentos, tais como a avaliação de impactos ambientais 

e zoneamento urbanístico ou ambiental. 

Os conflitos, aliás, frequentemente recaem no modelo e na forma de avaliação ambiental 

exercida pelos órgãos ambientais licenciadores, a partir de um panorama valorativo 

diametralmente oposto entre os principais interessados, notadamente o Ministério Público e o 

chamado setor produtivo (iniciativa privada em geral). Este é, basicamente, o ponto de vista de Luís 

Enrique Sánchez, para quem a tomada de decisões baseada exclusivamente em critérios técnicos, 

sem nenhuma forma de negociação, muitas vezes já não é mais suficiente: 

                                       
3 GUERRA, Sidney. O Licenciamento Ambiental de Acordo com a LC 140/2011. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 66, p. 153-

179, abr/jun. 2012. 

4 SANTIAGO, Tahis Muniz Ottoni. Análise da Eficácia do Licenciamento Ambiental. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 72, p. 
339-358, dez. 2013. 

5 FARIAS, Talden. A Repartição de Competências para o Licenciamento Ambiental e a Atuação dos Municípios. Revista de Direito 

Ambiental, São Paulo v. 43, p. 246-266, jul/set.2006. 
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A avaliação ambiental é frequentemente caracterizada por conflitos e controvérsias. Muitos dos 

projetos e atividades sujeitos a avaliação são foco de disputas envolvendo governo, indústrias 

organizações ambientalistas e comunidades locais. Isto é uma inevitável consequência das diferenças 

de valores e interesses que existem numa sociedade pluralista com respeito ao uso e gerenciamento 

do solo, água e outros recursos naturais. 

Se, por um lado, boa parte dos projetos suscitam controvérsias porque os indivíduos têm diferentes 

escalas de valores (sobre uma determinada porção de Mata Atlântica ou de uma paisagem, por 

exemplo), por outro lado, boa parte dos projetos ocasionam uma desigual distribuição de ônus e 

benefícios – um caso típico é o das instalações de tratamento e dos sítios de disposição de lixo e outros 

resíduos sólidos: beneficiando, em princípio, toda a comunidade, causam indiscutíveis transtornos à 

vizinhança.  

Em ambos os casos tem se tornado crescentemente inviável impor decisões baseadas unicamente em 

critérios de racionalidade técnica, passando a ser necessária alguma forma de negociação.6 

Ao abordar o paradigma do conflito a partir da análise da eficácia do licenciamento ambiental 

como instrumento público de gestão do meio ambiente, Godoy tece contundentes críticas ao 

sistema, destacando uma visão ideológica e preconceituosa dos atores envolvidos e órgãos públicos 

responsáveis pelo licenciamento de forma a impedir que este se torne uma prática eficaz de 

proteção do meio ambiente e de impulso e segurança ao desenvolvimento econômico: 

[...] a eficácia do licenciamento ambiental como um instrumento público de gestão do meio ambiente 

– exatamente o tema desta obra – tem padecido pelas práticas discricionárias dos órgãos 

responsáveis, cuja inclinação predominantemente punitiva tem, se não impedido, provocado atrasos 

no desenvolvimento econômico do país. A existência de uma visão preconceituosa impede que o 

licenciamento ambiental seja uma prática eficaz de proteção e indução do desenvolvimento 

sustentado, sendo antes disso um pesado óbice jurídico burocrático enfrentado pelas empresas na 

concepção e aprovação de seus empreendimentos. 

E, conquanto a Constituição da República Brasileira de 1988 tenha estabelecido de maneira precisa os 

ditames necessários da justiça social para assegurar a todos uma existência digna, o complexo de 

inferioridade nacional dificulta a inafastável e imprescindível integração entre os agentes privados e 

públicos para permitir a realização da possibilidade de um desenvolvimento mais harmônico do país. 

Uma das consequências mais danosas advindas desse antagonismo atávico entre a desejada justiça 

social e o nefasto capitalismo, é que agentes econômicos são alienados do processo de formulação 

das politicas ambientais, cabendo-lhes exclusivamente o ônus de ter que a elas se submeter ou deixar 

de empreender, fato que, mais do que prejudicar o próprio empreendedor, causa prejuízos muito 

maiores ao desenvolvimento do país. Como escreveu o professor da UFRJ, Fernando Almeida, 

presidente executivo do CEBDS – Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável: “ao mesmo tempo em que o país se conscientiza da necessidade de fazer frente à 

situação dos seus 50 milhões de miseráveis e cria programas como o Fome Zero, o emperramento dos 

sistemas de licenciamento conduz à fome [...] Os empreendedores, em muitos casos, desistem ou 

mudam de local e até de país. Limita-se, assim, a geração de emprego e renda, indispensável para 

tornar sustentáveis os programas sociais de combate à miséria. 

                                       
6 SÁNCHEZ, Luís Enrique. Os Papéis da Avaliação de Impacto Ambiental. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 1, n. 0, p. 138-157, 

1996. 
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É grave perceber que muito desse alijamento imposto aos empreendedores é fruto do preconceito 

existente quanto às suas reais motivações na concepção de novos projetos. Mas também é resultado 

de falta de visão do processo de evolução como um todo, que causa temores quanto ao futuro da 

humanidade pelo avanço do desenvolvimento econômico, científico e tecnológico. 

Chega-se, assim, a uma encruzilhada, marcada por um falso dilema: é possível conciliar 

desenvolvimento econômico com preservação do meio ambiente? Não há dúvidas que sim [...]. É 

preciso, no entanto, que se dissipe o conflito ideológico e conceitual existente sobre o tema.7 

O que o autor destaca, em verdade, nada mais é do que uma espécie de ‘demonização’, por 

parte de alguns segmentos envolvidos (agentes públicos, entidades civis, ONGs, Ministério Público, 

e até do Poder Judiciário), em relação à iniciativa privada e à possibilidade de o empresário auferir 

lucro com determinada atividade ou empreendimento, fazendo com que o desenvolvimento 

econômico seja visto como prática odiosa e danosa ao meio ambiente. Este é um espectro ou visão 

em relação à qual, por certo, a sociedade deve estar atenta, já que apenas contribui para 

desestabilizar o sistema nacional de licenciamento ambiental e sua relevância para o futuro do país. 

Exatamente por isso que Paulo Affonso Leme Machado, com precisão, assevera: 

Se houver relaxamento da parte do Poder Público, o licenciamento ambiental transforma-se numa 

impostura – de um lado, submete o empresário honesto a uma despesa inócua e, de outro lado, 

acarreta injustificável prejuízo para um vasto número de pessoas, que é a população que paga 

tributos.8 

Como espécie de sugestão de solução à polêmica, Arnold Wald9 apresenta interessante 

posicionamento por meio do qual defende a necessidade de uma renovação da dogmática jurídica, 

com a revisão dos conceitos e das funções da empresa, da propriedade, do contrato, da 

responsabilidade e, principalmente, do papel que o direito e o jurista devem desempenhar no país 

no século XXI, com a adoção de uma postura que, além de resolver os tradicionais conflitos do 

passado, deve focar na prevenção de divergências futuras, assegurando o bom funcionamento de 

parcerias que possam conciliar as novas tecnologias, as necessidades econômicas, o meio ambiente 

e a ética. 

Em sua visão, a construção de um modelo que permita o desenvolvimento socioeconômico 

e preserve os recursos naturais passa pelo “compromisso de juristas, magistrados e advogados de 

não fazer da ciência jurídica, nem do ordenamento legislativo, uma camisa de força em virtude do 

qual o passado continua a dominar o presente”,10 sendo necessária a mobilização do direito como 

fator construtivo do desenvolvimento econômico, como ingrediente básico que assegura a 

economia política: 

Em certo sentido, pode-se afirmar que o drama da maioria das entidades hodiernas em geral e, em 

particular, das empresas, decorre do fato de afrontarem os problemas atuais com estruturas do 

                                       
7 GODOY, André Vanoni de. A Eficácia do Licenciamento Ambiental como um Instrumento Público de Gestão do Meio 

Ambiente. Brasília: OAB Editora, 2005. p. 41-48. 

8 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. p. 261. 

9 WALD, Arnoldo. O Direito do Desenvolvimento Sustentável. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 930, p.105-114, abr. 2013. 

10 WALD, Arnoldo. O Direito do Desenvolvimento Sustentável. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 930, p. 105-114, abr. 2013. 
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passado, que se tornaram obsoletas no momento em que as transformações tecnológicas fez com que 

não mais prevalecesse a eficiência das antigas técnicas de gestão e organização do trabalho de Taylor 

e Ford. 

Chegou a hora de construir uma nova dogmática jurídica que possa corresponder ao direito do 

desenvolvimento sustentável e ao espírito da parceria, sem sacrificar a segurança jurídica e sem 

descambar para o perigo de decisões subjetivas que caracterizam o direito alternativo. 

Há um consenso quanto à necessidade de o Brasil entrar na fase do desenvolvimento sustentável, 

adotando as medidas e providências técnicas, financeiras, administrativas e culturais para alcançar 

essa meta, que exige importantes investimentos nos mais variados campos de atividade. Entre os seus 

principais ingredientes estão a criação e aprimoramento da infraestrutura, mas também importantes 

progressos quantitativos e qualitativos em matéria de educação, de saúde e de assistência social, o 

fortalecimento das instituições e importantes reformas legislativas. Recentemente, os economistas 

têm enfatizado a relevância do bom funcionamento das instituições para a manutenção do regime 

democrático e o progresso econômico e social da população, reconhecendo, assim, a importância do 

direito para assegurar o desenvolvimento. 

Mais recentemente e especialmente desde a última década do século passado, os magistrados e os 

advogados passaram a enfatizar o quadro socioeconômico dos problemas suscitados e a fundamentar 

suas decisões não somente nos textos legais e na jurisprudência, mas também em dados científicos e 

no contexto econômico, financeiro e social em que são aplicadas as políticas governamentais.  

Há, assim, um movimento convergente em virtude do qual, aos poucos, o direito é reconhecido como 

sendo um dos elementos importantes do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, os juristas já estão 

preparados e estão encaminhando as novas gerações para exercer essa nova função em decorrência 

das novas necessidades do país. 

Não há, pois, dúvida quanto à realização progressiva de uma revolução silenciosa e construtiva da 

sociedade brasileira, à qual estamos assistindo com a importância crescente da classe média e a nova 

posição que o Brasil assume na economia mundial. Cabe, pois, aos juristas, aos advogados e aos 

magistrados fazer a sua nova reciclagem e preparar o futuro das nossas instituições e construir ou 

aprimorar as novas técnicas jurídicas necessárias e adaptadas ao novo contexto no qual vivemos.11 

A verdade é que tanto o setor produtivo quanto a defesa do meio ambiente são importantes 

para o desenvolvimento do país e precisam se harmonizar, tanto que o art. 170 da Constituição 

Federal assegura que a ordem econômica terá de observar, dentre outros princípios, a defesa do 

meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.    

No mesmo sentido, a Lei 6.938/81, que dispõe dobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

inegavelmente tem como um de seus eixos estruturantes o desenvolvimento econômico, conforme 

preceito contido em seu artigo 2º: 

Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

                                       
11 WALD, Arnoldo. O Direito do Desenvolvimento Sustentável. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 930, p. 105-114, abr. 2013. 
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Nessa ordem de ideias, Celso Antônio Pacheco Fiorillo, Dione Mari Morita e Paulo Ferreira 

defendem que a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico devem coexistir, de modo 

que aquela não acarrete a anulação deste: 

Sabemos que a atividade econômica, na maioria das vezes, representa alguma degradação ambiental. 

Todavia, o que se procura é minimizá-la, pois pensar de forma contrária significaria dizer que nenhuma 

indústria que venha a deteriorar o meio ambiente poderá ser instalada [...]. 

Na sua expressão mais simples, o meio ambiente e a produção estão relacionados porque a atividade 

econômica é dependente dos ativos ambientais, que é a fonte dos insumos de produção, tais como 

metais, minerais, solo, florestas e pesca, e de energia, que processa todos os insumos. 

É absolutamente necessário que os dois sistemas legais se compatibilizem para oferecer segurança 

jurídica aos empreendedores e proteção legal e efetiva ao meio ambiente, nas suas respectivas visões, 

tanto no nível internacional quanto no nacional, e que devem ser analisados por meio das diferentes 

perspectivas da produção, do meio ambiente e do desenvolvimento. 

Assim, a solução que melhor se adapta é um longo caminho de cooperação, objetivando eliminar as 

barreiras, que impedem as empresas e os países menos desenvolvidos de atingir os padrões dos mais 

desenvolvidos, e ao mesmo tempo, proteger ao meio ambiente, preservando-o para as futuras 

gerações.12 

Compartilhando tal posicionamento, Godoy13 destaca que Governo e iniciativa privada têm 

muito a ganhar se agirem integradamente, sendo necessário, no entanto, para que isto aconteça, 

derrubar o mito de que desenvolvimento econômico e preservação ambiental são excludentes, o 

que, em sua visão, seria o oposto, já que a prosperidade que resulta do crescimento econômico 

propiciaria, inclusive, a melhoria das condições ambientais: 

Com os instrumentos previstos na legislação pátria, ainda que incompletos sob o ponto de vista 

daqueles econômicos já utilizados largamente em outras nações, é perfeitamente possível ao governo 

e aos órgãos de controle ambiental atuarem de forma sinérgica com a iniciativa privada, pois as 

previsões legais já existentes contemplam mecanismos que permitem esta ação coordenada.   

 

2. O SURGIMENTO DE UM NOVO PARADIGMA 

Inegável, portanto, como bem pontuado por Antunes14, a presença e a relevância dos fatores 

econômicos no direito ambiental, os quais não podem ser negligenciados. A questão que se coloca, 

contudo, segundo o autor, é a de saber em que medida é possível a conciliação entre o 

desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente e, ainda, até que ponto prevalece o 

interesse da proteção ambiental ou o interesse do desenvolvimento econômico.  

As respostas a tais indagações possivelmente dependam de uma mudança de paradigma, 

para que todos os segmentos envolvidos aceitem e possibilitem a harmonização efetiva da 

                                       
12 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; MORITA, Dione Mari; FERREIRA, Paulo. Licenciamento Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 

177-179. 

13 GODOY, André Vanoni de. A Eficácia do Licenciamento Ambiental como um Instrumento Público de Gestão do Meio 

Ambiente. Brasília: OAB Editora, 2005. p. 63. 

14 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 17. 
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preservação dos recursos ambientais e o desenvolvimento econômico. Algo que, aliás, não 

desconsiderando as críticas e dificuldades ventiladas pela iniciativa privada, já vem acontecendo na 

doutrina e na jurisprudência, podendo-se observar notável mudança hermenêutica acerca da 

questão nas últimas décadas, notadamente após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Tome-se, como exemplo, no âmbito jurisdicional, a evolução da interpretação do Superior 

Tribunal de Justiça acerca da controvérsia da queima da palha da cana-de-açúcar. No Recurso 

Especial 294.925/SP,15 relator para o acórdão o Ministro José Delgado, 1ª Turma, DJ 28/10/2003, 

prevaleceu o entendimento de que a realidade socioeconômica da atividade, sopesando o risco de 

prejuízo social e econômico que a proibição poderia causar, merecia preponderar dentro de uma 

interpretação harmônica das normas legais. O acórdão restou assim ementado:  

DIREITO FLORESTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CANA-DE-AÇÚCAR. QUEIMADAS. ARTIGO 21, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI 4771/65. CÓDIGO FLORESTAL E DECRETO FEDERAL 2661/98. DANO AO MEIO 

AMBIENTE. INEXISTÊNCIA DE REGRA EXPRESSA PROIBITIVA DA QUEIMA DA PALHA DA CANA. 

INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUEIMADAS PELO USO DE TECNOLOGIAS MODERNAS. 

PREVALÊNCIA DO INTERESSE ECONÔMICO. DECRETO ESTADUAL 42056/97 AUTORIZA A QUEIMA 

DA COLHEITA DA CANA. RECURSO DESPROVIDO. 

1. O Direito deve ser interpretado e aplicado levando em consideração a realidade sócio-econômico 

a que visa regulamentar. "In casu", não obstante o dano causado pelas queimadas, este fato deve ser 

sopesado com o prejuízo econômico e social que advirá com a sua proibição, incluindo-se entre 

estes o desemprego do trabalhador rural que dela depende para a sua subsistência. Alie-se a estas 

circunstâncias, a inaplicabilidade de uma tecnologia realmente eficaz que venha a substituir esta 

prática. 

2. Do ponto de vista estritamente legal, não existe proibição expressa do uso do fogo na prática de 

atividades agropastoris, desde que respeitados os limites fixados em lei. O artigo 27, parágrafo único, 

do Código Florestal proíbe apenas a queimada de florestas e vegetação nativa e não da palha da cana. 

O Decreto Federal 2.661/99 permite a queima da colheita da cana, de onde se pode concluir que 

dentro de uma interpretação harmônica das normas legais "aquilo que não está proibido é porque 

está permitido". 

Menos de uma década depois, julgando o AgRg nos EDcl no REsp 1094873/SP16, relator o 

Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 17/08/2009, o entendimento da Corte, em sentido 

diametralmente oposto, discorreu sobre a impossibilidade de prevalência do interesse econômico 

sobre a preservação ambiental, considerando-se, para tanto, a existência de instrumentos e 

tecnologias que poderiam substituir a prática da queima da palha de cana-de-açúcar sem que fosse 

inviabilizada a atividade econômica. Eis a ementa do julgado:   

AMBIENTAL. DIREITO FLORESTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CANA-DE-AÇÚCAR.  QUEIMADAS. ARTIGO 21, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 4771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) E DECRETO FEDERAL N. 2.661/98.  DANO 

AO MEIO AMBIENTE EXISTÊNCIA DE REGRA EXPRESSA PROIBITIVA DA QUEIMA DA PALHA DE CANA 

EXCEÇÃO EXISTENTE SOMENTE PARA PRESERVAR PECULIARIDADES LOCAIS OU REGIONAIS 

RELACIONADAS À IDENTIDADE CULTURAL. VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS QUEIMADAS PELO USO 

                                       
15 STJ. Recurso Especial nº 294.925. Rel. Min. Milton Luiz Pereira. DJ 03 out. 2002. p. 190. 

16 STJ. Agrg nos Edcl no Resp nº 1094873. Rel. Min. Humberto Martins. DJ 04 ago. 2009. p. 231. 
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DE TECNOLOGIAS MODERNAS PREVALÊNCIA DO INTERESSE ECONÔMICO NO PRESENTE CASO. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. Os estudos acadêmicos ilustram que a queima da palha da cana-de-açúcar causa grandes danos 

ambientais e que, considerando o desenvolvimento sustentado, há instrumentos e tecnologias 

modernos que podem substituir tal prática sem inviabilizar a atividade econômica. 

2. A exceção do parágrafo único do artigo 27 da Lei n. 4.771/65 deve ser interpretada com base nos 

postulados jurídicos e nos modernos instrumentos de linguística, inclusive com observância na 

valoração dos signos (semiótica) da semântica, da sintaxe e da pragmática. 

3. A exceção apresentada (peculiaridades locais ou regionais) tem como objetivo a compatibilização 

de dois valores protegidos na Constituição Federal/88: o meio ambiente e a cultura (modos de fazer). 

Assim, a sua interpretação não pode abranger atividades agroindustriais ou agrícolas organizadas, 

ante a impossibilidade de prevalência do interesse econômico sobre a proteção ambiental quando há 

formas menos lesivas de exploração. 

Como se vê, o novo viés com que o tema do desenvolvimento econômico é tratado pelos 

Tribunais Superiores revela uma realidade irreversível, ratificada por inúmeras decisões que 

materializam o posicionamento hodierno estabelecido pelo sistema normativo instituído com a 

promulgação do Texto Constitucional de 1988, a partir do qual se estabelece um novo paradigma 

da exploração econômica dos bens ambientais, condicionada à preservação dos recursos 

ambientais. 

Esse novo modelo de desenvolvimento, ainda em fase de construção e consolidação, visa à 

sustentabilidade global do ponto de vista social, ambiental e econômico, servindo de guia para toda 

e qualquer política pública e também para empreendimentos privados17. 

Compete a todos os segmentos envolvidos - Poder Público, iniciativa privada, entidades civis, 

ONGs, Ministério Público e Poder Judiciário -, no entanto, envidar esforços visando ao 

aperfeiçoamento e estabilização dos instrumentos legais existentes, diminuindo, assim, a 

litigiosidade e, ao mesmo tempo, promovendo a preservação do meio ambiente e do 

desenvolvimento socioeconômico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É inegável a existência de um conflito de interesses que, muitas vezes, permeia a relação 

entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, sendo o licenciamento ambiental um 

importante instrumento de preservação e, ao mesmo tempo, de segurança à atividade econômica. 

Por estar no centro de toda a discussão produtiva do país, a regulamentação do 

licenciamento ambiental tem sido bastante polêmica e vem sendo acirrada pela falta de leis formais 

específicas, o que tem gerado uma instabilidade e vulnerabilidade indesejada ao instrumento, 

                                       
17 BODNAR, Zenildo. A Sustentabilidade por meio do Direito e da Jurisdição. Revista Jurídica Cesumar. Maringá, v. 11, n.1, p. 325-343, 

jan/jun.2011. 
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ameaçando a preservação ambiental e a promoção do desenvolvimento sustentável que pretende 

assegurar.   

É possível, no entanto, conciliar desenvolvimento econômico e proteção ao meio ambiente, 

desde que haja uma mudança de paradigma em que todos os segmentos envolvidos aceitem e 

possibilitem a harmonização efetiva da preservação dos recursos ambientais e o desenvolvimento 

econômico.  

Para tanto, será necessária a concentração de esforços no aperfeiçoamento e na 

estabilização dos instrumentos legais existentes, diminuindo, assim, a litigiosidade e, ao mesmo 

tempo, propiciando uma forma racional de se preservar os recursos naturais em conciliação com o 

desenvolvimento socioeconômico. 
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CAPÍTULO 5 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 

Vanusa Murta Agrelli1 

INTRODUÇÃO2 

Este capítulo tem o intento de examinar o Estudo de Impacto Ambiental no sistema 

normativo brasileiro.  

Na delimitação da pesquisa, buscou-se perquirir qual o encaminhamento dos estudos 

ambientais para a realização do EIA-RIMA.  

O produto jurídico edificado demonstra que o instituto consiste no instrumento de proteção 

ambiental que mais intensamente realiza a Precaução: destacando sua importância no âmbito das 

ações judiciais, eis que tem potencial para coordenar a instrução probatória e contribuir para a 

eficácia do Princípio do Poluidor Pagador, sem prejudicar o pleno exercício do contraditório e da 

ampla defesa, irremovíveis dos processos judiciais, bem como dos processos administrativos. 

E suas considerações finais, dispostas na parte final deste capítulo, concluem pela 

imprescindibilidade de Políticas Públicas que adicionem um modelo de avaliação de impacto 

ambiental que entregue aos demais territórios o mapeamento dos riscos ambientais das atividades, 

informando a matriz de impactos e as correspondentes medidas mitigatórias e compensatórias, 

assim como os impactos residuais, ou seja, os impactos persistentes às medidas mitigatórias. 

Finalmente aponta para a essencialidade da certeza cientifica e da informação relativamente 

às nações transfronteiriças, sob pena de apossamento de bens e recursos internacionais em 

manifesta quebra de soberania. 

 

1. A CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRECAUÇÃO, AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL E ESTUDO DE 

IMPACTO AMBIENTAL - EIA 

Conforme Elizabeth S. Basto Gómez3, o Princípio da Precaução “estabelece que é 

responsabilidade do emissor demonstrar, por seus meios e a sua custa, e fora de toda dúvida 

                                       
1 Defendeu sua Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, em 03.12.2018, em regime 

de cotutela e dupla titulação com a Universidade de Alicante, na Espanha. E-mail: vmurta.advocacia@gmail.com 

2 Os estudos anotados no presente capítulo foram inaugurados à época da pesquisa desenvolvida para o artigo ‘A contribuição dos 
instrumentos obtidos à luz do princípio da precaução para a eficácia do princípio do poluidor pagador na ação civil pública 
ambiental’, publicado no livro comemorativo dos 30 anos da Lei da Ação Civil Pública. Ver: AGRELLI, Vanusa Murta. A contribuição 
dos instrumentos obtidos à luz do princípio da precaução para a eficácia do princípio do poluidor pagador na ação civil pública 
ambiental. In: MILARÉ, Édis (Coord.). Ação Civil Pública após 30 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015. 

3 “establece que es responsabilidad del emissor demonstrar, por sus médios y a su costa, y fuera de toda duda razonable, que su 
actvidad no representa una ameaza para la salud humana, la calidad de vida de las personas y el médio ambiente.” BASTO GÓMEZ, 
Elizabeth. Régimen jurídico del aroma y de la contaminación por hedor. Espanha: JM Bosch, 2016. p. 517 [Tradução livre da autora 
da presente Dissertação]. 
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razoável, que sua atividade não representa uma ameaça para a saúde humana, a qualidade de vida 

das pessoas e ao meio ambiente”. E o levantamento das ameaças se dá através de estudos 

ambientais específicos enquadrados no universo da Avaliação de Impactos Ambientais, pautada na 

Precaução, ferramenta por meio da qual se identificam tanto o passivo causado por impactos já 

propagados, como o potencial de impactos na hipótese da implantação da atividade ou de desastres 

ambientais. 

Cabe trazer à colação o conceito operacional de Avaliação de Impacto Ambiental, adotando 

a formulação de Sánchez: 

Avaliação de Impacto Ambiental: “Designa diferentes metodologias, procedimentos ou ferramentas 

empregados por agentes públicos e privados no campo do planejamento e gestão ambiental, sendo 

usado para descrever os impactos ambientais decorrentes de projetos de engenharia, de obras ou 

atividades humanas quaisquer, incluindo tanto os impactos causados pelos processos produtivos 

quanto aqueles decorrentes dos produtos dessa atividade. É usado para descrever os impactos que 

podem advir de um determinado empreendimento a ser implantado, assim como para designar o 

estudo dos impactos que ocorreram no passado ou estão ocorrendo no presente.”4 

O potencial de impacto futuro de uma ação proposta é desvendado pelo mecanismo do 

Estudo de Impacto Ambiental, uma das modalidades da Avaliação Ambiental. Eis o conceito 

disponibilizado por Sánchez: 

Estudo de Impacto Ambiental: “Documento integrante do processo de avaliação de impacto 

ambiental, cuja estrutura e conteúdo devem atender aos requisitos legais estabelecidos pelo sistema 

de avaliação do impacto ambiental em que esse estudo deve ser realizado e apresentado. Estudo ou 

relatório que examina as consequências ambientais futuras de uma ação proposta.”5 

Vale aduzir que o EIA-RIMA, quando determinável por critérios técnicos ensejadores de 

estudos ampliados, desenvolve-se no âmbito do Licenciamento Ambiental, na fase de análise do 

requerimento da Licença Prévia. Tratam-se de estudos ambientais empreendidos na fase da 

Precaução, através dos quais se promovem a catalogação dos recursos ambientais e o mapeamento 

da repercussão ambiental das intervenções, determinando-se Medidas Mitigatórias e 

Compensatórias observadoras da capacidade de carga dos ecossistemas, assegurando-se que o 

desenvolvimento econômico se desenvolva sem o sacrifício ambiental.  

 

2. AS ATIVIDADES TÉCNICAS MÍNIMAS E AS DIRETRIZES GERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 

Embora o comando de definição para o EIA resida na Lei 6.938/1981, o disciplinamento e a 

formatação para o desenvolvimento dos exames ambientais são proferidos pela Resolução 

                                       
4 SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. Prefácio à 

1a edição. 

5 SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. p. 533. 
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CONAMA 1/19866, competência conferida pelo Decreto 88.351 de 1.6.19837 (revogado e 

substituído pelo Decreto 99.274/19908), ao regulamentar a Lei 6.938/1981. No corpo do art. 6o da 

citada Resolução, constam as atividades técnicas mínimas a serem desenvolvidas no EIA. Ab initio, 

a norma administrativa determina em seu art.6 o, inciso I, e alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, o diagnóstico 

ambiental da área de influência. Cita-se:  

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas: 

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise dos recursos 

ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, 

antes da implantação do projeto, considerando: 

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os 

tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes 

atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras 

da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de 

preservação permanente; 

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócioeconomia, destacando 

os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de 

dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses 

recursos.9 

A seguir, estão reproduzidos (ou reproduz-se) os conceitos operacionais de diagnóstico 

ambiental e de área de influência apresentados por Luis Enrique Sánchez: 

Diagnóstico Ambiental: Descrição das condições ambientais existentes em determinada área no 

momento presente. Descrição e análise da situação atual de uma área de estudo feita por meio de 

levantamentos de componentes e processos do meio ambiente físico, biótico e antrópico e de suas 

interações.10 

Área de Influência: Área geográfica na qual são detectáveis os impactos de um projeto.11 

Com o intento de propiciar mais conforto na assimilação do conceito de área de influência 

acima disposto, vale trazer também o conceito operacional de área de estudo, que, segundo 

Sánchez12, consiste na “área geográfica na qual são realizados os levantamentos para fins de 

diagnóstico ambiental”. Convém anotar as observações de Sánchez: 

Uma questão importante aqui é a definição prévia da área de estudo, ou seja, a área geográfica onde 

serão realizados os estudos de base, área que será objeto de coleta de dados primários ou secundários. 

É comum se confundir a área de estudo com a área de influência.13 

                                       
6 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf. Acesso em: 14 ago. 2018. 

7 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D88351.htm. Acesso em: 23 ago. 2018. 

8 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99274.htm. Acesso em: 23 ago. 2018. 

9 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf. Acesso em: 14 ago. 2018. 

10 SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. p. 533. 
11 SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. p. 532. 
12 SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. p. 532. 
13 SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. p.190. 
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Na sequência, o art.6o, inciso II, da Resolução 1/86 do CONAMA dispõe que as atividades 

técnicas devem contemplar a análise dos impactos ambientais do projeto e das alternativas, 

mediante a recognição, prognóstico e distinção da magnitude e interpretação dos prováveis 

impactos de relevo: 

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas: 

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, 

previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, 

discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos 

e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades 

cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.14 (grifamos) 

Rosa M. Arce Ruiz, com formação pelo Centre for a Environmental Management and Planning 

– Universidad de Aberdeen, Reino Unido, e Doutora em Engenharia de estradas, canais e portos 

pela Universidade Politécnica de Madrid, com sua larga experiência, bem descreve a valoração dos 

impactos, lecionando que esta se inicia com dois aspectos fundamentais, quais sejam, magnitude e 

importância. Tais aspectos determinam o valor do que poderíamos chamar de gravidade do 

impacto15. Vale conferir os conceitos de magnitude e de importância dos impactos: 

La magnitude o intensidade del impacto se considera una medida del grado, extensión o escala de la 

alteración ambiental. Es um valor, en principio, de carácter eminentemente objetivo y debe predecirse 

en función de las características ambientales del área y de las características y magnitude, a su vez, de 

la acción de proyecto.  

La importancia se define como la trascendencia o significación de la alteración, el peso relativo de cada 

impacto com relación al resto. Su valoración puede estar influída por aspectos de carácter más 

subjetivo que los de la magnitude.16 

Nesse ponto do EIA, situa-se a exigibilidade de análise das propriedades cumulativas e 

sinergéticas dos impactos ambientais inventariados. Identificar sua capacidade é condição para 

interpretar os efeitos da atividade e obter certeza científica quanto à magnitude dos fenômenos 

ambientais das externalidade negativas. Vale reiterar a importância de conhecer os Estudos de 

Impactos Ambientais executados para as atividades e/ou empreendimentos alocados nas áreas de 

influência, com vistas a aferir e compor os efeitos cumulativos e sinérgicos. 

Uma vez catalogados os impactos, a norma impõe a definição das medidas mitigadoras 

relativas aos impactos negativos, designando a avaliação da eficiência de cada uma delas, apontada 

pela equipe técnica responsável pelo EIA-RIMA (art.6º, inciso III, Resolução 1/86 do CONAMA): 

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas: 

III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de 

controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.17 

                                       
14 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf. Acesso em: 14 ago. 2018. 

15 RUIZ, Rosa M. Arce. La Evaluación de Impacto Ambiental em laencrucijada. Madrid: Ed. Ecoiuris, 2002. p.156. 

16 RUIZ, Rosa M. A. La Evaluación de Impacto Ambiental em laencrucijada. p.157. 

17 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf. Acesso em: 14 ago. 2018. 
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Nesse momento, a equipe multidisciplinar norteia suas recomendações na tolerabilidade do 

meio ambiente, afastando riscos de eventos nocivos aos serviços ecossistêmicos, eliminando 

hipóteses que resultem no deplecionamento dos recursos ambientais. 

Finalmente, no que tange aos estudos técnicos, o CONAMA cuidou de fundar a 

compulsoriedade de apresentação de um programa, com definição de elementos e indicadores para 

o acompanhamento dos impactos gerados (art.6o, inciso IV, Resolução 1/86 do CONAMA): 

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas: 

lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e 

negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.18 

Consoante Sánchez19, “O plano de monitoramento deve ser compatível com os impactos 

previstos (obviamente) e também com os estudos de base; portanto, com o monitoramento pré-

operacional” e apto a constatar o grau de participação da atividade na alteração ambiental. E 

prossegue: 

O monitoramento ambiental do projeto não deve ser confundido com o controle geral de qualidade 

do meio ambiente, feito por órgãos governamentais; deve ser concebido em função dos impactos 

identificados e previstos, de modo que possa ser capaz de distinguir as mudanças induzidas pelo 

empreendimento daquelas ocasionadas por outras ações ou por causas naturais. 

Os objetivos do monitoramento ambiental devem ficar claros. Dentre eles, pode-se destacar: 

I - Verificar os impactos reais de um empreendimento; 

II - Detectar mudanças não previstas; 

III - Alertar para a necessidade de agir, caso os impactos ultrapassem certos limites; 

IV - Avaliar a eficácia dos programas de gestão ambiental.20 

Um plano de monitoramento bem elaborado e bem executado contribui para as Auditorias 

Ambientais, quer sejam as compulsórias quer sejam as ocasionais (decorrentes de acidentes), e 

funciona como ferramenta na gestão ambiental do empreendimento. As não conformidades que 

venham a ser constatadas no curso do monitoramento ambiental servem como instrumental para 

as ações corretivas, e quanto maior a frequência do acompanhamento, maior a eficácia para evitar 

acidentes.  

Além de todo o exposto, a equipe normativa do CONAMA introduziu o parágrafo único ao 

art.6o da Res. 1/86, realçando o Poder Discricionário do órgão ambiental no âmbito técnico do 

processo de licenciamento ambiental: 

Parágrafo único. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual 

competente; ou a SEMA ou, quando couber, o Município fornecerá as instruções adicionais que se 

fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área. 

                                       
18 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf. Acesso em: 14 ago. 2018 

19 SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. p.411. 
20 SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. p.411-412. 
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Vale frisar que no Licenciamento Ambiental desenvolve-se uma parcela de Poder Vinculado 

e uma parcela de Poder Discricionário, este amparado pelo conhecimento técnico, que, entretanto, 

não suprime e sequer posterga o contraditório do Administrado.   

Sem prejuízo de diretrizes específicas deliberadas pelo órgão licenciador, o art.5o, incisos I a 

IV, da Resolução em tela estabelece que as diligências sejam regradas por diretrizes gerais que: 

contemplem alternativas tecnológicas e de localização de projeto; identifiquem e avaliem 

sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da 

atividade; definam a área de influência do projeto; considerem os planos e programas 

governamentais, propostos e em implantação na área de influência do projeto.  

No tocante à disponibilização de alternativas locacionais, a proximidade da matéria prima 

pode ser conveniente para todos, em especial se perigosa, posto que diminui o tempo de exposição 

do risco para os que circulam nas estradas, o qual ficará adstrito à população de uma faixa territorial 

mais restrita. Ademais, é favorável situar-se em zonas industriais livres de saturação e distantes de 

Unidades de Conservação instituídas ou planejadas.   

 Importa destacar a relevância da perspectiva pela qual se conduzem os estudos na execução 

das diretrizes traçadas. De acordo com Sánchez21, “há duas perspectivas bem diferentes para a 

elaboração de um EIA, que podem ser chamadas de abordagem exaustiva e abordagem dirigida.” 

Mostra-se acertado distinguir ambas as perspectivas sobre o tema, e para tanto, cita-se o 

entendimento manifestado por Sánchez: 

A abordagem exaustiva busca um conhecimento quase enciclopédico do meio e supõe que quanto 

mais se disponha de informação, melhor será a avaliação. Resultam longos e detalhados estudos de 

impacto ambiental, nos quais a descrição das condições atuais – o diagnóstico ambiental – ocupa a 

quase totalidade do espaço. 

[...] 

Contrapõe-se a essa visão a abordagem dirigida, que pressupõe que só faz sentido levantar dados que 

serão efetivamente utilizados na análise dos impactos, ou seja, serão úteis para a tomada de decisões. 

O objetivo é o entendimento das relações entre o empreendimento e o meio e não a mera compilação 

de informações, nem mesmo o entendimento da dinâmica ambiental em si. Afinal, a AIA não busca 

ampliar as fronteiras da ciência (embora possa contribuir); a AIA utiliza conhecimento e métodos 

científicos para auxiliar na solução de problemas práticos, concretamente o planejamento do projeto 

e a tomada de decisões. 

Assim, dado um projeto, como se começa o estudo de impacto ambiental? 

Dentro de uma abordagem exaustiva, o estudo começaria pela compilação de dados existentes acerca 

da região onde se pretende implantar o empreendimento. Como não há orientação prévia, é difícil 

discernir quais dados são relevantes, o que acaba resultando em vastas compilações, seguidas de 

alguns levantamentos básicos de campo, por exemplo, sobre fauna e flora. 

Já sob uma perspectiva dirigida, a primeira atividade em um EIA é a identificação dos prováveis 

impactos ambientais. Tal identificação é preliminar e permite um entendimento inicial e provisório 

                                       
21 SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. p.183. 
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das possíveis consequências do empreendimento. Corresponde à formulação de hipóteses sobre a 

resposta do meio às solicitações que serão impostas pelo empreendimento.22 

Notadamente, o Termo de Referência, ao indicar o formato dos estudos, decide pelo modelo 

de abordagem dirigida. 

 

3. NORMAS QUE AUTORIZAM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS 

NO ÂMBITO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 

O Caderno Constitucional guarnece dispositivos para a injunção de estudos e a exigência de 

medidas mitigatórias, destacando-se: o art. 225, §1º, inciso IV, que estabelece para o Poder Público, 

no exercício do Poder de Polícia preventivo, o dever de exigir a realização do EIA-RIMA; os arts.182 

e 186, inciso II, que instituem a  função sócio ambiental da propriedade; o art.170, incisos III e VI, e 

seu parágrafo único, segundo os quais o desenvolvimento econômico deve observar a função social 

da propriedade e a defesa do meio ambiente, mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental provocado pelos produtos, serviços e processo de produção. 

Sob a perspectiva infraconstitucional, importantes comandos autorizam a imposição de 

medidas de contenção dos impactos. A Lei do Zoneamento Industrial (Lei 6.803/80), por meio do 

art. 10, §3º, prevê a realização de avaliações de impactos, como mecanismo para o estabelecimento 

da confiabilidade da operação no local em que se encontra instalada. Complementando a lógica, o 

art. 9º, incisos I, III, IV e IX, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) preceitua o 

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o licenciamento, a avaliação de impactos, bem 

como a revisão das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Em consonância com tais 

providências, prevê sanções administrativas nas modalidades multa e suspensão da atividade, para 

as hipóteses de inobservância das medidas necessárias à preservação da qualidade ambiental. Na 

esfera penal, a lei em comento fixa penalidades para as hipóteses de não atendimento às medidas 

preventivas e corretivas. Por sua vez, o Código Civil brasileiro23, através do art. 884, proíbe o 

enriquecimento sem causa, enquanto o art. 1.228, § 1º, do mesmo Diploma disponibiliza os moldes 

para a função socioambiental da propriedade, conceito anteriormente sem contornos aptos a uma 

aplicação indene de dúvidas. Vale conferir: 

Art. 1.228 [...] 

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas 

e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial [art. 

5º, II, da CF/1988], a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico 

e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 

Bem de ver que a base normativa que fundamenta os custos necessários para a implantação 

de medidas acautelatórias, na etapa do licenciamento ambiental, decorre do sistema normativo que 

impõe o licenciamento e os estudos ambientais, conjugado ao fato de que a decisão nos autos do 

                                       
22 SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. p.183-184. 

23 Lei 10.406/2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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processo de licenciamento ambiental é postergada até que sejam categorizados os impactos e 

advenham respostas para o controle das externalidades negativas. Cediço que imposição das ações 

acautelatórias no exercício do Poder de Polícia preventivo manifesta-se pelos mecanismos das 

limitações e imposições administrativas advindas da função socioambiental da propriedade e da 

atividade econômica. 

 

4. O RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA E A AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Reconhecendo a vulnerabilidade do cidadão, em especial quanto à sua fragilidade tocante 

ao conhecimento técnico, o parágrafo único do art. 9o da Resolução CONAMA 1/86 determina que 

as conclusões dos estudos científicos sejam convertidas num Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), transladando os achados científicos para uma linguagem desobstruída de termos técnicos, 

ilustrada por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, 

promovendo a completude da informação, de modo que todos possam entender as vantagens e as 

desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. 

Contribuindo para assegurar a efetiva informação ao cidadão, os incisos elencados no art. 9o 

da Resolução CONAMA 1/8624 estabelecem um rol de dados mínimos que devem ser tratados no 

RIMA. Inicialmente torna indispensável expor os objetivos e as justificativas do projeto, 

estabelecendo sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas 

governamentais (art.9, inciso I). Sob o aspecto socioeconômico, determina a estimativa de geração 

de mão-de-obra e empregos diretos e indiretos (art. 9º, incisos II e III).  

A equipe multidisciplinar deve dispor, minuciosamente, no RIMA, sobre a descrição do 

projeto e as alternativas tecnológicas e locacionais, detalhando para as etapas de instalação e 

operação a área de influência e a síntese do seu correspondente diagnóstico ambiental; as matérias-

primas e fontes energéticas previstas; os processos e as técnicas operacionais; uma previsão de 

emissões de efluentes sólidos, líquidos, sonoros e gasosos, além da perda de energia. Note-se que 

o CONAMA, atento aos distintos momentos de afetação do ecossistema, determina a descrição dos 

impactos (do projeto e das alternativas) relativos à fase da obra e instalação de estruturas e da fase 

de operação da atividade, considerando o horizonte temporal de incidência dos impactos. Tudo isso 

evidenciando os métodos, técnicas e critérios utilizados (art. 9º, inciso IV). 

Os impactos inevitáveis e a descrição do efeito pretendido com a adoção das ações 

mitigatórias devem ser abordadas mediante a definição do grau de alteração esperado (art. 9º, 

inciso VI), descrevendo a qualidade ambiental futura estimada para a área de influência, 

comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como a hipótese 

de sua não realização (art. 9º, inciso V), além da recomendação quanto à alternativa mais favorável 

                                       
24 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf. Acesso em: 14 ago. 2018. 
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(art. 9º, inciso VIII). Finalmente determina a apresentação do programa de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos (art. 9º, inciso VII). 

Apresentado o EIA-RIMA no órgão ambiental, será ele disponibilizado para consulta pública 

(art. 11), abrindo-se espaço para a realização de Audiência Pública, com oportunidade para a 

participação efetiva do cidadão. Ressalte-se, por oportuno, que a participação somente será 

concreta se a equipe responsável pelo Estudo de Impacto Ambiental observar as regras para a 

elaboração do RIMA, considerando que a informação deve ser processada de modo a preparar o 

cidadão para a decisão. Qualquer embaraço na capacidade opinativa do cidadão esvazia sua 

autonomia, elemento crucial para o exercício da decisão. Aliás, razão assiste ao notável jurista Paulo 

Affonso Leme Machado: 

[...] a clareza deve coexistir com a precisão, não se admitindo a incompletude da informação sob 

pretexto de ser didática. [...] diante das incertezas que se possam detectar nos dados ambientais 

transmitidos, cabe ao informante ser imparcial e dar chance de conhecimento, aos informados, de 

todos os ângulos da questão, sem privilegiar qualquer ponto de vista. E, quando o informante 

entender necessário posicionar-se, incumbe a ele justificar, com amplitude e profundidade, suas 

razões, apresentando, também, as razões contrárias às suas.’25 

Longe de ser um ato favorável a debates elucidativos, que contribuam para a decisão dos 

processos de Licenciamento Ambiental, não raro as Audiências Públicas desenvolvem-se numa 

atmosfera hostil. Por conseguinte, meio ambiente, investidores, cofres público, população do 

entorno e uma gama de pessoas e instituições são prejudicados. Sánchez enumera algumas 

deficiências das Audiências Públicas, aduzindo que: a dinâmica adotada favorece o confronto; os 

detentores do poder de mobilização ou econômico têm chances de manipulação; são realizadas 

após o momento mais conveniente; as autoridades responsáveis pelas decisões são representadas 

por assessores; há ameaças de ajuizamento de ações; há deficiência de informação; há 

vulnerabilidade técnica do cidadão.26 

 

5. A ESSENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO EXATA 

O EIA-RIMA somente é admissível como suporte para instruir a decisão quanto ao 

licenciamento ambiental se dispuser de todas as informações estabelecidas pela norma que 

disciplina seu desenvolvimento. A tese de doutoramento de Paulo Affonso Leme Machado destaca 

a necessidade da completude da informação, inclusive quanto às incertezas: 

O fato de a informação ambiental transmitir dados técnicos não afasta a obrigação de a mesma ser 

clara e compreensível para o público receptor. A informação necessita poder ser utilizada de imediato, 

sem que isso demande que os informados sejam altamente especializados no assunto. [...] A clareza 

                                       
25 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à Informação e Meio Ambiente. p. 92. 

26 SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. p. 480. 
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deve coexistir com a precisão, não se admitindo a incompletude da informação sob pretexto de ser 

didática.27 

Portanto, somente a informação adequada entrega ao cidadão a chance de conhecer todos 

os ângulos da questão, capacitando-o para a escolha. Apoiando-se em Stewart, Leme Machado 

ressalta a complexidade das questões ambientais e sustenta a importância de o tema ser avaliado 

por ângulos distintos, com oportunidade para que as conclusões sejam tomadas sem vícios: 

[...] as questões ambientais não são sempre simples e nem sempre tem soluções incontroversas. 

Parece-me que, diante das incertezas que se possam detectar nos dados ambientais transmitidos, 

cabe ao informante ser imparcial e dar chance de conhecimento, aos informados, de todos os ângulos 

da questão, sem privilegiar qualquer ponto de vista. E, quando o informante entender necessário 

posicionar-se, incumbe a ele justificar, com amplitude e profundidade, suas razões, apresentando, 

também, as razões contrárias às suas. 28 

Dada a relevância da informação ambiental, considerando as profundas transformações 

decorrentes da intervenção antrópica, a Constituição da Ucrânia, país palco do terrível desastre 

tecnológico na Usina Nuclear de Chernobyl, foi modificada, inaugurando o direito de livre acesso à 

informação sobre questões ambientais, qualidade dos alimentos e dos bens de consumo, fixando a 

primazia do acesso à informação para o cidadão em detrimento de interesses comerciais, industriais 

e, inclusive, sobre razões de segurança do Estado. Em rota equivalente, a Corte Europeia dos 

Direitos Humanos já decidiu que o direito à devida informação é público e integra o direito à vida, 

sendo imprescindível para que o cidadão avalie riscos e tome decisões29. 

 

6. A CONTRIBUIÇÃO DO EIA-RIMA PARA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÕES JUDICIAIS 

O Estudo de Impacto Ambiental realiza a Precaução com excelência e seu rico conteúdo, além 

de funcionar como o mais importante elemento no processo decisório relativo à aprovação de um 

empreendimento, reveste-se de uma utilidade ímpar para a instrução de ações judiciais 

relacionadas às externalidades negativas do empreendimento. Os laudos que formam o EIA 

guarnecem a memória do ecossistema local e da área de entorno e elencam todos os elementos 

que possam deflagrar lesão ao ambiente. Trata-se de um excepcional recurso para coordenar a 

distribuição da carga probatória e orientar os trabalhos da perícia. Nesse sentido, recorre-se ao 

estudo que publicamos numa obra coletiva comemorativa dos 30 anos da Ação Civil Pública:   

Conforme explanado, o exercício da precaução se ajusta à fase precedente à instalação da atividade e 

não à fase judicial, momento secundário ao dano, em que se busca a tutela para a reparação. A sua 

principal função judicial consiste em emprestar os estudos elaborados em sua concretização, 

contribuindo para o sucesso probatório, aperfeiçoando as condições de eficácia da decisão. Com 

efeito, os estudos ambientais desenvolvidos no licenciamento ambiental podem disponibilizar 

                                       
27 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à Informação e Meio Ambiente. São Paulo: Malheiros, 2006. p.92. 

28 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à Informação e Meio Ambiente. p. 92. 

29 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à Informação e Meio Ambiente. p. 94.  
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informações indiciárias do nexo causal e funcionar como indicadores da prova necessária para resolver 

a lide. Demais disso, podem ser explorados para orientar na distribuição da carga probatória30. 

Importante aditar que, reforçando que o princípio da precaução é próprio para impor estudos para se 

determinar os impactos, de modo que se possa revesti-los de medidas de contenção, cediço que o 

instituto pode ser adotado na tutela inibitória no âmbito do provimento de urgência (medida cautelar, 

medida liminar e tutela antecipada) para situações específicas nas quais a precaução tenha sido 

desprezada, melhor dizendo, quando a variável ambiental não tenha sido avaliada ou quando as 

medidas acautelatórias impostas pelo órgão não são observadas. Nestes casos, a precaução diferida 

deve ser convocada, e aconselha considerar a hipótese de concessão da tutela para suspender a 

operação da atividade clandestina (sem o crivo do licenciamento), para suspender a atividade em 

manifesto desacordo com as condicionantes impostas para a validade da licença, bem como para 

impedir o início da operação da atividade desprovida de licença. Tudo isso com o indispensável apoio 

da Lei material que disciplina a matéria. Ao analisar a possibilidade de suspensão, deve o juiz dialogar 

com os fatos que se mostram evidentes (que dispensam conhecimento técnico), e com questões de 

ordem técnica para se conhecer o potencial de risco do funcionamento da atividade, o que torna 

imprescindível a realização de audiência especial com a oitiva de especialistas.31 

Com efeito, a Precaução, própria da fase antecedente da atividade que possa trazer riscos ao 

homem e ao ambiente, possui um valor imperioso para a efetividade do Princípio do Poluidor 

Pagador, sendo oportuno destacar que sua utilização para a inversão do ônus da prova consiste em 

medida extrema e inconstitucional que repercute injustiça e, não raro, por conceber dano 

hipotético, constrói sentenças ilíquidas, conhecidas como quase sentenças.  

Razão assiste a Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery ao lecionarem que a fórmula 

“condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação”, tão frequente no foro 

brasileiro, não é ideal e deve ser evitada: se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não 

pode condenar ninguém a indenizar o que não existe, observando-se a estabilidade e a segurança 

das relações.32 

Segundo entendimento de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira33 é nula a 

sentença certificadora de direito sem prévia investigação. Cediço que o Código Civil brasileiro 

                                       
30 Art. 373 da Lei 13.105 de 16.3.2015 (Código de Processo Civil): O ônus da prova incumbe: [...] § 1o Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do 
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 
que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 
atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte 
seja impossível ou excessivamente difícil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 14 ago. 2018. 

31 AGRELLI, Vanusa Murta. A contribuição dos instrumentos obtidos à luz do princípio da precaução para a eficácia do princípio do 
poluidor pagador na ação civil pública ambiental. In: MILARÉ, Édis (Coord.). Ação Civil Pública após 30 anos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. 2015. p.823-824 

32 NERY Junior, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação extravagante / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade 
Nery. – 11ª. ed. rev., ampl. e  atual. até 17.2.2010. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, p.756 e 759, Nota 4 ao art.475-C e Nota 5 
ao art.475-G, 2010. 

33 “A liquidação com dano zero ou sem resultado positivo é aquela em que se conclui que o liquidante não sofreu dano algum, isto é, 
o quantum debeatur é zero, o que torna inexistente o próprio na debeatur. É o que ocorre, por exemplo, quando a prova pericial, 
na liquidação por arbitramento, indica que o liquidante, credor de indenização por supostos prejuízos decorrentes de conduta 
praticada pelo réu, na verdade não sofreu dano algum (...). Essa situação teratológica (patológica) decorre de que, provavelmente, 
na fase cognitiva inicial não foram investigadas a contento as circunstâncias de fato que supostamente alicerçavam o direito 
afirmado pelo credor. O suporte fático do nadebeatur não estava completo. A sentença, portanto, que firma juízo condenatório 
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empresta abordagem de prova para a presunção, não obstante tratar-se de uma técnica de 

raciocínio para se deduzir um fato. Analisando a norma, João Batista Lopes esclarece a 

impropriedade: 

No que respeita à presunção, há impropriedade técnica no artigo, já que não se cuida de meio de 

prova, mas de técnica que dispensa a prova. Com efeito, a presunção é um raciocínio, uma operação 

mental pela qual, partindo-se de fato conhecido, chega-se, por dedução, a outro, independentemente 

de prova. Cuidar-se-ia, quando muito de prova, em rigor técnico, de prova atípica.34 

Não obstante o exposto, a presunção, aliada à Precaução, constrói sentenças e regulam a 

vida, realizando a subsunção de hipóteses à norma: 

[...] a complexidade e o apelo do tema desafiam os Tribunais, que anseiam pelas melhores respostas, 

e não raro, alguns julgados se inspiram na premissa de presunção de dano decidindo que “[...] 

desnecessária a prova do dano ambiental, bastando a simples ameaça [...] não se exige prova de dano 

efetivo, mas apenas de sua probabilidade, bastando simples ameaça [...]”35Pelo prisma das conclusões 

acima, parece-nos assimétrico o uso da precaução como fundamento para a inversão do ônus da 

prova. O REsp. 1060753-SP, em sentido contrário entendeu que “O princípio da precaução pressupõe 

a inversão do ônus probatório”.Demais disso, também se vê a inversão fundamentada no art.6o do 

CDC (REsp.1049822/RS). Ao que parece, os citados pressupostos jurídicos não se destinam à inversão 

em sede ambiental, porque a LACP (art.21) autoriza a aplicação do Título III do CDC, e a inversão está 

disposta no Título I do CDC (art.6º). Como bem observa Jeremias Benthan “A prova é um instrumento 

que o processo tomou emprestado da realidade da vida”36, o que não se coaduna com tais medidas, 

que podem desencadear a prova diabólica e a prolação de sentença ilíquida. A vulnerabilidade técnica 

não pode se socorrer da presunção, deve ser sanada pela perícia, aproveitando as pistas deixadas nos 

estudos ambientais desenvolvidos no licenciamento, que contam histórias que podem contribuir para 

a solução da lide.37 

Encerrando o tema, Leonardo Greco argumenta: 

O abandono da prova concreta da causalidade para proteger o cidadão dos inumeráveis perigos... 

como os riscos ambientais, transforma o juiz em legislador que, ao arrepio da lei e da segurança de 

que devem revestir-se as relações jurídicas no Estado Democrático de Direito, subtrai do mais forte 

para consolar o mais fraco, numa postura francamente ideológica e injusta, porque faz recair sobre 

alguns, arbitrariamente escolhidos, a responsabilidade que cabe ao próprio Estado.38 

 

                                       

em situações como esta, mostra-se incerta, insuscetível de firmar um preceito, porque o direito por ela certificado não foi 
suficientemente investigado, o que a torna um ato jurídico nulo. Trata-se de uma anomalia juridicamente inadmissível em nosso 
sistema. Diante de uma situação como essa, o que deve fazer o juiz que preside a liquidação? Como fica ele frente à regra do art. 
475-G do CPC que o proíbe de modificar a norma individualizada contida na sentença liquidanda? Teori Zavascki, acertadamente, 
conclui que a única forma de não se onerar o sujeito passivo duplamente - visto que já foi alvo de condenação anômala - é julgar-
se improcedente o pedido de liquidação.” [DIDER Jr., Fredie. BRAGA, Paula Sarno e OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual 
civil – v., Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 473/474 apud Agravo de Instrumento 1.276.221-RS (2010/0028691-5)]. 

34 LOPES, João Batista. A prova no direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 210.  

35 Apel. Cível 9800924-3 TJSC. 

36 BENTHAN, Jeremias. Tratado de laspruebasjudiciales, Comares, Granada, 2001. p.15. 

37 AGRELLI, Vanusa Murta. A contribuição dos instrumentos obtidos à luz do princípio da precaução para a eficácia do princípio do 
poluidor pagador na ação civil pública ambiental. In: MILARÉ, Édis (Coord.). Ação Civil Pública após 30 anos. p. 827. 

38 GRECO, Leonardo. As provas no processo civil. In Direito Ambiental: tutela do meio ambiente / Edis Milaré, Paulo Affonso Leme 
Machado organizadores. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011 (Coleção Doutrinas Essenciais, v.4). p. 623. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises aqui realizadas procuraram desvendar o modelo de exigibilidade, a abrangência, 

o escopo e as diretrizes próprias para o Estudo de Impacto Ambiental, previsto na Resolução 1/1986 

do CONAMA e em uma diversidade de outras normas setoriais e estaduais. Esse imponente 

instrumento da Precaução se revela o excelso exemplar para sua efetividade, posto que, além de 

identificar, catalogar e avaliar os Impactos do projeto submetido ao Licenciamento Ambiental, inclui 

em seu escopo o mapeamento e a avaliação dos Efeitos dos projetos implantados e planejados para 

um dado perímetro sujeito à interferência. Adicionalmente, considera a variável ambiental e social 

dos planos e programas governamentais executados e previstos para o entorno.  

O equilíbrio ambiental perquirido no EIA e as ideias de desenvolvimento econômico, função 

socioambiental da propriedade, propriedade privada e saudável qualidade de vida são todas 

categorias protegidas pelo Direito, aptas a seguir um único trilho, sem desvios derivados de excessos 

inflamados pela paixão e sem omissões do Poder Público. O equilíbrio no exame dos espólios 

advindos da norma é uma circunstância para a estabilidade do Direito e a segurança nas relações, 

vertentes para a dignidade, o trabalho, a saúde, a livre iniciativa, a sadia qualidade de vida, a 

propriedade privada, a proteção dos ecossistemas, a moradia e outros bens e valores essenciais. 

Em apertada síntese, o Estudo de Impacto Ambiental disponibiliza a matriz de impactos 

ambientais39 e as correlatas ações mitigatórias, adicionando as medidas compensatórias relativas 

aos impactos residuais, de modo a identificar a variável ambiental que pauta os processos decisórios 

de políticas de desenvolvimento.  

Em período recente, no auge da proliferação industrial e tecnológica, inúmeros produtos 

foram introduzidos na natureza, sem qualquer cautela e sem análise dos impactos ambientais. 

Rachel Carson informa que, somente para combater os insetos, foram criados mais de duzentos 

químicos:   

Desde meados da década de 1940 mais de duzentos produtos químicos básicos foram criados para 

serem usados na matança de insetos, ervas daninhas, roedores e outros organismos descritos no 

linguajar moderno como “pestes”, e eles são vendidos sob milhares de nomes de marcas diferentes.’ 

Esses sprays, pós e aerossóis são agora aplicados quase universalmente em fazendas, jardins, florestas 

e residências – produtos químicos não seletivos, com o poder de matar todos os insetos, os “bons” e 

os “maus”, de silenciar o canto dos pássaros e deter o pulo dos peixes nos rios, de cobrir as folhas com 

uma película letal e de permanecer no solo [...]. Será que alguém acredita que é possível lançar tal 

bombardeio de venenos na superfície da Terra sem torná-la imprópria para toda a vida? Eles não 

deviam ser chamados de “inseticidas”, e sim de “biocidas”’.40 

                                       
39 Relativamente à expressão matriz de impactos, ostentamos e adotamos a formulação de Luiz Enrique Sánchez, admitindo-a como 

conceito operacional por adoção. Vejamos: Quadro ou planilha estruturado em linhas e colunas, que pode ser apresentado sob 
diferentes formatos, e que mostra correlações entre (1) as ações ou atividades do empreendimento analisado e (2) os componentes 
ou elementos ambientais, ou entre (1) as ações ou atividades do empreendimento analisado e (3) os aspectos e/ou impactos 
ambientais [SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. p. 535]. 

40 CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. Trad. por Claudia San´t Anna Martins.  São Paulo: Gaia. 2016. p.23-24. 
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No império da Precaução, novas regras foram estabelecidas, no entanto ainda são 

insatisfatórias, em especial no tocante à natureza dispersa, cumulativa e sinergética dos impactos.  

As nações devem ocupar-se em propugnar por Políticas Públicas que incorporem às 

avaliações a importância dos impactos; instrumentos que entreguem aos territórios limítrofes 

informações sobre os efeitos dos impactos descritos na matriz de impactos, que possam ultrapassar 

fronteiras, detalhando a repercussão de cada modalidade, como por exemplo: impactos 

cumulativos, impactos sinergéticos, impactos de médio e longo prazo, impactos diretos, impactos 

indiretos, impactos imediatos, impactos temporários, impactos irreversíveis, impactos reversíveis, 

impactos permanentes e impactos residuais. O momento é de profunda preocupação com os efeitos 

ambientais das intervenções e a repercussão transnacional dos impactos. Não sem razão: 

Evidências científicas comprovam que uma das questões mais complexas das sociedades é o impacto 

das atividades humanas no planeta. As preocupações em relação ao aquecimento global, aos gases de 

efeito estufa, ao derretimento das calotas polares e às cadeias alimentares têm recebido cada vez 

mais reconhecimento como temas importantes para formulação de políticas públicas.41 

Milton Santos42 chamava a atenção para o fato de que “a vida de uma empresa vai além do 

mero processo técnico de produção e alcança todo o entorno [...] incluindo também as estruturas 

geográficas de apoio, sem o que ela não pode ter êxito.” Deste modo, as Políticas Públicas devem 

atuar para que as atividades econômicas entreguem aos territórios que utilizam, ainda que para 

depósito de seus impactos, informações que comprovem a adoção de cautelas e, para a hipótese 

de lesão, que possibilitem ao ecossistema alocado no perímetro afetado a justa reparação, sob pena 

de admitir-se a quebra de soberania para efeito de apropriação dos recursos naturais e socialização 

do dano. 

A globalização, no sentir de Zygmunt Bauman43, diz respeito ao que está acontecendo a todos 

nós, independentemente de nosso desejo, “refere-se explicitamente às ‘forças anônimas’ de von 

Wright operando na vasta ‘terra de ninguém’ – nebulosa e lamacenta, intransitável e indomável – 

que se estende para além do alcance da capacidade de quem quer que seja em particular.” E 

arremata: 

O processo mais profundo transmitido pela ideia da globalização é o do caráter indeterminado, 

indisciplinado e de autopropulsão dos assuntos mundiais; a ausência de um centro, de um painel de 

controle, de uma comissão diretora, de um gabinete administrativo. A globalização é a “nova 

desordem mundial” de Jowitt com um outro nome.44 

Anthony Giddens45, por sua vez, e a título de arremate deste artigo, enfatiza que na 

globalização “as modalidades de conexão entre diferentes regiões ou contextos sociais se 

enredaram através da superfície da Terra como um todo.” Com a globalização, então, é necessário 

                                       
41 TANSEY, Sthephen D.; JACKSON, Nigel A. Política. Tradução de Marcel Gugoni e Leonardo Abramowics. Revisão técnica de Danilo 

Ferreira da Fonseca. p. 223. 

42 SANTOS, Milton.Por uma outra globalização. 27. ed. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 77. 

43 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução Marcus Penchel. Rio de Janeiro; Zahar, 1999. p.68.   

44 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução Marcus Penchel. p.67.   

45 GIDDDENS, Anthony.As consequências da modernidade.Tradução Raul Fiker. São Paulo: Editora Unesp, 1991. p.76. 
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agregar confiança nas relações, nas práticas ambientais, sendo que a confiança se estabelece 

através de evidências documentadas. Nesse sentido, pensar em Estudos de Impactos Ambientais 

transfronteiriços é um caminho para esvaziar o próprio descontrole transfronteiriço, o qual 

possibilita que alguns obtenham benefícios ao atuarem na evasão transnacional de impactos, 

enriquecendo sem causa e à custa das nações afetadas.  
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CAPÍTULO 6 

MEIO AMBIENTE E CÁRCERE: Propostas para a Implementação da Sustentabilidade 

Ambiental a partir da Penitenciária de São Cristóvão Do Sul  

Jessika Milena Silva Machado1 

INTRODUÇÃO 

Em razão do desenvolvimento econômico abundante e desmedido, a utilização dos recursos 

naturais e a poluição aumentaram significativamente, gerando desequilíbrio ecológico, degradações 

e devastações ambientais descomunais. Diante desse quadro, surge a problemática ambiental e, 

com ela, a necessidade de conscientização e reparação dessas assolações, inclusive no âmbito 

prisional, como se verá na parte final deste capítulo. 

Para tanto, inicia-se pela análise do conceito de meio ambiente, e, após, aborda-se a 

temática da crise do meio ambiente, que perdura até os dias atuais.  

Em seguida, aborda-se o tema da sustentabilidade, com descrição de sua origem, conceito e 

menção às suas dimensões, com ênfase especial para a sustentabilidade ambiental, um dos pilares 

do presente capítulo. 

Por fim, trazem-se propostas para a implementação da sustentabilidade ambiental na 

Penitenciária de São Cristóvão do Sul.  

 

1. A CRISE DO MEIO AMBIENTE  

A questão preambular deste capítulo é conceituar meio ambiente, o que se faz com base na 

legislação e na doutrina.  

Após, passa-se a analisar os estopins que levaram à crise ambiental, a qual perdura até os 

dias atuais.  

1.1 Conceito de meio ambiente  

A expressão meio ambiente, sob a ótica de sua acepção semântica, por muito tempo foi 

considerada redundante, afinal “meio” é reputado como aquele em que vivem os seres humanos, 

e “ambiente” como "(o) que rodeia e constitui o meio em que se vive"2.  

                                       
1 Defendeu sua Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, em 29.07.2019. Pós-

graduada lato sensu  em Direito Público e Direito Aplicado pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB). Pós-
graduanda em Direito Ambiental, pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Bacharel em Direito pela UNISUL. E-mail: 
jessikamsm@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0553965900431491. 

2 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa; elaborado no Instituto Antônio Houaiss 
de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda. 3. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. p. 37 e 496.  
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Embora no significado da palavra “ambiente” se encontre inserido o conceito de “meio”, 

para Luís Paulo Sirvinskas3, essa repetição de palavras com o mesmo sentido se traduz plausível, 

tendo em vista que elas coexistem para darem ênfase ao termo. 

De qualquer forma, a expressão meio ambiente é consagrada na língua portuguesa e 

pacificamente utilizada pela doutrina, lei e jurisprudência.4 

Assim como no Brasil, na Espanha a expressão meio ambiente é a adotada pela Constituição 

Espanhola de 1978.5  

Francesca Llodrá Grimalt traz o conceito de meio ambiente como “(...) el conjunto de 

circunstancias físicas que rodean a los seres vivos y por extención el conjunto de circunstancias 

físicas, culturales, económicas, sociales, etc. que rodean a la persona.”6 

A legislação infraconstitucional brasileira conceitua meio ambiente, prevendo o artigo 3º, 

inciso I, da Lei nº 6.938/81, que este é: “[...] o conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”7. 

Sobre a definição legal supracitada, Luciana Cardoso Pilati e Marcelo Buzaglo Dantas 

mencionam: 

[…] é ampla, incluindo o meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Confere igual 

proteção a todas as formas de vida, inclusive a humana, que é posta apenas como mais um elemento 

da natureza. Além disso, esse conceito jurídico engloba não apenas os bens naturais, mas, ainda, os 

artificiais que fazem parte da vida humana, como por exemplo, o patrimônio histórico-cultural […].8 

José Afonso da Silva também alerta que o conceito de meio ambiente deve ser globalizante, 

abrangendo toda a natureza, sendo ela “[...] 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.”9 

Embora a Constituição da República Federativa do Brasil não conceitue expressamente o 

meio ambiente, ela acentua, no artigo 225, caput, o caráter patrimonial deste, fundamentando-o 

como sustentáculo no equilíbrio ecológico e na sadia qualidade de vida. Veja-se: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.10 

                                       
3 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 125. 

4 MIRALÉ, Édis. Direito do ambiente. 7 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 142-143.  

5 GRIMALT, Francesca Llodrá. Bosquejo de sustentabilidad ambiental en el derecho civil. Barcelona, Huygens, 2015. p. 23.  

6 GRIMALT, Francesca Llodrá. Bosquejo de sustentabilidad ambiental en el derecho civil. Barcelona, Huygens, 2015. p. 22.  

7 BRASIL. Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm. Acesso em: 
15 ago. 2018. 

8 PILATI, Luciana Cardoso; DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental simplificado. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 31.  

9 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 4 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. p. 20.  

10 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 15 ago. 2018. 
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Portanto, o meio ambiente sadio e equilibrado é fundamental à dignidade e à existência 

humana.  

 

1.2 A crise do meio ambiente  

Cada vez mais a população e os ecossistemas são ameaçados, tendo em vista que o meio 

ambiente vivencia uma crise que perdura e se agrava desde os avanços tecnológicos e científicos 

havidos com a Revolução Industrial, a qual intensificou a exploração e utilização dos recursos 

naturais.  

Juliana Gallina Badalotti menciona que:  

Após a Revolução Industrial, verifica-se a massificação na produção dos bens de consumo, a produção 

em série, aumentando a quantidade e a diversidade dos produtos oferecidos no mercado de consumo. 

O avanço tecnológico proporcionou um aumento quantitativo de produtos no mercado, 

determinando novos meios de produção, criando novas funções para objetos desconhecidos, 

facilitando o dia a dia e aumento a oportunidade de escolha do consumidor, que a cada dia se depara 

com um objeto diferente para a sua lista de necessidades criadas.11 

Surge, pois, a partir da Revolução Industrial, uma nova forma de modelo social, que é ditada 

pelos padrões de consumo, buscando-se satisfazer, desenfreadamente, os anseios das pessoas, 

ainda que para isso haja prejuízos ambientais irreparáveis e, até mesmo, ameaças à existência da 

vida humana.  

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, sabiamente, asseverou: 

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 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 prematura.12 

Logo, "A crise ambiental aparece, assim, como aquela capaz de lembrar à humanidade – ou 

ao menos àqueles que insistem na reprodução ilimitada do capital – que existem limites físicos, 

orgânicos e químicos para a sua expansão"13.  

O homem, extasiado com o avanço da tecnologia, passa a ser uma espécie capaz de se 

autodestruir, bem como de aniquilar, gradativamente, todo o meio ambiente.14   

                                       
11 BADALOTTI, Juliana Gallina. Sociedade de consumo versus sociedade sustentável. Instrumentos de tutela ambiental no direito 

brasileiro, Chapecó: Argos, 2009. p. 49.  

12 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1991. p. 29. 

13 QUINTANA, Ana Carolina; HACON, Vanessa. O desenvolvimento do capitalismo e a crise ambiental. Disponível em: 
http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/21_OSQ_25_26_Quintana_e_Hacon.pdf . Acesso em: 15 ago. 2018. p. 02. 

14 WINCKLER, Silvana; PEREIRA, Reginaldo. O novo meio ambiente e o direito ambiental.  Instrumentos de tutela ambiental no direito 
brasileiro, Chapecó: Argos, 2009. p. 19-20.  
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Ulrich Beck pontua: 

Ao longo de sua transformação tecnológico-industrial e de sua comercialização global, a natureza foi 

absorvida pelo sistema industrial. Dessa forma, ela se converteu, ao mesmo tempo, em pré-requisito 

indispensável do modo de vida no sistema industrial. Dependência do consumo e do mercado agora 

também significam um novo tipo de dependência da ‘natureza’, e essa dependência imanente da 

‘natureza’ em relação ao sistema mercantil se converte, no e com o sistema mercantil, em lei do modo 

de vida na civilização industrial.15 

Nesse passo, pode-se afirmar que a industrialização trouxe muitos problemas ambientais, 

tais como: consumo excessivo e descontrolado de recursos naturais, muitos deles não renováveis; 

contaminações do ar, do solo, das águas; desflorestamento, além de muitos outros.16  

Ademais, a industrialização trouxe consigo também problemas humanitários, cuja 

consequência maior foi a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Com ela, ocorreram 

também desastres ambientais:  

[...] Os bombardeios, a necessidade de alimentação e abrigo, as exigências estratégicas de cada lado 

do conflito alteraram o meio ambiente humano de forma significativa. Só para destacar um dos 

aspectos mais conhecidos, nos estágios finais da guerra, ocorreram as explosões atômicas de 

Hiroshima e Nagasaki, que, além de enorme número de vítimas, provocaram consequências danosas 

ao meio ambiente natural que perduraram durante anos, sendo que seus efeitos se sentem ainda 

hoje.17  

Muitos outros acontecimentos ambientais de grandes proporções ocorreram na mesma 

época, os quais contribuíram para que o alarme da crise e a preocupação ambiental fossem ligados. 

Citam-se, por exemplo, a poluição de Londres em 1952, na qual milhares de pessoas morreram em 

razão da fumaça originada da combustão do carvão, e a intoxicação por mercúrio de um grupo de 

pescadores e suas famílias em Minamata, no Japão.18 

E continua o planeta Terra sofrendo com as inúmeras transformações desencadeadas pelos 

processos de produção, consumo e globalização:  

O progresso trouxe consigo tecnologia, dinheiro, ciência, poder e indústrias, mas trouxe também 

efeitos negativos que incidem, diretamente, no ambiente, nos indivíduos e na sociedade. Ao se 

apropriar dos recursos naturais indiscriminadamente, aconteceu o rompimento do equilíbrio 

ecológico, acarretando inúmeras consequências e perigos para a humanidade e a todos os seres vivos 

existentes.19 

                                       
15 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. São Paulo: ed. 34, 2016. p. 09.  

16 DIAS, Reinaldo. Sustentabilidade: origem e fundamentos; educação e governança global; modelo de desenvolvimento. São Paulo: 
Atlas, 2015. p. 86. 

17 DIAS, Reinaldo. Sustentabilidade: origem e fundamentos; educação e governança global; modelo de desenvolvimento. São Paulo: 
Atlas, 2015. p. 86-87.  

18 DIAS, Reinaldo. Sustentabilidade: origem e fundamentos; educação e governança global; modelo de desenvolvimento. São Paulo: 
Atlas, 2015. p. 88-90.  

19 SCHORR, Janaína Soarers; ROGERIO, Marcelo Scapin; NETO COPETTI, Alfredo. A crise ambiental na era da globalização: como 
consolidar o desenvolvimento sustentável? Revista Direito à Sustentabilidade, Foz do Iguaçu, v.2, n.3, Julho/Dezembro de 2015. 
p. 57.  
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Entre as consequências advindas do processo de industrialização estão o desenvolvimento 

econômico abundante e desmedido, a utilização dos recursos naturais e a poluição, os quais geram 

desequilíbrio ecológico, degradações e devastações ambientais descomunais, sendo que a 

sustentabilidade se traduz como uma oportunidade de diminuição e até mesmo cessação dessas 

atrocidades.  

 

2. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL   

As consequências ambientais destrutivas elencadas no item anterior é que fizeram com que 

o tema sustentabilidade passasse a ser discutido no âmbito internacional.  

 

2.1 Origem e conceito da sustentabilidade 

A sustentabilidade vem, cada vez mais, sendo defendida com afinco pela sociedade, porém 

sua origem remonta a tempos pretéritos.  

Segundo Leonardo Boff: 

[...] foi na Alemanha, em 1560, na Província da Saxônia, que irrompeu, pela primeira vez, a 

preocupação pelo o uso racional das florestas, de forma que elas pudessem se regenerar e se manter 

permanentemente. Neste contexto surgiu a palavra alemã Nachhaltingkeit que traduzida significa 

“sustentabilidade”.20 (itálico no original) 

Na Província supracitada, anos mais tarde, especificamente em 1713, o Capitão Hans Carl 

von Carlowitz escreveu um tratado em latim sobre a sustentabilidade das florestas, intitulado "[...] 

Sylvicultura oeconomica", cujo lema era: "devemos tratar a madeira com cuidado"21. Isso porque, 

"haviam se criado fornos de mineração que demandavam muito carvão vegetal, extraído da 

madeira. Florestas eram abatidas para atender esta nova frente do progresso".22  

Naquela época já se incentivava o reflorestamento, objetivando a utilização sustentável da 

madeira, com intuito de não exterminar os negócios e, em consequência, não cessar o lucro.23  

Com o advento da Revolução Industrial, a partir do ano de 1760, a população e os 

ecossistemas foram ameaçados, tendo em vista que os avanços tecnológicos e científicos 

implementados intensificaram a exploração e utilização dos recursos naturais.  

Especificadamente em 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU), na Cidade de 

Estocolmo, realizou a Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, a qual 

estabeleceu: 

                                       
20 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é - o que não é. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. p. 32-33. 

21 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é - o que não é. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. p. 33. 

22 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é - o que não é. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. p. 33. 

23 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é - o que não é. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. p. 33. 
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O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento 

material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. 

Em larga e tortuosa evolução da raça humana neste planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à 

rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de inúmeras 

maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente 

humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos 

humanos fundamentais, inclusive o direito à vida mesma.24 

A proteção e a preservação do meio ambiente são a concretização dos direitos humanos 

fundamentais, os quais são estendidos a todos, e se traduzem essenciais para manutenção da vida 

humana e desenvolvimento econômico sadio.  

Cumpre destacar que a supracitada Conferência criou o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (Pnuma), entrando para a história como  

[...] a inauguração da agenda ambiental e o surgimento do direito ambiental internacional, elevando 

a cultura política mundial de respeito à ecologia, e como o primeiro convite para a elaboração de um 

novo paradigma econômico e civilizatório para os países.25 

Após a referida Conferência, foi realizado outro encontro, o qual originou a Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que produziu um documento denominado 

Relatório Brundtland ou Nosso Futuro Comum, cuja elaboração foi coordenada pela Primeira-

ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland. 26  

Sobre o Relatório Brundtland, Maria Claudia da Silva Antunes de Souza e Kamilla Pavan 

informam:  

Em seu contexto, podem-se anunciar características marcantes, das quais resultaram novos enfoques 

ambientais e, principalmente, conceituação do que vem a ser o desenvolvimento sustentável, 

objetivando o equilíbrio sobre três pilares: as dimensão sociais, econômicas e ambientais.27 

Sendo assim, desenvolvimento sustentável é definido como "aquele que atende as 

necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atenderem a suas necessidades e aspirações" (itálico no original).28  

O Relatório traz a necessidade de se estabelecer uma nova relação do ser humano com o 

meio ambiente. Isso não quer dizer que o crescimento econômico deva estagnar, apenas que ele 

                                       
24 ONU. Declaração de Estocolmo. Estocolmo: 1972. Disponível em http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/estocolmo1972.pdf. 

Acesso em: 15 ago. 2018. 

25 SENADO FEDERAL. Da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, à Rio-92: agenda ambiental 
para os países e elaboração de documentos por Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Revista em discussão. 
Disponível em: http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-das-nacoes-unidas-parao-
meio-ambiente-humano-estocolmo-rio-92-agenda-ambiental-paises-elaboracao-documentos-comissaomundial-sobre-meio-
ambiente-e-desenvolvimento.aspx. Acesso em: 15 ago. 2018. 

26 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é - o que não é. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. p. 34.  

27 SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; PAVAN, Kamilla. Sustentabilidade, meio ambiente e água: uma questão de 
sobrevivência. Direito e Sustentabilidade II: XXV Encontro Nacional do CONPEDI. Brasília: CONPEDI, 2016, p.319-337,. Disponível 
em: https://www.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/dzoq9f77/4aF1HOT08DIXm7CI.pdf. Acesso em: 26 jul 2017. p. 326. 

28 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é - o que não é. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. p. 34. 
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deve ser congruente aos padrões de sustentabilidade, conciliando-se, dessa forma, com as questões 

ambientais e sociais. 

Em razão do relatório supracitado, em 1992, a Assembleia das Nações Unidas convocou a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, chamada também de 

Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro. Nesta Conferência, foram produzidos muitos 

documentos de relevância global, dentre os quais: Agenda 21: Programas de Ação Global e a Carta 

do Rio de Janeiro.29 

A Conferência do Rio 92 consagrou o conceito de desenvolvimento sustentável e contribuiu para a 

conscientização de que os danos ao meio ambiente eram, na sua maioria, de responsabilidade dos 

países desenvolvidos. Ressaltou-se a importância quanto ao reconhecimento dos países desenvolvidos 

receberem apoio financeiro e tecnológico para avançarem na direção do desenvolvimento 

sustentável, sendo sua premissa o progresso sustentável.30  

Em 2002, a ONU promoveu a Cúpula da Terra sobre Sustentabilidade e Desenvolvimento, a 

qual foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul, ocasião em que "[...] A questão da salvaguarda 

do planeta e da preservação de nossa civilização foi apenas referida marginalmente", assim como a 

sustentabilidade.31 

Já em 2012, no Rio de Janeiro, aconteceu outra Cúpula da Terra, também promovida pela 

ONU, intitulada Rio+20, cujos temas geradores foram sustentabilidade, economia verde e 

governança global do ambiente.32 

Antes, contudo, vale contextualizar, nas palavras de Enrique Leff, o exposto acerca da origem 

da sustentabilidade, a qual "[...] surge do limite de um mundo levado pela busca de uma unidade 

da diversidade submetida ao jugo da ideia absoluta, da racionalidade tecnológica e da globalização 

do mercado."33 

Analisada a origem da sustentabilidade, passa-se à delimitação do seu conceito, sendo que 

Leonardo Boff traz uma definição integradora de sustentabilidade. Veja-se:  

Sustentabilidade 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 e serviços naturais sejam mantidos e enriquecidos em sua 

capacidade de regeneração, reprodução e coevolução.34 (Itálico no original). 

                                       
29 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é - o que não é. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. p. 35. 

30 SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; PAVAN, Kamilla. Sustentabilidade, meio ambiente e água: uma questão de 
sobrevivência. Direito e Sustentabilidade II: XXV Encontro Nacional do CONPEDI. Brasília: CONPEDI, 2016, p.319-337,. Disponível 
em: https://www.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/dzoq9f77/4aF1HOT08DIXm7CI.pdf. Acesso em: 26 jul. 2017. p. 327. 

31 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é - o que não é. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. p. 36. 

32 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é - o que não é. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. p. 37. 

33 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 412.  

34 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é - o que não é. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015. p. 107.  
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Pode-se dizer, portanto, que a sustentabilidade consiste em encontrar meios de produção e 

consumo nos recursos existentes de forma harmoniosa, economicamente eficaz e ecologicamente 

correta.  

"A sustentabilidade aponta para um futuro, para uma solidariedade transgeracional e um 

compromisso com as gerações futuras", sendo que "O futuro é uma exigência de sobrevivência e 

um instinto de conservação."35 

 

2.2 Sustentabilidade ambiental e suas dimensões 

A sustentabilidade se consubstancia essencial para a preservação do meio ambiente e 

consequente proteção da qualidade e manutenção da vida humana, e pode ser abordada sob vários 

aspectos, tais como: o ambiental, o econômico, o social, o cultural, o político, o tecnológico.  

O presente capítulo enfoca prioritariamente a sustentabilidade ambiental. 

A dimensão ambiental da sustentabilidade é  

[...] o motor das preocupações de alcance global, que movimentaram a comunidade internacional para 

propor ações comuns foi, precisamente, a tomada de consciência de que o ecossistema planetário não 

seria capaz de resistir às agressões do modelo de vida recente e isso colocava em questão a nossa 

própria sobrevivência.36  

Esclarecem Maria Claudia da Silva Antunes de Souza e Juliete Ruana Mafra, que a dimensão 

ambiental da sustentabilidade  

[...] compreende a garantia da proteção do sistema planetário, a fim de manter as condições que 

possibilitam a vida na Terra. Para tanto, é necessário desenvolver normas globais, de caráter 

imperativo, com intuito de que essa dimensão seja eficaz.37 

Nesse prisma, a sustentabilidade ambiental sugere uma mudança de paradigma social, 

alcançando meios de produção sustentáveis, pautados na racionalidade dos recursos naturais.  

 

3. PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA PENITENCIÁRIA 

DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL  

O debate envolvendo a crise ambiental engloba uma análise sobre o futuro da família 

humana em nosso planeta ameaçado, fazendo surgir a necessidade de o ser humano criar modos 

                                       
35 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 412. 

36 CRUZ, Paulo Márcio Cruz; FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica como Ampliação de seus 
Fundamentos. Seqüência. v. 36, n. 71. Florianópolis: UFSC, 2015. Disponível em: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/59110/1/2015_Cruz_Real_Sequen 
cia.pdf.  Acesso em: 15 ago. 2018. p. 244.  

37 SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; MAFRA,
 
Juliete Ruana. A sustentabilidade no alumiar de Gabriel Real Ferrer: reflexos 

dimensionais na avaliação ambiental estratégica. Lineamentos sobre sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. Itajaí: 
UNIVALI, 2014. Disponível em: 
http://siaibib01.univali.br/pdf/Lineamentos%20sobre%20Sustentabilidade%20segundo%20Gabriel%20Real%20Ferrer%20-%20E-
book.pdf. Acesso em: 15 ago. 2018. p. 20.  
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de vida ecologicamente sustentáveis. Daí o paradigma atual da humanidade, que é a 

sustentabilidade.  

Quando se fala em adotar medidas de sustentabilidade, deve-se buscar que o planeta Terra, 

ou seja, o mundo todo almeje promover políticas públicas e privadas ambientais, que sejam capazes 

de minimizar e, até mesmo, cessar os efeitos dos danos que o meio ambiente vem sofrendo. 

É cediço que todos os seres humanos são responsáveis pela recuperação da devastadora 

degradação ambiental, conforme bem acentua o artigo 225, caput, da Constituição Federal.38 

Sendo assim, este último item traz o estudo de caso da Penitenciária de São Cristóvão do Sul, 

abordando a importância da sustentabilidade ambiental no sistema prisional catarinense.  

 

3.1 A Penitenciária de São Cristóvão do Sul  

É de conhecimento geral que o sistema prisional brasileiro apresenta inúmeras lacunas, 

desde a sua estrutura física até a estrutura organizacional, frutos da omissão estatal, já que o poder 

público deixou de investir naquele sistema com a falsa percepção de que os problemas gerados por 

esse descaso não ultrapassariam as paredes do cárcere.  

Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), de junho de 

2016, o Brasil, que até então possuía a quarta maior população carcerária do mundo, passou a ter 

a terceira, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Até o ano de 2015, o país possuía 

um total de 698,6 mil presos, mas, em 2016 ocorreu um acréscimo de 4%, totalizando 726,7 mil 

detentos. Desta forma, o Brasil superou a Rússia em número de presos.39 

O Brasil possui um total de 2.632 (dois mil e seiscentos e trinta e dois) estabelecimentos 

penais. 

A Unidade Penitenciária de São Cristóvão do Sul é um dos estabelecimentos penais do Brasil 

e se encontra localizado no município de mesmo nome, delimitado pela região serrana do Estado 

de Santa Catarina. Na unidade de São Cristóvão do Sul, também conhecida por Curitibanos, tem-se 

a penitenciária da região de Curitibanos e a Unidade Industrial.  

Importa frisar que o presente artigo trata somente da Penitenciária de São Cristóvão do Sul, 

também denominada de Penitenciária de Curitibanos. 

De acordo com o Relatório Mensal do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos 

Penais (CNIEP), de julho de 2018, a Penitenciária de São Cristóvão do Sul tem capacidade projetada 

de 800 (oitocentas) vagas para presos masculinos, mas abriga mais do que isso.  

                                       
38 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 16 ago. 2018. 

39 ERDELYI, Maria Fernanda. Brasil dobra número de presos em 11 anos, diz levantamento, de 726 mil detentos, 40% não foram 
julgados.  O Globo, 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/brasil-dobra-numero-presos=em-11-anos-
diz-levantamento-de-720mil-detentos-40-nao-foram-julgados.ghtml. Acesso em:16 ago. 2018. 
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No total, são 884 (oitocentos e oitenta e quatro) presos, sendo que há 490 (quatrocentos e 

noventa) em cumprimento de pena no regime fechado e 394 (trezentos e noventa e quatro) em 

cumprimento de pena no regime semiaberto.40  

Cumpre ressaltar que a unidade prisional aqui em comento é modelo em Santa Catarina. Isso 

porque 796 (setecentos e noventa e seis) presos laboram dentro da penitenciária e 50 (cinquenta) 

presos executam trabalho externo. Ou seja, quase 100% (cem por cento) dos presos trabalham.  

 

3.2 Proposições ambientalmente sustentáveis para a Penitenciária de São Cristóvão do Sul  

Conforme já mencionado, o comportamento coletivo da humanidade, ao participar de uma 

sociedade baseada no consumo insustentável, pôs em risco a manutenção dos ecossistemas 

naturais, inviabilizando, em consequência, a própria vida humana com qualidade e dignidade.  

Por isso, a ideia de sustentabilidade ambiental visa não só a suprir as necessidades do 

presente sem comprometer o futuro, mas também a garantir o máximo de qualidade possível à vida 

de todos.41 

Nesse prisma, a adoção de práticas sustentáveis no dia a dia dos presos, tais como a coleta 

seletiva do lixo, o reaproveitamento da água da chuva, a reciclagem de resíduos, a compostagem, o 

reflorestamento e a plantação de alimentos para consumo próprio são importantes medidas para 

preservação do meio ambiente e a consequente manutenção da vida humana.  

No caso da Penitenciária de São Cristóvão do Sul, o quantitativo diário de sobra de 

alimentação é, em média, de 221 (duzentos e vinte e um) kg no almoço e de 219 (duzentos e 

dezenove) kg no jantar, totalizando 440 (quatrocentos e quarenta) quilos de alimento.42  

Dessa forma, a coleta seletiva de lixo e a compostagem são formas sustentáveis para o 

reaproveitamento da sobra diária de alimentação na unidade prisional supracitada, sem contar que 

também servirão como labor e aprendizagem para os apenados. Nesse campo, também existe a 

possibilidade da implantação de um biodigestor. 

O biodigestor é uma ótima forma sustentável e rentável para a destinação de resíduos. Aliás, 

segundo estudo realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora com resíduos alimentares do 

Restaurante Universitário, o sistema de biodigestão foi capaz de gerar “(...) uma energia suficiente 

                                       
40 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Dados das inspeções nos estabelecimentos penais. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha=rel_estabeleci 
mento &opcao_escolhida=2669-804&tipoVisao=estabelecimento. Acesso em: 16 ago. 2018. 

 

41 SILVA, Brisa Arnoud. Uma análise sobre a modernidade reflexiva e a complexidade ambiental no estado socioambiental de direito 
para o compromisso do desenvolvimento sustentável. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir/UGRGS. Porto 
Alegre, v. X, n. 2, p. 101-131, 2015. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/view/54612.  Acesso em: 16 ago. 
2018. p. 120. 

42 SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. Departamento de Administração Prisional. Disponível em: < 
http://www.deap.sc.gov.br/index.php/downloads>. Acesso em: 16 ago. 2018. 
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para suprir a demanda diária de 19 residências ou manter um fogão acesso no período de 23h por 

dia.”43 

Quanto à utilização da energia elétrica, traz-se como proposta, também, a migração da 

utilização desta para a energia solar fotovoltaica, contribuindo para o meio ambiente sadio.  

Portanto, é importante que as políticas públicas prisionais implementem propostas como as 

ora supracitadas, visando à efetivação da sustentabilidade ambiental, ao aumento da participação 

social dos detentos na construção de um futuro mais justo e igualitário, e, em consequência, à 

preservação do meio ambiente com qualidade de vida para todos.  

As propostas aqui estabelecidas para a Penitenciária de São Cristóvão do Sul tornar-se-ão 

ainda mais impactantes e eficazes se vierem a ser implantadas também nas outras 2.631 (duas mil 

e seiscentos e trinta e uma) unidades prisionais do Brasil.  

Este capítulo propõe, portanto, uma mudança social que supere o individualismo, 

promovendo, hoje e amanhã, um mínimo existencial socioambiental, primordial para a manutenção 

de uma existência sadia e digna do ser humano – esteja ele em liberdade ou encarcerado – e de 

todas as demais espécies.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ação do homem aliada ao desenvolvimento econômico tem sido responsável pela crise 

ambiental, e as perspectivas futuras, a se manter esse estilo de produção e consumo, são 

desesperadoras. Na realidade, para garantir a utilização dos recursos naturais e sustentar tanto as 

atuais quanto as futuras gerações há necessidade de se adotar medidas de sustentabilidade. 

Faz-se, portanto, um chamado urgente à cooperação e à esperança, de modo que a 

sustentabilidade seja posicionada como um denominador comum de todas as formas de vida. 

É através da sustentabilidade ambiental que se podem minimizar os impactos aos 

ecossistemas e, em consequência, à vida digna e sadia.  

Nesse prisma, as medidas de sustentabilidade ambiental ora propostas, quais sejam a 

implantação da coleta seletiva de lixo, da compostagem, do biodigestor e da energia solar 

fotovoltaica, para a Penitenciária de São Cristóvão do Sul, que possui 884 (oitocentos e oitenta e 

quatro) presos, são importantes e fundamentais para a preservação do meio ambiente.  

O presente capítulo não exaure o tema da sustentabilidade ambiental para a Penitenciária 

de São Cristóvão do Sul, mas pode servir como inspiração, também, para as outras 2.631 (duas mil 

e seiscentos e trinta e uma) unidades prisionais do Brasil que estejam dispostas a lidar com políticas 

públicas sustentáveis.  

                                       
43 ROCHA, Camila Marçal. Proposta de implementação de um biodigestor anaeróbio de resíduos alimentares. Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC em Engenharia Ambiental e Sanitária) – UFJF. Juiz de Fora, 2016, 61p. Disponível em: 
http://www.ufjf.br/engsanitariaeambiental/files/2014/02/TCC-camila-final-pdf.pdf.  Acesso em: 2 mai. 2018. p. 56.  
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CAPÍTULO 7 

INEFICIÊNCIA DA POLÍTICA URBANA E CONTROLE JUDICIAL: a Judicialização da 

Política para garantia de Direitos Fundamentais no Desenvolvimento Urbano 

Daniela Maragno Marcelino1 

INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem por objeto trazer algumas considerações sobre a crescente judicialização 

das políticas de desenvolvimento urbano que, sendo ineficientes, não asseguram as garantias 

constitucionais. Isto ocorre porque elas frequentemente têm substituído a figura do legislador e do 

administrador público pela do juiz, muito embora aqueles tenham sido eleitos para a 

implementação de políticas urbanas e econômicas.  

O que se pretende responder neste estudo é até que ponto o Poder Judiciário pode intervir 

ante a ação ou a omissão de políticas públicas urbanas, já que na prática o princípio da separação 

das funções estatais não faz com que os poderes funcionem de forma isolada.  

Trata-se de questão sensível e polêmica essa de perscrutar se e como o Poder Judiciário pode 

interferir nas decisões emanadas de outros poderes legitimamente eleitos para assumir esse 

protagonismo quanto a direitos e garantias, individuais e coletivos, no Estado Democrático de 

Direito. 

 

1. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA POLÍTICA URBANA  

A Constituição Federal, em seu artigo 1822, estabeleceu expressamente os contornos e a 

própria importância da política urbana. 

A redação desse artigo dispõe que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, com o 

                                       
1Defendeu sua Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, em 22.03.2019, na linha 

de pesquisa Direito e Jurisdição, em regime de cotutela e dupla titulação com a Universidade do Minho - UMINHO, em Portugal. 
Pós-graduada em Direito Lato Sensu pela UNESC. Servidora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E-mail: danielam@tjsc.jus.br. 

2Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. §1º O 
plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento e de expansão urbana. §2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. §3º As desapropriações de imóveis urbanos serão 
feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. §4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; III - desapropriação com pagamento mediante 
títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas 
anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
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Plano Diretor como instrumento básico dessa política. Tal mandamento constitucional atribui à 

União a incumbência de traçar as diretrizes gerais de política urbana, e ao Município a tarefa de 

instituir tais diretrizes.  

Pode-se dizer, portanto, que cabe ao Poder Público Municipal a instituição e a concretização 

da política urbana, de acordo com a necessidade local. A efetivação das medidas dependerá da 

edição do Plano Diretor, que, aprovado pelo Legislativo Municipal, será o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e de expansão urbana (art. 182, §1º), sendo obrigatório para as cidades 

com mais de vinte mil habitantes.  

A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, regulamentou a 

Política Urbana prevista constitucionalmente, reunindo normas sobre uso da propriedade urbana, 

segurança e bem-estar dos cidadãos, além da proteção ao meio ambiente, tudo com base nos 

princípios da função social da cidade e da propriedade urbana.  

O artigo 5°, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal, ao estabelecer a garantia ao direito 

de propriedade, fixou também que toda propriedade atenderá à sua vocação social, a qual será 

determinada pelo Município, de acordo com os interesses públicos e privados previstos no Plano 

Diretor. 

A autonomia dada aos Municípios pelo Estatuto da Cidade priorizou a gestão municipal por 

ser a esfera de governo mais próxima do cidadão, o que permite uma melhor avaliação quanto à 

implementação de políticas públicas, de acordo com as necessidades locais. O Município estará 

incumbido de planejar e controlar o uso do território, favorecendo o desenvolvimento sustentável 

e garantindo direitos constitucionais mínimos aos seus habitantes.  

Outro importante ponto a ser destacado do Estatuto da Cidade é o comprometimento com 

o desenvolvimento sustentável das cidades. As diretrizes gerais, para que a política urbana alcance 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, obrigam os Municípios a 

ajustarem parâmetros para produção e consumo de bens e serviços. A expansão urbana deve ser 

compatível com a sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território sob 

sua área de influência. 

Contudo, sabe-se que mesmo cidades com Plano Diretor moderno sofrem com a falta de 

investimentos em planejamento urbano, acarretando áreas urbanas precárias e com intensos 

problemas socioambientais. O aumento da ocupação urbana fomenta a procura por serviços 

públicos, moradia, transporte e emprego, mas a estrutura oferecida pelas políticas públicas não 

consegue atender à demanda na mesma velocidade do crescimento, ou elas são colocadas em 

segundo plano pelo Administrador Público. Isto porque o Plano Diretor, muito embora seja 

instrumento de gestão, não impõe ao município a execução de políticas urbanas, o que muitas vezes 

faz com que haja procrastinação quanto à execução das demandas urbanísticas. 

Ocorre que essa ineficiência na prestação das políticas públicas de desenvolvimento urbano 

tem chegado ao Poder Judiciário, principalmente no que toca à cobrança de respostas mais 

adequadas e em acordo com os anseios e demandas sociais. 
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2. A SEPARAÇÃO DOS PODERES 

Para analisar e versar sobre controle judicial é necessário estabelecer algumas considerações 

acerca da separação dos poderes, que é um princípio geral da Constituição Federal e imprescindível 

ao Estado Democrático de Direito3.  

Com previsão no art. 2º da Constituição Federal4, a separação dos poderes divide as funções 

estatais em três ramos: Executivo, Legislativo e Judiciário. Trata-se de cláusula constitucional pétrea, 

razão pela qual sua aplicabilidade não pode ser afastada. 

A forma tripartite de separação dos poderes adotada no Brasil foi idealizada por 

Montesquieu5 e pressupõe distinção de funções governamentais, mas não divisão6. Para 

Montesquieu7:  

Em todo o Estado há três espécies de poderes: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que 

dependem do direito das gentes, e o executivo das que dependem do direito civil. Pelo primeiro, o 

príncipe ou magistrado faz leis por certo tempo ou para sempre, e corrige ou ab-roga as que estão 

feitas. Pelo segundo, ele faz a paz ou a guerra, envia e recebe embaixadas, estabelece a ordem, prevê 

as invasões. Pelo terceiro, pune os crimes e julga os dissídios dos cidadãos. Chama-se ao último o 

poder de julgar e ao outro simplesmente o Poder Executivo do Estado. 

A teoria de Montesquieu combatia o absolutismo que predominava em sua época (França, 

1748), com ideias de separação de funções. Para o autor, o rei não poderia ter o poder absoluto 

sobre todas as funções estatais, pois “quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo da 

magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, pois se pode 

temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-

las tiranicamente.”8 

O princípio da separação dos poderes previsto constitucionalmente baseia-se na separação 

de funções, em um mecanismo chamado de “freios e contrapesos”. Cada poder político exerce suas 

atribuições de forma típica. Ou seja: a atribuição típica do Legislativo é a normativa (produção de 

normas jurídicas); a do Executivo é administrativa (execução das normas jurídicas); já a do Judiciário 

é jurisdicional (aplicação das normas jurídicas a casos concretos). 

No entanto, os Poderes exercem, além de suas funções típicas, as atípicas, de forma 

secundária, que são funções atribuídas a outro Poder, sem que isso cause desarmonia entre eles. 

Como exemplo, podemos citar o exercício de função jurisdicional exercida pelo Poder Legislativo, 

                                       
3 Alguns trechos deste trabalho foram extraídos da pesquisa para dissertação de mestrado da autora. 

4Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

5“Estaria tudo perdido se um mesmo homem, ou um mesmo corpo de principais ou de nobres, ou do Povo, exercesse estes três 
poderes: o de fazer as leis; o de executar as resoluções públicas; e o de julgar os crimes ou as demandas dos particulares.” 
(MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O Espírito das leis. Tradução Pedro Vieira Mota. São Paulo: Ediouro, 1987. p.165) 

6“Cumpre, em primeiro lugar, não confundir distinção de funções do poder com divisão ou separação de poderes, embora entre ambos 
haja uma conexão necessária.” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22° Edição. São Paulo: editora 
Malheiros, 2002. p. 55. 

7MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O Espírito das leis. Tradução Pedro Vieira Mota. São Paulo: Ediouro, 1987. p.187. 

8MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O Espírito das leis. Tradução Pedro Vieira Mota. São Paulo: Ediouro, 1987. p.187. 
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com o julgamento do Presidente da República nos crimes de responsabilidade (art. 52, I, da 

Constituição Federal); a função legislativa pelo Poder Judiciário, que elabora seus próprios 

regimentos, e também a edição de Medidas Provisórias, com força de lei, pelo Poder Executivo. 

O exercício de uma função preponderante de um Poder em relação às funções atribuídas aos 

outros Poderes (funções típicas e atípicas) demonstra que nenhum dos Poderes possui autonomia 

absoluta. Isto, como mencionado, deve-se ao mecanismo dos “freios e contrapesos”, assim 

ensinado por Silva9:  

[…] verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia no trato recíproco e no respeito às 

prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos têm direito. De outro lado, cabe assinalar que 

nem a divisão de funções entre os órgãos do Poder nem sua independência são absolutas. Há 

interferências, que visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do 

equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o 

desmando de um em detrimento do outro, e especialmente dos governados.  

E prossegue em relação à necessária harmonia:  

[…] tudo isso demonstra que os trabalhos do Legislativo e do Executivo especialmente, mas também 

do Judiciário, só se desenvolverão a bom termo se esses órgãos se subordinarem ao princípio da 

harmonia, que não significa nem o domínio de um pelo outro, nem a usurpação de atribuições, mas a 

verificação de que entre eles há de haver consciente colaboração e controle recíproco10. 

Há independência harmônica entre os Poderes, mas não de forma absoluta, pois é admitido 

controle e vigilância de um sobre o outro, com o fim de que garantir o cumprimento dos princípios 

constitucionais. 

Este controle e vigilância do mecanismo de “freios e contrapesos” pode ocorrer de quatro 

maneiras, como ensina Neto11: 

O controle de cooperação é o que se perfaz pela co-participação obrigatória de um Poder no exercício 

de função de outro. Pela cooperação, o Poder interferente, aquele que desenvolve essa função que 

lhe é atípica, tem a possibilidade de intervir, de algum modo especifico, no desempenho de uma 

função típica do Poder interferido, tanto com a finalidade de assegurar-lhe a legalidade quanto à 

legitimidade do resultado por ambos visado. [...] 

O controle de fiscalização é o que se exerce pelo desempenho de funções de vigilância, exame e 

sindicância dos atos de um Poder por outro. Pela fiscalização, o Poder interferente, o que desenvolve 

essa função atípica, tem a atribuição constitucional de acompanhar e de formar conhecimento da 

prática funcional do Poder interferido, com a finalidade de verificar a ocorrência de ilegalidade ou 

ilegitimidade em sua atuação. [...] 

O controle de consentimento é o que se realiza pelo desempenho de funções atributivas de eficácia ou 

de exeqüibilidade a atos de outro Poder. Pelo consentimento, o Poder interferente, o que executa 

essa função que lhe é atípica, satisfaz a uma condição constitucional de eficácia ou de exequibilidade 

                                       
9SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 44. 

10SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 45. 

11NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Interferências entre Poderes do Estado. Revista de Informação Legislativa, nº 103/13. Brasília: 
Senado, 1989. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181961. Acesso em: 10 mar. 2017. p. 14-18. 
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de ato do Poder interferido, aquiescendo ou não, no todo ou em parte, conforme o caso, com aquele 

ato, submetendo-o a um crivo de legitimidade e de legalidade. [...] 

O controle de correção é o que se exerce pelo desempenho de funções atribuídas a um Poder de sustar 

ou desfazer atos praticados por um outro. Pela correção, realiza-se a mais drástica das modalidades 

de controle, cometendo-se ao Poder interferente a competência constitucional de suspender a 

execução, ou de desfazer, atos do Poder interferido que venham a ser considerados viciados de 

legalidade ou de legitimidade. (destaques dados pelo autor no texto original). 

Como explicado por Neto, com o sistema de “freios e contrapesos”, cada Poder fará o 

controle recíproco para garantir a ordem constitucional. 

O Judiciário, contudo, com o desenvolvimento político e social do país, tem lidado com 

diferentes formas de poder no exercício de suas funções, como será abordado no próximo item. 

 

3. A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA  

É inegável que os Tribunais brasileiros atuam com novo poder político, o qual, em tese, 

deveria ser exercido apenas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo: trata-se do fenômeno da 

“judicialização da política”, que Barboza e Kozicki12 explicam como sendo o fenômeno por meio do 

qual, “na tentativa de garantir à comunidade seus direitos fundamentais elencados na Constituição 

Federal, a política se judicializa.” 

Barboza e Kozicki13, citando Rogério Bastos Arantes, observam também um aumento de 

demandas judiciais que levam os juízes a interferirem na política em decorrência de conflitos sociais 

entre sociedade e governo: 

No Brasil, o processo de redemocratização acabou por produzir enorme impacto no Poder Judiciário. 

Arantes explica que: “de um lado, a demanda por justiça, em grande parte represada nos anos de 

autoritarismo, inundou o Poder Judiciário com o fim dos constrangimentos impostos pelo regime 

militar ao seu livre funcionamento”. Por outro lado, a adoção de um Estado Democrático de Direito 

gerou a “necessidade de juízes e árbitros legítimos” virem a decidir sobre conflitos entre sociedade e 

governo e entre os poderes do próprio Estado. Esse papel, segundo o autor, foi atribuído em grande 

medida ao Poder Judiciário (Arantes, 1999, p. 83). 

Para Streck14, “[...] a judicialização é um fenômeno que exsurge a partir da relação entre os 

poderes do Estado (pensemos, aqui, no deslocamento do polo de tensão dos Poderes Executivo e 

Legislativo) em direção da justiça constitucional”. 

                                       
12BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz e KOZICKI, Katia. Judicialização da Política e Controle Judicial de Políticas Públicas. Revista 

Online Direito GV. 15.ed. 2012. Disponível em: http://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/artigo-Edicao-
revista/04_rev15_059-086_-_estefaenia_maria_de_queiroz_barboza_0.pdf. Acesso em: 10 mar. 2017. p. 62. 

13BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz e KOZICKI, Katia. Judicialização da Política e Controle Judicial de Políticas Públicas. Revista 
Online Direito GV 15.ed. 2012. Disponível em: http://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/artigo-Edicao-
revista/04_rev15_059-086_-_estefaenia_maria_de_queiroz_barboza_0.pdf. Acesso em: 10 mar.2017. p. 62. 

14STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso. Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. São Paulo: Lumen Juris: 2009. p.569. 
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Barroso15 explica que o Poder Judiciário, provocado a manifestar-se sobre as questões 

políticas ou legislativas, age como um representante indireto da vontade popular, limitado à 

interpretação e à concretização das normas constitucionais:  

Não atuam eles por vontade política própria, mas como representantes indiretos da vontade popular. 

É certo que diante de cláusulas constitucionais abertas, vagas ou fluidas — como dignidade da pessoa 

humana, eficiência ou impacto ambiental —, o poder criativo do intérprete judicial se expande a um 

nível quase normativo. Porém, havendo manifestação do legislador, existindo lei válida votada pelo 

Congresso concretizando uma norma constitucional ou dispondo sobre matéria de sua competência, 

deve o juiz acatá-la e aplicá-la. Ou seja: dentre diferentes possibilidades razoáveis de interpretar a 

Constituição, as escolhas do legislador devem prevalecer, por ser ele quem detém o batismo do voto 

popular. 

Para Barroso16, a judicialização da política não deve ser confundida com o “ativismo judicial”, 

pois aquela decorre da vontade do constituinte, enquanto esta decorre da postura do intérprete, 

que tende a ir além do que está definido na legislação:  

A judicialização e o ativismo são traços marcantes na paisagem jurídica brasileira dos últimos anos. 

Embora próximos, são fenômenos distintos. A judicialização decorre do modelo de constituição 

analítica e do sistema de controle de constitucionalidade abrangente adotados no Brasil, que 

permitem que discussões de largo alcance político e moral sejam trazidas sob a forma de ações 

judiciais. Vale dizer: a judicialização não decorre da vontade do Judiciário, mas sim do constituinte. 

O ativismo judicial, por sua vez, expressa uma postura do intérprete, um modo proativo e expansivo 

de interpretar a Constituição, potencializando o sentido e 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 consenso. Os 

riscos da judicialização e, sobretudo, do ativismo envolvem a legitimidade democrática, a politização 

da justiça e a falta de capacidade institucional do Judiciário para decidir determinadas matérias. 

Streck17, no mesmo norte, explica a diferença entre judicialização (política) e ativismo, sob a 

condição de crise de instituições no viés constitucional: 

A questão da judicialização (da política), portanto, está ligada ao funcionamento (in)adequado das 

instituições, dentro do esquadro institucional traçado pela Constituição. Quanto maior a possibilidade 

de se discutir, no âmbito judicial, a adequação ou não da ação governamental lato sensu com relação 

aos ditames constitucionais, maior será o grau de judicialização a ser observado. Por isso que afirmo, 

como já o fiz em outras oportunidades, que a judicialização é contingencial. Ela depende de vários 

fatores que estão ligados ao funcionamento constitucionalmente adequado das instituições. 

O ativismo judicial, por outro lado, liga-se à resposta que o judiciário oferece à questão objeto de 

judicialização. No caso específico da judicialização da política, o ativismo representa um tipo de 

decisão na qual a vontade do julgador substitui o debate político (seja para realizar um pretenso 

“avanço” seja para manter o status quo). 

                                       
15 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade democrática. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2008-dez-

22/judicializacao_ativismo_legitimidade_democratica?pagina=10. Acesso em: 12 mar. 2017. p. 10. 

16BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade democrática. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2008-dez-
22/judicializacao_ativismo_legitimidade_democratica?pagina=10. Acesso em: 12 mar. 2017. p. 10. 

17STRECK, Lenio Luiz. O que é ativismo?. Disponível em: http://www.osconstitucionalistas.com.br/o-que-e-ativismo. Acesso em: 12 
mar.2017. 
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Importante salientar que tanto Barroso quanto Streck diferenciam judicialização da política 

de ativismo, atribuindo a este último a postura do julgador na demanda de judicialização política.  

Ocorre que a ideia da busca por provimentos judiciais que interfiram na política pública visa 

a afastar situações que afetam negativamente direitos fundamentais. Casos em que há necessidade 

de atuação do Poder Judiciário para harmonizar a atuação estatal ao objetivo constitucional, quando 

este é tangenciado ou desviado. É disso que se tratará no próximo item. 

 

4. A INEFICIÊNCIA DA POLÍTICA URBANA E O CONTROLE JUDICIAL  

Como já explicado no item 1 deste capítulo, o Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001) foi 

elaborado como o intuito de regulamentar a Política Urbana prevista na Constituição Federal. Houve 

preocupação de, expressamente, estabelecer a efetividade dos direitos fundamentais no processo 

de urbanização. Fixou-se, deste modo, o compromisso constitucional do Administrador Público para 

implementação de políticas públicas que ponham em prática os direitos fundamentais.  

No ato administrativo vinculado, a conduta do administrador deve ser aquela prevista em 

lei; já no discricionário, por outro lado, caberá ao agente administrativo encontrar a melhor forma 

de atuar dentro dos limites legais. 

Mello18 conceitua os atos vinculados como “[…] aqueles em que, por existir prévia e objetiva 

tipificação legal do único possível comportamento da Administração em face de situação 

igualmente prevista em termos de objetividade absoluta, a Administração, ao expedi-los, não 

interfere com apreciação subjetiva alguma”. Quanto aos atos discricionários, Mello19 os concebe 

como “[…] os que a Administração pratica com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão 

segundo critérios de conveniência e oportunidade formulados por ela mesma, ainda que adstrita à 

lei reguladora da expedição deles.”  

Ainda no tocante aos atos discricionários, estes poderão ser considerados arbitrários. 

Meirelles20 esclarece que “o ato discricionário praticado por autoridade incompetente, ou realizado 

por forma diversa da prescrita em lei, ou informado de finalidade estranha ao interesse público, é 

ilegítimo e nulo. Em tal circunstância, deixaria de ser ato discricionário para ser ato arbitrário – ilegal, 

portanto”. O que distingue o ato administrativo vinculado do discricionário, por conseguinte, é a 

liberdade do administrador para agir em determinada situação. O ato arbitrário, diferentemente do 

vinculado e do discricionário, resulta do excesso ou desvio de finalidade e é a partir daí que surge a 

possibilidade de o Poder Judiciário anulá-lo. 

 

 

                                       
18MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21.ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 410. 

19MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21.ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 410. 

20MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 15.ed. atual. São Paulo: RT, 1990. p. 90 
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Di Pietro21 explica que,  

[…] a rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos 

da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste 

caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei 

e invadiu o campo da legalidade. 

Necessário esclarecer que a arbitrariedade não ocorre apenas pela ação, mas também pela 

omissão. Fatala22 esclarece que a arbitrariedade por omissão, que resulta na falta de implementação 

das políticas públicas, frequentemente chega ao Judiciário e é justificada pelo princípio da reserva 

do possível: 

O âmbito das políticas públicas, por ser intrínseco ao poder discricionário (normas constitucionais 

dirigentes), é o mais atingido pelo vício da arbitrariedade por omissão, principalmente pelo impacto 

causado aos cofres públicos. Pela imprescindível contundência ao orçamento, a Administração Pública 

tem utilizado, para afastar o controle pelo Poder Judiciário, a alegação do princípio da reserva do 

possível – teoria alemã de que os direitos sociais às prestações materiais dependem da real 

disponibilidade de recursos financeiros por parte do Estado, disponibilidade essa localizada no campo 

discricionário das decisões governamentais relativas ao orçamento público. 

Freitas23, também reitera que o Poder Judiciário, frequentemente, tem sido chamado na 

tentativa de corrigir tanto os excessos quanto as omissões, pois,  

Por definição, toda conduta administrativa (vinculada ou discricionária) apenas se legitima se 

imantada pelo primado dos princípios e dos direitos fundamentais. Com isso em mente, o controle 

cuidará de sopesar custos e benefícios, diretos e indiretos, na tomada da decisão administrativa. Sem 

ingenuidade, haverá de se tornar apto a lidar com vieses e erros cognitivos, na concepção, na 

implementação e na fiscalização das políticas públicas. 

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma irrestrita, notadamente 

porque é dever do Estado zelar para que os cidadãos disponham de um mínimo de direitos 

fundamentais para existência, como examina Fatala24: 

Entretanto, o instituto da reserva do possível, o qual não pode ser simplesmente desconsiderado, 

encontra limites de aplicação no princípio do mínimo existencial, pelo qual, independentemente de 

disponibilidade orçamentária, o Poder Público deve garantir um núcleo mínimo de direitos para a 

existência digna de seus administrados. 

Ademais, a alegação de discricionariedade pela Administração, quando da omissão nas políticas 

públicas como atos administrativos, ainda encontra restrições na teoria do desvio de poder e dos 

motivos determinantes, bem como, nos princípios constitucionais da moralidade e eficiência, 

institutos que também podem demonstrar a conduta arbitrária por parte do Poder Público Executivo. 

                                       
21DI PIETRO,Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 1998. p. 176. 

22FATALA, Lucas Rogerio Sella. A (im)possibilidade de controle jurisdicional nas políticas públicas pertinentes ao direito fundamental à 
educação. De jure: revista jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 2014. Disponível em: 
https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/handle/123456789/1225. Acesso em: 12 mar. 2017. 

23FREITAS, Juarez. Discricionariedade administrativa: o controle de prioridades constitucionais. Novos Estudos Jurídicos. 2013. 
Disponível em: http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/5131. Acesso em: 12 mar. 2017. 

24FATALA, Lucas Rogerio Sella. A (im) possibilidade de controle jurisdicional nas políticas públicas pertinentes ao direito fundamental 
à educação. De jure: revista jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 2014. Disponível em: 
https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/handle/123456789/1225. Acesso em: 12 mar. 2017. p. 10. 
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Enfim, no âmbito dos atos a serem executados pelo poder discricionário da Administração Pública, 

como é o caso da implantação das políticas públicas concernentes aos direitos sociais, a omissão ou 

prestação insuficiente do Estado, mesmo que arrimado ao princípio da reserva orçamentária do 

possível, provavelmente apresentar-se-á como ato eivado do vício da arbitrariedade, isto é, atos 

contrários ao ordenamento jurídico, portanto, passíveis de intervenção e controle pelo Poder 

Judiciário. 

O Judiciário somente intervirá sobre determinada política pública urbana quando provocado 

para tanto, pelos processos constitucionais (ação popular, ação civil pública etc). Isto porque, como 

explicado por Barroso25, “a judicialização não decorre da vontade do Judiciário, mas sim do 

constituinte”.  

O Judiciário poderá intervir em determinada política pública urbana, quando provocado, 

para determinar que a Administração Pública Municipal atenda aos fins funcionais ou os cumpra de 

forma eficiente. Esta é a opinião exposta por Daniel26: 

Outra interessante questão que se coloca sobre o exercício abusivo da discricionariedade 

administrativa passível de controle pelo Poder Judiciário seria o caso de intervenção judicial para 

adequar determinada política pública já realizada pela Administração aos fins constitucionais. Em 

outras palavras, questiona-se sobre a possibilidade do Judiciário, uma vez provocado para tanto, 

determinar a correção ou implementação de outra política pública na hipótese do ente estatal já 

desenvolver uma política no mesmo setor. 

À luz do quanto discutido sobre a exigência de um comportamento ótimo do agente estatal, a 

tendência é concluir que sim, o Judiciário pode intervir caso a política adotada pela Administração não 

esteja cumprindo de forma eficiente a finalidade legal ou constitucional, desde que a ineficiência da 

política já existente reste demonstrada e que a Administração, de seu turno, não consiga se 

desincumbir do ônus de provar a falta de recursos para melhoria dessa política. 

As políticas públicas urbanas implementadas pelo Poder Público Municipal devem atender 

aos fins constitucionais, na medida em que deverão viabilizar à população acesso à saúde, à 

moradia, ao transporte, à educação, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado etc., 

notadamente porque os direitos fundamentais vão muito além da garantia de qualidade de vida, 

assegurando à população dignidade para se viver.  

Deste modo, quando a política de desenvolvimento urbano não contribuir para a melhora da 

qualidade de vida da população, for irrelevante, ineficiente ou omitida, caberá ao Poder Judiciário 

adequá-la ou obstá-la, dentro do devido processo legal, cumprindo, assim, com a ordem 

constitucional vigente. 

 

 

                                       
25BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade democrática. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2008-dez-

22/judicializacao_ativismo_legitimidade_democratica?pagina=10.  Acesso em: 12 mar.2017. p. 10. 

26DANIEL, Juliana Maia. Discricionariedade administrativa em matéria de políticas públicas. O controle jurisdicional de políticas 
públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2011. Disponível em: 
http://veirano.com.br/upload/content_attachments/16/Discricionariedade_Administrativa_em_Materia_de_Politicas_Publicas_2
011_original.pdf. Acesso em: 12 mar.2017. p. 22. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Constituição Federal de 1988, ao tratar expressamente da Política Urbana (artigos 182 e 

183), estabeleceu a importância e a necessidade da elaboração de processos de desenvolvimento 

urbanos que atendam aos fins sociais e garantam os direitos fundamentais. As disposições 

constitucionais são a principal fonte do ordenamento jurídico e asseguram a ordem vigente. 

A Política Urbana constitucionalmente prevista trouxe aos Municípios a responsabilidade de 

sua instituição e concretização, de acordo com a necessidade local. Para tanto, os Municípios com 

mais de vinte mil habitantes elaborarão Plano Diretor, o qual será o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e de expansão urbana. Para elaboração do Plano Diretor, os Municípios 

obrigatoriamente deverão respeitar, além das disposições constitucionais, a Lei 10.257/2001, 

denominada Estatuto da Cidade, que foi editada para regulamentar a Política Urbana prevista 

constitucionalmente e reuniu normas sobre uso da propriedade urbana, segurança e bem-estar dos 

cidadãos, além da proteção ao meio ambiente, tudo com base nos princípios da função social da 

cidade e da propriedade urbana.  

A criação do Plano Diretor, ainda que seja obrigação legal dos Municípios, não garante a 

instituição de políticas públicas de desenvolvimento urbano adequadas, uma vez que estas 

dependem da discricionariedade do Administrador Público. As demandas urbanísticas muitas vezes 

são ignoradas, e soluções postergadas, o que ocasiona para as cidades crescimento desordenado e 

falta de infraestrutura.  

Daí que questões envolvendo a ineficiência da prestação das políticas públicas de 

desenvolvimento urbano, em números cada vez mais elevados, têm chegado ao Poder Judiciário, 

principalmente no que toca à cobrança de respostas mais adequadas aos anseios e demandas 

sociais não executadas. 

A interferência do Poder Judiciário, quando provocado, não fere o princípio da Separação 

dos Poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, na medida em que há independência 

harmônica entre os Poderes, não absoluta, pois é admitido o controle e a vigilância de um sobre o 

outro, com o fim de que garantir o cumprimento dos princípios constitucionais. 

As questões políticas chegam em número cada vez maior ao Poder Judiciário, o que atribui 

aos Tribunais brasileiros novo poder político, fenômeno denominado de “judicialização da política”. 

Afinal, as demandas judiciais visam a provimentos que interfiram na política pública, com o fim de 

afastar situações que afetam negativamente direitos fundamentais. 

Os processos judiciais que questionam políticas públicas de desenvolvimento urbano não só 

podem como devem ser conhecidos e resolvidos pelo Poder Judiciário, dentro do seu poder de 

controle das garantias constitucionais, uma vez que a Política Pública Urbana há que ser instituída 

pelo Administrador Municipal para assegurar qualidade de vida e dignidade à população. 
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CAPÍTULO 8 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÔMICA: Paradigma Sistêmico e 

Transnacional 

Andresa Bernardo1 

INTRODUÇÃO 

O discurso da sustentabilidade2 se intensifica diariamente e, tendo em vista sua natureza 

transnacional3, vem provocando transformações na concepção de Estado e na atuação de seus 

agentes, reconfigurando relações sociais, políticas e econômicas além das fronteiras territoriais dos 

Estados. 

 Ocorre que, apesar da crescente regulamentação de ferramentas legais em prol do 

desenvolvimento sustentável4, o pilar econômico, necessário à diminuição da violência e 

desigualdades sociais, exige um equilíbrio difícil de alcançar. 

Este capítulo expressa raciocínio no sentido de que manter o equilíbrio, ou melhor, a 

sustentabilidade ambiental e econômica, realmente não é tarefa fácil, exigindo o máximo de 

atenção aos direitos fundamentais existentes em ambos os lados da balança, com especial enfoque 

na atuação judicial.  

A colisão entre direitos fundamentais de terceira geração5 passou a ser frequentemente 

enfrentada não apenas pelas Cortes Constitucionais, mas também por Tribunais cuja função 

precípua é a garantia da segurança jurídica em um ambiente transnacional, como no caso da União 

Europeia. 

Diante deste cenário, permeado pela consciência global da finitude dos recursos naturais, 

meio ambiente e capital não podem mais ser vistos de forma isolada, fazendo-se necessária uma 

visão harmônica. 

 

 

                                       
1 Defendeu sua Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, em 21.03.2019, na Linha 

de Pesquisa Direito, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Juíza de Direito em Santa Catarina. e-mail: 
andresabmendes@gmail.com. 

2 A sustentabilidade apresenta múltiplos aspectos, mas para efeito do presente artigo considerar-se-á especificamente os aspectos 
ambiental e econômico. 

3 Consequência do mundo globalizado, decorrente uma sociedade moderna onde as crises sociais, econômicas e ambientais não 
encontram limites em fronteiras territoriais. 

4 Desenvolvimento sustentável, segundo definição apresentada pela organização CATALISA é um modelo econômico, político, social, 

cultural e ambiental equilibrado, que satisfaça as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Disponível em: https://catalisa.org.br/textoteca/o-conceito-de-sustentabilidade-
e-desenvolvimento-sustentl/. Acesso em: 08 jul. 2018.  

5 Direitos transindividuais, fundados na solidariedade, destacando-se para efeito deste estudo o direito ao desenvolvimento e o direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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1. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

Os principais artigos da Carta Magna que merecem destaque para estudo do tema proposto 

são os seguintes: 

Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:[...] 

III- a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

[...] 

Art. 3°. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I- construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II- garantir o desenvolvimento nacional; 

[...] 

Art. 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: [...] 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

[...] 

VI - defesa do meio ambiente [...] 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 

critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

[...] 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.6 

Sob o prisma da sustentabilidade ambiental, Estocolmo, em 1972, sediou a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano7, oportunidade em que se lançaram as bases do 

                                       
6 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 15.08.2018. 

7 Esse foi o primeiro evento organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para discutir de maneira global questões 
ambientais, impulsionado pelo relatório Dilemas da Humanidade, o primeiro documento do Clube de Roma, fundado em 1968, O 
Clube de Roma criado em 1968 na Itália, com o objetivo de promover uma reflexão de alto nível sofre o futuro do planeta e da 
humanidade. Disponível em: http://agenciasn.com.br/arquivos/3391. Acesso em: em 15 mar.2018. 
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desenvolvimento sustentável, ampliando-se as discussões internacionais a respeito da necessidade 

de equilíbrio entre desenvolvimento econômico e redução da degradação ambiental.8 

A preocupação com a sustentabilidade já havia se inserido em debates internacionais em 

1970, quando se criou o Clube de Roma9, emitindo-se o Relatório intitulado Os limites do 

crescimento10. 

A locução, entretanto, difundiu-se apenas na Comissão Brundtland porque cunhou o 

documento final intitulado de “Nosso Futuro Comum” (ONU, 1987), em que se definiu que 

desenvolvimento sustentável “é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer 

a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”11.  

Sustentável é, assim, o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, 

harmonizando a ideia de expansão econômica e conservação ambiental. 

Destaca-se que antes da Comissão Brundtland, já na Conferência Mundial sobre a 

Conservação e o Desenvolvimento, da IUCN, realizada em Ottawa/Canadá, em 1986, 

estabeleceram-se os seguintes princípios para o desenvolvimento sustentável: integrar conservação 

da natureza e desenvolvimento; satisfazer as necessidades humanas fundamentais; perseguir a 

equidade e a justiça social; buscar a autodeterminação social e respeitar a diversidade cultural; 

manter a integridade ecológica12. 

No Brasil, até a década de 70, não havia grande preocupação com os riscos decorrentes do 

crescimento econômico desordenado, podendo-se dizer que a consciência ecológica interna 

começou a aparecer na década de 80, levando à promulgação da Lei 6.938/81, que definiu o meio 

ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista 

o uso coletivo.  

Posteriormente, a Constituição de 1988 trouxe um capítulo dedicado à proteção ambiental, 

impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado para as gerações presentes e futuras (art. 225). 

A compreensão de uma “terceira espécie de bem: o bem ambiental”, fora das esferas pública 

e privada, como bem de uso comum do povo, direito coletivo difuso de titularidade indeterminada, 

                                       
8 A ONU e o meio ambiente. Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/. Acesso em: 15 ago. 018. 

9 O Clube de Roma, criado em 1968, na Academia dei Lincei – a Academia de Leonardo da Vinci –, em Roma, reuniu cientistas de vários 
países com a intenção precípua de estudar e propor soluções para os problemas decorrentes da crescente pressão que a explosão 
demográfica já exercia sobre o equilíbrio dos ecossistemas do planeta e sobre os recursos não-renováveis. Disponível em: <nc-
moodle.fgv.br/cursos/.../a_conferencia_estocolmo_1972_clube_roma_outros.doc /. Acesso em: 15 ago.2018. 

10 Esse relatório mostrava que se continuassem, a longo prazo, as mesmas taxas de crescimento demográfico, industrialização e 
utilização de recursos naturais, inevitáveis efeitos catastróficos ocorreriam em meados do próximo século – fome, escassez de 
recursos naturais, altos níveis de poluição –, com a redução da produção industrial e de alimentos, e culminariam com uma 
incontrolável mortandade da população. Disponível em: nc-
moodle.fgv.br/cursos/.../a_conferencia_estocolmo_1972_clube_roma_outros.doc /. Acesso em: 15 ago. 2018. 

11 Relatório de Brundtland - Nosso Futuro Comum. Disponível em: http://www.recriarcomvoce.com.br/blog_recriar/relatorio-
brundtland-nosso-futuro-comum/. Acesso em: 15 ago. 2018.  

12 FILHO, Gilberto Montibeller. Ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável: conceitos e princípios. Textos de economia. 
Florianópolis. v. 4. n. 1 .p. 135.  
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encerrada no caput do art. 225, confirma o Poder Público como mero gestor desses bens, devendo, 

conjuntamente com a coletividade, preservá-lo e defendê-lo.13 

O desenvolvimento sustentável, sob a égide social, econômica e ambiental, foi incorporado 

à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que trouxe como um de seus objetivos 

primordiais garantir o desenvolvimento nacional, devendo a ordem econômica valorizar o trabalho 

humano e a livre iniciativa, sem descuidar da adequada utilização dos recursos naturais disponíveis 

e da preservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo. 

Especificamente no que diz respeito ao Direito Constitucional Brasileiro, Juarez Freitas 

destaca que: 

[...] o conceito do desenvolvimento incorpora o sentido de sustentabilidade por força da incidência de 

outros dispositivos constitucionais, tais como, para ilustrar, o art. 174, parágrafo primeiro 

(planejamento do desenvolvimento equilibrado), o art. 192 (o sistema financeiro tem de promover o 

desenvolvimento que serve aos interesses da coletividade), o art. 205 (vinculado ao pleno 

desenvolvimento da pessoa), o art. 218 (desenvolvimento científico e tecnológico, com o dever 

implícito de observar os ecológicos limites) e o art. 219 (segundo o qual será incentivado o 

desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar e autonomia tecnológica).14 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo expõe semelhante compreensão, ressaltando que “não só 

existe uma visão antropocêntrica do meio ambiente em sede constitucional, mas também uma 

indissociável relação econômica do bem ambiental com o lucro que pode gerar, bem como com a 

sobrevivência do próprio meio ambiente”.15 

 

2. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÔMICA SOB O PRISMA TRANSNACIONAL 

Uma consciência ambiental16 global17, então, se insere definitivamente nos debates 

internacionais, não se podendo deixar de citar a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, realizada em julho de 1992 – Rio 92, conhecida 

como Cúpula da Terra e onde foi produzida a Agenda 2118. 

                                       
13 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 5. 

14 FREITAS, Juarez, Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2012.  p. 111. 

15 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 17-18. 

16 “A consciência ambiental aponta para a conjugação de quatro elementos: (i) o momento intelectual; (ii) o momento afetivo-
existencial; (iii) o momento ético; (iiii) o momento voluntarista. A consciência destes momentos da consciência ambiental é 
importante se quisermos ter uma compreensão razoável da própria formação da vontade política na área ambiental. O momento 
intelectual aponta para o saber; o momento afetivo-existencial liga-se ao viver; o momento ético transporta-nos para o valer; o 
momento voluntarista exige o agir. Saber, viver, dar valor e agir, eis os verbos de consciência ambiental” (VIERHAUS, 1994, apud 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Recensão, democracia e ambiente: em torno da formação da consciência ambiental. Revista do 
Centro de Direito e Ordenamento do Urbanismo e do ambiente, Coimbra, v. 1, p. 93-95, 1998). 

17 Chamada por Edgar Morin de Consciência ecológica planetária. In MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-Pátria. Porto Alegre: 
Sulina, 2005. p. 36.  

18 “A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em 
diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica”. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21. Acesso em: 15 ago. 2018. 
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No final de agosto de 2002, em Joanesburgo, realizou-se a Rio+10, tendo por objetivo 

principal rever as metas propostas pela Agenda 21 e definir um plano de ação global. Essa 

conferência, entretanto, infelizmente não se desenvolveu com o mesmo espírito de cooperação 

internacional que favoreceu a conferência anterior. 

O cenário aqui, segundo destaca Leonardo Boff, era justamente o oposto, predominando 

decisões unilaterais das nações ricas, situação que acabou prejudicando o resultado final do 

encontro, que não conseguiu produzir todos os avanços esperados19. 

Em junho de 2012, outra conferência promovida pela ONU ocorreu no Rio de Janeiro – a 

Rio+20, propondo-se a apurar avanços e retrocessos em torno do desenvolvimento sustentável, 

culminando com um documento intitulado “O Futuro que Queremos”, no qual, entre inúmeras 

ações voltadas à construção de sociedades sustentáveis, reconheceu-se que os povos estão no 

centro do desenvolvimento sustentável, fazendo-se necessário trabalharmos por um mundo justo e 

equitativo para todos, comprometido com um crescimento econômico sustentável que beneficie a 

todos, pelo desenvolvimento social e pela proteção do ambiente favorecendo o interesse de todos20. 

Por outro lado, sob o prisma econômico, sustentabilidade seria a busca pelo equilíbrio entre 

o consumo/utilização de recursos naturais e a produção de riqueza. 

Conforme destacado inicialmente, a consciência da finitude dos recursos naturais tomou 

conta do mundo globalizado e permeia toda sorte de decisão, não havendo mais espaço para um 

tratamento isolado de questões econômicas. 

Consagra-se no ambiente transnacional o princípio da sustentabilidade21, valorizando-se 

tanto o desenvolvimento econômico quanto a proteção do meio ambiente, instigando-se sua 

compatibilização para o êxito de um Estado Democrático de Direito22. 

 

 

 

                                       
19 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é, o que não é. 5ª ed. revista e ampliada. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016. p. 38. 

20 Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. item 6. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf Acesso em: 15 ago. 2018.  

21 Segundo Juarez Freitas: “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, 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 todos”. (FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011. 
p. 40-41). 

22 LenioL.Streck eJosé L. Bolzan de Morais destacam que, diferentemente dos Estados Liberal e Social de Direito, o “Estado Democrático 
carrega em si um caráter transgressor que implica agregar o feitio incerto da Democracia ao Direito, impondo um caráter 
reestruturante à sociedade e, revelando uma contradição fundamental com juridicidade liberal a partir da reconstrução de seus 
primados básicos de certeza e segurança jurídicas, para adaptá-los a uma ordenação jurídica voltada para a garantia/implementação 
do futuro, e não para a preservação do passado. Nesse sentido, pode-se dizer que, no Estado Democrático de Direito, há um sensível 
deslocamento da esfera de tensão do Poder Executivo e do Poder Legislativo para o Poder Judiciário”. (Ciência política e teoria geral 
do estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 95). 
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3. HARMONIZAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÔMICA: PARADIGMA SISTÊMICO 

E TRANSNACIONAL 

A necessária harmonização do crescimento econômico e social com a preservação ambiental 

já fazia parte do ordenamento jurídico brasileiro antes da Constituição de 1988, pois a Lei 6.938/81 

já havia estabelecido como um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente a 

“compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico” (art. 4º, I). 

Todavia, a integração entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, na condição 

de direitos fundamentais garantidos constitucionalmente a partir de 1988, passou a exigir frequente 

ponderação entre os princípios, na medida em que nenhum deles apresenta caráter absoluto. 

Neste sentido, José Afonso da Silva defende a inexistência de sobreposição de um princípio 

constitucional sobre outro: 

São dois valores aparentemente em conflito que a Constituição de 1988 alberga e quer que se realizem 

no interesse do bem-estar e da boa qualidade de vida dos brasileiros. [...] A conciliação dos dois valores 

consiste, assim, [...] na promoção do chamado desenvolvimento sustentável, que consiste na 

exploração equilibrada dos recursos naturais, nos limites da satisfação das necessidades e do bem-

estar da presente geração, assim como de sua conservação no interesse das gerações futuras. 23 

Adotando a mesma linha de pensamento, Toshio Mukai destaca que “a ponderação, no caso, 

deve permanecer no nível da adequação, da harmonização e da justa medida e dos sacrifícios dos 

interessados, sem aniquilar as atividades econômicas, de um lado, e sem causar prejuízos à defesa 

do meio ambiente, de outro”.24 

E avançando um pouco no tema, especificamente em relação à sua característica 

transfronteiriça, Marcelo Neves, utilizando-se dos ensinamentos de Niklas Luhmann25, destaca que 

“a Constituição enquanto acoplamento estrutural envolve complementariedade e tensão 

permanentes, bem como rupturas, entre política e direito”.26 

Explicando o papel da Constituição nesta relação de tensão e complementariedade, 

prossegue: 

A Constituição, por um lado, torna o código-diferença “lícito/ilícito”relevante para o sistema político; 

isso implica que as exigências do Estado de direito e dos direitos fundamentais passam a constituir 

contornos estruturais da reprodução dos processo políticos de busca pelo poder e de tomada de 

decisões coletivamente vinculantes, inclusive na medida em que decisões majoritárias 

democraticamente deliberadas podem ser declaradas inconstitucionais. Por outro lado, torna o 

código-diferença “poder/não poder” ou, em termos contemporâneos, “governo/oposição” relevante 

para o sistema jurídico. Isso significa que o processo democrático de tomada de decisão política, no 

sentido de formação da maioria, passa a constituir variável estrutural da reprodução de conflitos, 

                                       
23 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 26-27. 

24 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado.6 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 35. 

25 Sociólogo Alemão (1927-1998), desenvolveu a teoria dos sistemas sociais. 

26 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. p. 58. 
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inclusive na medida em que a produção de normas jurídicas legislativas fica dependente das decisões 

políticas deliberadas democraticamente e tomadas majoritariamente27. 

A Constituição, sob a lógica da teoria dos sistemas, legitima politicamente o direito, por meio 

dos processos democráticos, e legitima juridicamente a política, através do rule of law.28 

Conforme orienta Konrad Hesse, “a Constituição jurídica não configura apenas a expressão 

de uma realidade. Graças ao elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade política e 

social”.29 

Essa harmonização entre interesses econômicos – via de regra individuais – e proteção 

ambiental – de caráter coletivo – não é tarefa simples de ser operacionalizada, especialmente em 

um sistema capitalista fundado na propriedade privada. 

O jurídico não é auto-suficiente, fazendo-se necessária a observância do acoplamento 

estrutural político/econômico, público/privado. 

Especificamente sobre a legitimidade democrática conferida ao Judiciário para intervir em 

temas de competência do Executivo e Legislativo, defende o Professor e Ministro da Corte 

Constitucional brasileira, Luís Roberto Barroso:  

A maior parte dos Estados democráticos reserva uma parcela de poder político para ser exercida por 

agentes públicos que não são recrutados pela via eleitoral, e cuja atuação é de natureza 

predominantemente técnica e imparcial. De acordo com o conhecimento tradicional, magistrados não 

têm vontade política própria. Ao aplicarem a Constituição e as leis, estão concretizando decisões que 

foram tomadas pelo constituinte ou pelo legislador, isto é, pelos representantes do povo. Essa 

afirmação, que reverencia a lógica da separação de Poderes, deve ser aceita com temperamentos, 

tendo em vista que juízes e tribunais não desempenham uma atividade puramente mecânica. Na 

medida em que lhes cabe atribuir sentido a expressões vagas, fluidas e indeterminadas, como 

dignidade da pessoa humana, direito de privacidade ou boa-fé objetiva, tornam-se, em muitas 

situações, co-participantes do processo de criação do Direito.30 

Conforme destacado por Lenio Streck, “é claro que o Judiciário não faz e não fará políticas 

públicas”, mas pode “regulamentar a execução dessas políticas e é nesse âmbito regulatório que o 

judiciário pode intervir”.31 

A atividade dos órgãos encarregados do controle constitucional, dessa forma, desempenha 

papel de destaque sob a ótica nacional, fazendo-se necessário, entretanto, uma constante 

adequação aos fatores externos que influenciam o sistema, sob pena de enfraquecimento e perda 

de legitimidade.  

                                       
27 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. p. 57. 

28 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. p. 57. 

29 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris,1991. p.11 

30 BARROSO, L. R. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Disponível em: 
https://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf> Acesso em: 08 jul. 2018.  

31 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 11 ed. rev. atual e 
ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014.  p. 66. 
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Trilhando o mesmo caminho doutrinário e discorrendo especificamente sobre as implicações 

das disposições constitucionais que tratam da ordem econômica e social, Canotilho alerta que: 

O âmbito de liberdade de conformação política e legislativa aparece restringido diretamente pela 

Constituição: a política económica e social a concretizar pelo legislador é uma política de concretização 

dos princípios constitucionais e não uma política totalmente livre, a coberto de uma hipotética 

‘neutralidade económica’ da Constituição ou um pretenso mandato democrático da maioria 

parlamentar.32 

Sob esse aspecto, Marcelo Neves, discípulo de Luhmann33, defende que, ultrapassando-se o 

conceito de acoplamento estrutural como simples filtro de irritações e influências recíprocas entre 

sistemas, as Constituições desenvolvem o que se pode chamar de racionalidade transversal ou 

Constituições transversais, que possibilitam a construção de um Transconstitucionalismo34. 

Em termos práticos, vinculando especificamente a proteção do meio ambiente e o 

desenvolvimento econômico, tem-se a questão da importação, pelo Brasil, de pneus usados, objeto 

de discussão na Organização Mundial do Comércio, no Mercosul e no Supremo Tribunal Federal, 

neste último através da ADPF 101/DF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha. 

A ADPF 101 foi proposta pelo presidente da República, por intermédio da Advocacia Geral 

da União, questionando decisões judiciais que permitiram a importação de pneus usados, e 

culminou com o reconhecimento de que a legislação que proíbe a importação de pneus usados é 

constitucional, embasando-se especialmente no disposto no art. 225 da CRFB/88.  

Naquela ocasião a Corte Constitucional brasileira deixou claro que o exercício de qualquer 

atividade econômica e a livre concorrência sujeitam-se aos interesses da sociedade, em prol do 

desenvolvimento sustentável. 

Conforme se extrai do voto da Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha: 

[...] o argumento [...] de que haveria afronta ao princípio da livre concorrência e da livre iniciativa por 

igual não se sustenta, porque, ao se ponderarem todos os argumentos expostos, conclui-se que, se 

fosse possível atribuir peso ou valor jurídico a tais princípios relativamente ao da saúde e do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado preponderaria a proteção desses, cuja cobertura, de resto, 

atinge não apenas a atual, mas também as futuras gerações. 35 

A propósito, em situações semelhantes o Superior Tribunal de Justiça tem buscado proteger 

o meio ambiente em detrimento de interesses meramente particulares, vinculados ao livre exercício 

da atividade econômica, podendo-se citar o AgRg na SS n. 693/DF, publicado em 20.9.1999, Corte 

Especial, da relatoria do Ministro Antônio de Pádua Ribeiro. 

                                       
32 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5 ed. Coimbra: Almedina, 1991. p. 480. 

33 Marcelo Neves fez seu doutorado na área de Filosofia do Direito sob a co-orientação de Luhmann. 

34 “O transconstitucionalismo é o entrelaçamento de ordens jurídicas diversas, tanto estatais como transnacionais, internacionais e 
supranacionais, em torno dos mesmos problemas de natureza constitucional. Ou seja, problemas de direitos fundamentais e 
limitação de poder que são discutidos ao mesmo tempo por tribunais de ordens diversas”. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2009-jul-12/fimde-entrevista-marcelo-neves-professor-conselheiro-cnj> Acesso em: 08 jul. 2018. 

35 ADPF 101. Disponível em www.stf.jus.br 
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Ainda, segundo Klaus Bosselmann36, desenvolvimento sustentável diferencia-se do princípio 

da sustentabilidade, destacando que este é fundamental para o conceito de desenvolvimento 

sustentável e deve ser utilizado para orientar políticas públicas, transformando direito e 

governança, conforme intitula obra de sua autoria. 

Segundo Bosselmann, 

O valor prático dos princípios fundamentais é que eles nos dão um parâmetro para avaliação de 

qualquer medida política. É irrelevante se um acordo sobre a questão pode ser alcançado. Uma 

sociedade aberta e democrática vive a partir do concurso de ideias. É fundamental, entretanto, que 

as ideias possam ser comunicadas e comparadas. Se não há ideias enfatizando a importância de uma 

sociedade sustentável, então, logicamente elas não vão influenciar o discurso público. A 

responsabilidade principal da lei é promover os princípios fundamentais, muitas vezes expressos nas 

constituições e catálogos de direito humanos, e assegurar que o processo jurídico seja reflexo deles. 

Se a sustentabilidade é percebida como um desses princípios fundamentais, o processo legal deverá 

ser reflexivo do mesmo37. 

Adentrando na transversalidade da política ambiental no direito da União Europeia, utiliza-

se, a título ilustrativo, decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia – TJUE, de fevereiro de 1985, 

proferida no caso dos óleos industriais usados que, tendo em vista a necessidade de redução da 

poluição atmosférica nas cidades, não puderam mais ser utilizados como combustível para 

aquecimento doméstico, atingindo diretamente o livre comércio francês de mercadorias, que não 

pode mais vender esse produto no mercado (Proc, C-240/83). 

A explotação38 ambiental, dessa forma, até então não observada em razão da necessidade 

de crescimento econômico, passa a ser coibida pelo Direito, fulcrada não apenas no princípio basilar 

da precaução, mas na necessidade de efetivo equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a 

utilização, de forma racional, dos recursos naturais. 

É necessária a constante adequação recíproca e o diálogo, ao invés de tentar impor uma 

ordem sobre a outra. A sociedade conhece os riscos do processo produtivo e que a ação reflete a si 

e em si mesma39 – auto reflexividade –, sendo que as consequências são ambientais e de mercado, 

fazendo-se necessário conciliar o crescimento econômico com a resolução dos problemas 

ambientais, primando-se pela democrática distribuição dos riscos. 

                                       
36 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Trad. Phillip Gil França. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 89.  

37 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Trad. Phillip Gil França. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. p. 89. 

38 “Para as geociências a explotação é um termo técnico usado para referir-se à retirada, extração ou obtenção de recursos naturais, 
geralmente não renováveis, para fins de aproveitamento econômico, pelo seu beneficiamento, transformação e utilização. Este 
termo se contrapõe à exploração, que se refere à fase de prospecção e pesquisa dos recursos naturais. A exploração visa a 
descoberta, delimitação e definição de tipologia e teores e qualidade da ocorrência do recurso”. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Explota%C3%A7%C3%A3o_de_recursos_naturais.  Acesso em: 15 ago. 2018. 

39 BECK, Ulrich; GIDDENS Anthony; LASH Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. 2 ed. 
São Paulo: Editora UNESP, 2012. p. 141.  
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Valendo-se da mesma linha de pensamento, Antonio Herman Benjamin destaca que: “o 

ponto focal do Direito Ambiental e da ordem pública ambiental não é o amparo à propriedade 

individual, mas a proteção do meio ambiente para todos, os de hoje (= gerações presentes) e os de 

amanhã (= gerações futuras)”.40 

O equilíbrio entre os interesses sociais e econômicos e a preservação ambiental emerge 

como fundamental no delineamento do novo contexto das relações humanas, reformulando as 

ideias de propriedade privada e livre iniciativa. 

O Estado deve combater a lógica dominante intervindo diretamente na composição social, 

na economia e no contexto ecológico, como expõe Franz Brüseke, sob pena de, ao tratar 

separadamente dos diversos aspectos elencados, perder a eficácia do resultado colimado.41 

Transpor o paradigma econômico vigente é o desafio a ser enfrentado, à luz do princípio da 

sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que manter o equilíbrio, ou melhor, a sustentabilidade ambiental e econômica, 

realmente não é tarefa fácil, exigindo harmonização entre direitos fundamentais e integração entre 

os sistemas jurídico e político, de modo a permitir decisões que respeitem o Estado Democrático de 

Direito. 

Verifica-se que esta integração ocorre por meio da Constituição que, segundo a doutrina de 

Marcelo Neves, fornece soluções políticas para a interpretação do direito e soluções jurídicas para 

o problema da interpretação política. 

A Constituição permite, usando termo de Niklas Luhmann, o acoplamento estrutural entre 

política e direito, fazendo com que o poder político não se resuma a simples relação de mando e 

obediência, estabelecendo uma relação mais direta com o destinatário da norma de forma a 

garantir sua legitimação. 

Diante dessa perspectiva, enfatiza-se a importância de decisões judiciais que não se 

restrinjam à aplicação mecânica da lei ao caso concreto, devendo-se buscar uma solução de 

equilíbrio em contextos aparentemente conflitantes, através da harmonização dos princípios 

constitucionais, inclusive em ambiente transnacional. 

 

 

                                       
40 BENJAMIN, Antonio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição brasileira. In: CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes; Leite, José Rubens Morato (orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
p.112. 

366 BRÜSEKE, Franz Joseph. O problema do desenvolvimento sustentável. In: CAVALCANTI, Clóvis. Desenvolvimento e natureza: 
estudos para uma sociedade sustentável. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1998. p. 41. 
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CAPÍTULO 9 

UMA REFLEXÃO PARA A HUMANIDADE: do Realismo Econômico Transnacional à 

solução Sustentável  

Frederico Wellington Jorge1 

Rafael Osorio Cassiano2 

INTRODUÇÃO 

O presente capítulo tem como meta promover uma reflexão sobre a realidade econômica 

mundial e a solução para os problemas ambientais causados pelo desenvolvimento, especialmente 

diante do atual conceito de Transnacionalidade e dos impactos da crise ambiental na vida humana. 

A importância do tema se mostra evidente diante do hodierno contexto social, no qual o 

consumismo, impulsionado pela mídia, predomina, enquanto os recursos naturais são escassos e 

limitados.  

Ademais, o tema é relevante para a conscientização acerca das consequências advindas da 

crise ambiental, que é multifária e global, bem como para a possibilidade de se promover o 

desenvolvimento econômico de forma sustentável e responsável, por meio do processo 

educacional.  

Assim, optou-se por uma análise a respeito da transnacionalidade, tanto no âmbito 

econômico quanto na esfera ambiental, tendo em vista que o Meio Ambiente, como valor social, 

ultrapassa as fronteiras estatais. 

O capítulo será divido em três itens. No primeiro, serão apresentados os conceitos de 

Ambiente e Meio Ambiente, com a finalidade de enfatizar a dimensão que a sua proteção precisa 

alcançar. Em seguida, serão analisados o Sistema Econômico Transnacional e a sua repercussão 

sobre o Meio Ambiente, diante da expansão capitalista, caracterizada pela produção e pelo 

consumo exagerados. Por fim, no terceiro e derradeiro item, será abordada a temática do 

desenvolvimento de forma sustentável, qual seja aquele em que não ocorre a absoluta degradação 

do Meio Ambiente.  

 

 

 

                                       
1 Defendeu sua Tese de Doutorado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale de Itajaí – UNIVALI, em 27.08.2019. Mestre em 

Ciência Jurídica pela UNIVALI. Professor de Direito Penal e Prática Jurídica na Universidade da Região de Joinville – Univille. 
Advogado. E-mail: fwjorge@fwjorge.com.br 

2 Defendeu sua Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale de Itajaí – UNIVALI, em 19.03.2019. Pós-
graduado em Direito e Gestão Judiciária pela Academia Judicial do Poder Judiciário de Santa Catarina. Graduado em Direito pela 
Universidade Federal do Paraná. Juiz de Direito em Santa Catarina. E-mail: ocassiano@gmail.com 
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1. DEFINIÇÃO CONCEITUAL DE AMBIENTE E MEIO AMBIENTE 

Antes de se adentrar propriamente na temática do presente capítulo, importante situar-se 

acerca da terminologia Meio Ambiente e do conceito operacional adotado neste espaço, porque 

servirá de pano de fundo de toda a problemática enfrentada. 

A questão já se apresenta bastante confusa, pois a categoria Meio Ambiente é, por muitos, 

criticada por ser um pleonasmo ou pela redundância de como se apresenta. Freitas afirma que “a 

palavra Ambiente significa o que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas”3. Esse entendimento 

seria suficiente para compreensão do tema estudado, a exemplo de como foi apresentado pela Lei 

Geral de Equilíbrio Ecológico e Proteção ao Ambiente a qual, explicitamente, traz o conceito apenas 

de “Ambiente”.  

O Brasil, no entanto, apropriou-se da expressão “Meio Ambiente” para construção do 

conceito, que, segundo Silva, é "a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais 

que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas".4 

Pois bem, referido conceito pode também ser extraído do comando constitucional da Carta 

Magna de 1988, que prevê, em seu artigo 225, que:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações5. 

Já a legislação infraconstitucional, recepcionada que foi pela Constituição, também reforça a 

noção do que deve significar Meio Ambiente, ao conceituá-lo, quando trata da Política Nacional do 

Meio Ambiente, em seu artigo 3º, inciso I, como “o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas.”6 

Parece incontroversa, seja pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, seja pela própria 

Constituição Federal de 1988, a importância de se preservar o Meio Ambiente para as presentes e 

para as vindouras gerações, o que é um problema de todos, em especial diante do atual cenário 

globalizado.  

Com a globalização e a decorrente devastação que se está causando na natureza atualmente, 

cada vez mais normas internacionais procuram tutelar o Meio Ambiente, que passa a ser, portanto, 

a tônica legislativa em diversas nações.  

                                       
3 FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes Contra a Natureza. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 

17. 

4 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 14. 

5 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de1988 / obra coletiva de autoria da Editora 
Saraiva com a colaboração de Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes. 45. ed. atual. e 
ampl.. São Paulo: Saraiva, 2011. 

6 BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências. Lex: Legislação de direito ambiental / obra coletiva de autoria da Editora Saraiva 
com a colaboração de Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011. 



 

122 

Diante disso, Prieur adverte que: 

O objetivo principal do Direito Ambiental é o de contribuir à diminuição da poluição e à preservação 

da diversidade biológica. Contudo, no momento em que o Direito Ambiental é consagrado por um 

grande número de constituições como um novo direito humano, ele é paradoxalmente ameaçado em 

sua essência7. 

Doutrinariamente, encontram-se diversas definições importantes para se compreender as 

dimensões que a proteção ao Meio Ambiente precisa alcançar. Para tanto, traz-se à baila a lição de 

Luís Paulo Sirvinskas, que divide Meio Ambiente em:  

a) meio ambiente natural - integra a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 

estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna, a flora, o patrimônio 

genético e a zona costeira (art. 225 da CF); b) meio ambiente cultural - integra os bens de natureza 

material e imaterial, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (arts. 215 e 216 da CF); c) meio ambiente artificial 

- integra os equipamentos urbanos, os edifícios comunitários (arquivo, registro, biblioteca, pinacoteca, 

museu e instalação científica ou similar) (arts. 21, XX, 182 e s. e 225 da CF); d) meio ambiente do 

trabalho - integra a proteção do homem em seu local de trabalho, com observância às normas de 

segurança (arts. 200, VII e VIII, e 7°, XXII, ambos da CF).8 

Levando-se em consideração esses quatro aspectos em que se materializa o Meio Ambiente, 

é indubitável que a condição humana se revela cada vez mais preocupante no atual mundo 

globalizado; diante disso, o Direito não pode silenciar, especialmente a teoria dos direitos 

fundamentais, já que expressam a forma da dimensão jurídica mais próxima do plano existencial 

humano9. 

Para tanto, vale frisar a preocupação apresentada pela atual sociedade global para com a 

manutenção das condições de vida humana e o ecossistema em que se vive, primando por um 

desenvolvimento cada vez mais sustentável. 

 

2. O SISTEMA ECONÔMICO TRANSNACIONAL 

Compreender o sistema econômico transnacional pressupõe buscar no presente um 

conceito de transnacionalidade e, também, investigar em que medida se vive em uma economia 

global.  

 

 

 

                                       
7 PRIEUR. Michel. O Princípio de Proibição de Retrocesso Ambiental. In: ROLLEMBERG, Rodrigo. (Org.) Princípio da Proibição de 

Retrocesso Ambiental. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242559/000940398.pdf?sequence=2. Acesso em: 15 jul. 2018. 

8 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual dedireitoambiental. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 40 

9 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, 2008, p 25. 
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2.1 Conceito atual de transnacionalidade 

O atual cenário mundial, especialmente movido pelo fenômeno da Globalização, trouxe um 

fenecimento indubitável dos limites geográficos estatais do que decorre um novo fenômeno já 

materializado na atualidade, a Transnacionalidade, a qual serve como paradigma para muitas 

mudanças presentes e necessárias na esfera internacional, tanto na tomada de decisões como na 

gestão econômica das nações, isto porque representa uma gestão mais pluralizada. 

A modificação proposta pela transnacionalidade vem, de certo modo, substituir os conceitos 

preestabelecidos e engessados no tocante às relações estabelecidas entre os entes estatais; isto 

porque, a partir de meados do século XX, os sujeitos do mundo internacional, público e privado, 

começam a se relacionar de maneira mais direta, com uma menor intervenção governamental, em 

face de um mercado agora globalizado. 

Com isso, possibilitando uma melhor compreensão sobre a temática proposta, apresenta-se, 

introdutoriamente, o conceito epistemológico da palavra Transnacionalidade, que, nos dizeres de 

Stelzer, assim se delineia: 

O prefixo trans tem origem latina e significa “além de, por meio, para trás, em troca de ou ao revés”. 

No presente estudo, transnacional é concebido como aquilo que atravessa o nacional, que perpassa o 

Estado, que está além da concepção soberana do Estado e, por consequência, traz consigo, inclusive, 

a ausência da dicotomia público e privado10. 

Em síntese, a transnacionalidade representa a existência de uma interação internacional em 

que o Estado é uma figura presente, porém não primordial. E, para Bodnar e Cruz, tal fenômeno 

revela uma força que opera em duas direções: uma que age na superação do modelo clássico e 

ultrapassado de Estado Nacional, mediante a criação de novos espaços de governança; outra que 

agrega, “fomenta e coordena a ação local dos Estados com efeitos no plano global a partir de pautas 

axiológicas de amplo consenso”.11 

Este segundo conceito, bem mais teórico e amplificado do que o primeiro, apresenta a 

transnacionalidade como uma modificação da ideia de Estado nacional clássico e, mais que isso, 

uma nova forma de interação no plano global, que perpassa pela criação de espaços de governança. 

Pode-se afirmar que a transnacionalidade fortaleceu-se num momento caracterizado, 

principalmente, pela desterritorialização e pela expansão capitalista – produção e consumo 

exacerbado –, com o enfraquecimento da soberania e o surgimento de novos ordenamentos 

gerados fora do poder estatal.12 

Assim, aglutinando-se os conceitos, pode-se compreender que as relações transnacionais são 

extremamente atuais e representam a capacidade de interação do mundo globalizado, em que a 

                                       
10STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. CRUZ, Paulo Márcio. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, 

Joana. (orgs.). Direito de Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009. 

11CRUZ, Paulo Marcio, ZENILDO, Bodnar. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. Itajaí: UNIVALI, 2012.  p.164. 

12 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo; STAFFEN, Márcio Ricardo. Transnacionalización, sostenibilidad y elnuevo paradigma 
delderechoenelsiglo XXI. Opinión Jurídica, Medellín, Colombia, v. 10, n. 20, p. 159-174 jul./dic. 2011. 
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todo momento ocorre uma interligação de sujeitos, sem a necessidade de um mediador ou de um 

ente coercitivo internacional.  

 

2.2  Economia global 

Dentro da relação transnacional de interação, torna-se evidente que a economia é um dos 

principais entes modificadores das relações atuais, e isso ocorre porque as interações são formadas 

de maneira muito mais dinâmica, em relação ao que ocorria no início do século XX. 

A economia internacional13, que se encontra altamente interligada, e que representa um dos 

principais motivos para que os países busquem alguma espécie de interação, é  determinante nesta 

configuração do cenário global. 

A diversidade de entidades dotadas de capacidade de interagir no mercado global ocorre não 

apenas devido à multiplicidade de aplicações da economia globalizada, mas também devido à 

superação da necessidade estatal, o que facilita a interação de agentes que se encontram 

fisicamente instalados em países de menor expressão internacional. 

No entanto, diante desse agigantamento das relações agora globais –  transnacionais –, o 

chamado desenvolvimento global impacta diretamente o meio ambiente como um todo: nesse 

novo panorama globalizado, com o avanço desenfreado do capital, o consumismo ocupa espaço de 

verdadeiro protagonista das relações em sociedade, relações agora transnacionais, que atentam 

contra todo o globo. 

O desenvolvimento econômico faz-se necessário para a sociedade, “todavia, a 

preservação ambiental e o desenvolvimento econômico devem coexistir, de modo que aquela 

não acarrete a anulação deste”.14 

É preciso educar a população para um consumo consciente, pois, devido à variedade de 

produtos e serviços ofertados, o consumismo tende a aumentar. Assim, é necessário alertar e 

repassar valores éticos e morais com relação também ao meio ambiente, tendo em vista que 

este é diretamente atingido pelo consumismo.15 

No atual contexto de uma economia assim globalizada, a mesma dicotomia existente entre 

“capital vs. trabalho” ou mesmo a dialética “sociedade vs. natureza”, existentes ao tempo da 

                                       
13Economia Internacional é o nome dado ao fenômeno que estrutura a cooperação entre países, num sistema de interdependência 

entre as várias áreas onde a Economia Mundial influencia a política, o comércio, a saúde, as populações, a sociedade e o meio 
ambiente, entre outros fatores fundamentais para o ser humano contemporâneo. Conceito extraído em MELLO, Valérie de Campos. 
Globalização, regionalismo e ordem internacional. Rev. bras. polít. int. [online]. 1999, vol.42, n.1, pp.157-181. ISSN 1983-
3121.  Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-73291999000100007. Acesso em: 20 de jun. 2018. 

14 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro.   12.  ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 
90. (itálicos conforme o original) 

15 ASSUMPÇÃO, Juliana Miriam Carteri; SIMOR, Pâmela Giovana. Educação para o consumo e direito à informação: evolução dos 
direitos basicos do consumidor nos vinte anos do código de defesa do consumidor. p. 10. Disponível em: 
http://www.upf.br/balcaodoconsumidor/images/stories/materiais/seminario/juliana_assumpcao-pamela_simor.pdf. Acesso em: 
28 jul. 2018.  
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revolução industrial, agora é retomada, uma vez que a extrema facilidade de inter-relação em todo 

o globo a custos cada vez mais baixos, a fluidez do capital universalizado, transcendendo os limites 

geográficos fronteiriços e a globalização das forças produtivas a baixo custo, trouxeram consigo um 

novo discurso ambientalista e planetário, capaz de resgatar valores do humanismo.16 

O problema, tal como pondera Figueiredo, é como realizar esse discurso especialmente com 

o avanço do capital e o retrocesso dos instrumentos de democratização do poder advindos do pós-

11 de setembro de 2001.17 

De acordo com Real Ferrer, “o novo paradigma é o desenvolvimento sustentável, a 

transição do quantitativo para o qualitativo”.18 Certo é que não se pode cogitar o 

desenvolvimento sustentável sem primar por todos os aspectos ambientais, sociais e 

institucionais, bem como os econômicos, envolvidos; além do que, não se pode olvidar “o risco 

de aviltamento do Direito ambiental e sua transformação em mero instrumento de regulação de 

níveis de poluição e degradação social”.19 

 

3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

A reflexão sobre desenvolvimento sustentável é fruto do crescimento demográfico 

desordenado e da evolução social, agora em uma perspectiva globalizada e transnacional. 

Há quem prefira falar em Sustentabilidade, surgida primordialmente como princípio a partir 

da Conferência Mundial do Meio Ambiente, realizada em 1972, em Estocolmo. De todo modo, 

a locução “desenvolvimento sustentável”, repetida nas posteriores conferências sobre o meio 

ambiente, ganhou maior status na ECO-92, ocasião em que restou empregada em onze de seus 

vinte e sete princípios.20 

A importância do desenvolvimento sustentável fica clarividente no Princípio 13 da 

Conferência Mundial do Meio Ambiente21:   

Com o fim de se conseguir um ordenamento mais racional dos recursos e melhorar assim as condições 

ambientais, os Estados deveriam adotar um enfoque integrado e coordenado de planejamento de seu 

desenvolvimento, de modo a que fique assegurada a compatibilidade entre o desenvolvimento e a 

necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente humano em benefício de sua população22. 

                                       
16 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no direito ambiental. 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 20. 

17 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no direito ambiental. 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 20. 

18REAL FERRER, Gabriel. La construccióndelderecho ambiental. Disponível em 
http://web.pnuma.org/gobernanza/cd/Biblioteca/Derecho%20ambiental/04%20Construcci%F3n%20del%20DA.pdf. Acesso em: 
27 jun. de 2018. “El nuevo paradigma es eldesarrollosostenible, eltránsito de locuantitativo a locualitativo.” (tradução livre dos 
autores). 

19FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no direito ambiental. 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 31. 

20 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro.   12.  ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
82. 

21 Realizada em Estocolmo, 5-16 de Junho de 1972. 

22 Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/arquivos/estocolmo.doc.  Acesso em: 09 de ago. 2018.  
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Divulgado pela UICN – União Internacional pela Conservação da Natureza, na conferência 

mundial sobre o tema conservação e desenvolvimento, realizada em Ottawa (Canadá) em 1986, do 

termo “desenvolvimento sustentável” extraem-se os seguintes princípios ou propósitos: a) integrar 

conservação da natureza e desenvolvimento; b) satisfazer as necessidades humanas fundamentais; 

e c) perseguir equidade e justiça social.               

Não de menor importância é a Carta da Terra, que, já em seu preâmbulo, ressalta 

preocupação com as gerações futuras e a continuidade da sociedade global: 

Estamos diante de um momento criìtico na histoìria da Terra, numa eìpoca em que a humanidade deve 

escolher o seu futuro. AÌ medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e fraìgil, o 

futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, 

devemos reconhecer que, no meio da uma magniìfica diversidade de culturas e formas de vida, somos 

uma famiìlia humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças 

para gerar uma sociedade sustentaìvel global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos 

universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propoìsito, eì imperativo 

que noìs, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande 

comunidade da vida, e com as futuras geraçoÞes23. 

Assim, com o fito de se evitar o colapso, em última instância, da humanidade como um todo, 

faz-se mais do que necessário focar e perseguir outro plano de sociedade humana, em um 

paradigma que 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, 

em um caminho que transcende à própria vida humana, 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.24 O 

prudente caminhar para uma sociedade sustentável seguiria rumo à 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. 

Desenvolvimento Sustentável, portanto, é indubitavelmente um corolário que deve ser 

elevado à categoria de Princípio Fundamental, já que envolve muito mais do que uma (“simples”) 

                                       
23 Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf. Acesso em: 09 de ago. 2018. 

24 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. 2. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes. 2013, p. 126. 
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preocupação ambiental, senão também aspectos sociais – inclusão – e aspectos de 

desenvolvimento econômico – com crescimento/distribuição, dignificando a vida. 

Desta forma, pode-se dizer que, para ser considerada como sustentável, uma sociedade 

deve, então25: 

(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 

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 objetivo de se alcançar a consciência ecológica. 

A visão de desenvolvimento necessário, com real preocupação sustentável, demanda 

superar o reducionismo e propõe, assim, um maior diálogo entre diversos saberes, vinculando o 

meio ambiente aos valores éticos. E os professores, de um modo geral, são primordiais para que se 

estabeleça uma educação comprometida com a formação de valores de sustentabilidade, como 

parte de um processo coletivo de toda a sociedade global atual, para o bem das gerações futuras.26 

No que tange à sociedade humana, resta-lhe perseguir a sustentabilidade como garantia de 

sua perpetuação no Planeta Terra, por meio da superação de interesses individuais por interesses 

difusos. E, para uma sociedade assim sustentável, um dos itinerários mais eficazes vem a ser a 

educação ecológica que, se bem trilhada, criará cidadãos cônscios de que a preocupação ambiental 

é o alicerce da futura qualidade de vida global. 

Para tanto, é mister pensar a sustentabilidade em uma perspectiva global, em que todos 

sejam envolvidos com equidade, visando a “um modo de ser e de viver que exige alinhar as práticas 

humanas às potencialidades limitadas de cada bioma e às necessidades das presentes e das futuras 

gerações”.27 

                                       
25 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. 2. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes. 2013, p. 127/128. 

26JACOBI, Pedro.  Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa, n. 118, p. 189 – 205, março/ 2003. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf. Acesso em: 10 jul. 2018. 

27 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. 2. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes. 2013, p. 16. 
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Assim, outro caminho não resta senão o fortalecimento de um desenvolvimento sustentável, 

tendo o meio ambiente como um valor social. 

 

3.1 Meio ambiente como valor social transnacional 

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, tornando-se um problema planetário 

na chamada era do superaquecimento global. 

Os estudos ainda não são conclusivos, mas indicam que esse superaquecimento global pode 

ser consequência de causas naturais e, também, de atividades humanas. Todavia, já está 

comprovado que o aumento das emissões de gases na atmosfera causa o efeito estufa, 

principalmente o dióxido de carbono (CO2)28. 

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 

Beck29, em que as ameaças das mais variadas ordens (sociais, políticas, ecológicas, dentre outras), 

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. 

É 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 –, o seguinte 

alerta: 

                                       
28 O efeito estufa corresponde a uma camada de gases que cobre a superfície da terra, essa camada composta principalmente por gás 

carbônico (CO²), metano (CH4), N²O (óxido nitroso) e vapor d água, é um fenômeno natural fundamental para manutenção da vida 
na Terra, pois sem ela o planeta poderia se tornar muito frio, inviabilizando a sobrevivência de diversas espécies. WWF Brasil. As 
Mudanças Climáticas. Disponível em: 
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_climaticas2/?gclid=CMyx8-
Hq1MMCFSgQ7Aod0SUAZ. Acesso em: 25 jul. 2018. 

29 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 2.ed. São Paulo: Editora 34, 2011.   
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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 sociedade30. 

Em vista justamente desses riscos, impõe-se uma reanálise dos conceitos de família e 

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 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 Infinito31. 

Continuando em sua análise, Boff também alerta que o sistema capitalista se caracteriza pela 

sua capacidade de sair de situações de crise geralmente destruindo para encontrar soluções e 

reconstruir, tudo na melhor lógica do mercado. Porém, desta vez, encontra obstáculos que não tem 

como superar, ou seja, “os limites do Planeta Terra e a escassez crescente de bens e serviços 

naturais”.32 

Assim, é importante frisar que a “escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da 

Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida”33, vez que: 

[...] para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem renovar seu 

compromisso com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações, respeitando os acordos 

internacionais existentes e apoiar a implementação dos princípios da Carta da Terra junto com um 

instrumento internacional legalmente vinculado com referência ao ambiente e ao desenvolvimento34. 

Trata-se, a bem da verdade, de um necessário despertar de consciência cidadã, em que se 

propõem mudanças de comportamento em busca de novas escolhas e alternativas para a produção 

                                       
30 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011. p. 98. 

31BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. 2. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes. 2013,p. 16, p. 73-74. 

32BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. 2. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes. 2013,p. 19. 

33BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. 2. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes. 2013,p. 169. 

34 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. 2. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes. 2013,p. 177. 
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e o consumo de forma cada vez mais sustentável. O que se pretende, afinal, é a manutenção de um 

equilíbrio entre a evolução econômica global e os impactos ambientais advindos deste processo de 

crescimento, buscando adaptar padrões culturais locais para se manter ou (re)criar um ideal 

ecológico global envolvendo a todos, em uma governança sustentável que prime pela saúde e 

subsistência de todo o globo.35 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após análise dos dados pesquisados, é possível afirmar que o Meio Ambiente, em suas 

múltiplas nuances – natural, cultural, artificial e do trabalho – deve ser entendido como um bem ou 

valor integrado por toda a humanidade, transcendendo os limites territoriais dos Estados. 

Nesse talvegue, a Transnacionalidade ganha relevo, traduzindo as relações internacionais, 

nas quais o Estado, em que pese ter assento, já não é parte essencial, especialmente quando se 

trata da economia global, principal fator de degradação dos recursos naturais. 

Destarte, compreendendo-se que o sistema econômico transnacional provoca grande 

impacto no Meio Ambiente, deve-se buscar alternativas para o uso desenfreado dos recursos 

naturais, mediante a conscientização, por meio do processo educacional, de que o desenvolvimento 

econômico não pode estar desconectado do uso consciente e moderado do patrimônio ambiental, 

assim como de sua preservação. 

Em arremate, o desenvolvimento sustentável mostra-se como uma opção acertada para o 

enfrentamento da crise ambiental, porque, ao mesmo tempo em que proporciona o progresso da 

humanidade, preserva o Meio Ambiente para as presentes e as futuras gerações. 

Portanto, aporta-se como uma (talvez única) das possíveis respostas para a problemática 

levantada: a necessidade de se elevar o Princípio da Sustentabilidade à categoria de Direito 

Fundamental, conforme proposto pelo catedrático Gabriel Real Ferrer, visto que, com isso seriam 

erradicados diversos (quiçá todos os) problemas apontados no mundo contemporâneo, banida a 

desigualdade social e alavancados o desenvolvimento econômico consciente e o equilíbrio 

socioambiental, a demonstrar que a questão de fundo não é exclusivamente ambiental, mas sim 

um problema de todos e para o bem de todos.      
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CAPÍTULO 10 

ÁGUA POTÁVEL: DIREITO FUNDAMENTAL E GESTÃO PRIVADA TRANSNACIONAL 

André Alexandre Happke1 

INTRODUÇÃO 

O estudo contido no presente capítulo marca o encerramento de um importante ciclo 

formativo com a conclusão da unidade curricular Governança Transnacional e Sustentabilidade, 

delineando, compondo uma parte do produto científico final, que será a tese de doutoramento que 

tem como núcleo temático a água e o desenvolvimento sustentável, sob enfoque jurídico, a partir 

de pesquisa realizada nas Universidades do Vale do Itajaí (Santa Catarina / Brasil) e Universidad de 

Alicante (Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales / Alicante / Espanha). 

Com fito propositivo no sentido do desenvolvimento de mecanismos que possam garantir o 

pleno exercício do direito fundamental de acesso à água potável para consumo individual (ou de 

pequeno núcleo familiar), tem a pesquisa um compromisso voltado à factibilidade, considerando a 

crescente dificuldade - sob circunstâncias diversas, em países com problemas econômicos 

estruturais ou mesmo historicamente ocasionais - de se assegurar o mínimo existencial constitutivo 

do corpo humano, que é a água, em estado tal de qualidade que seu consumo não traga riscos à 

saúde, e seja em quantidade minimamente adequada ao corpo humano. 

A água é considerada um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de 

valor econômico, segundo a Lei nº 9.433/1997. Como elemento essencial à vida e à saúde, deve ser 

colocada à disposição de todo e qualquer ser humano que realmente dela necessite, 

independentemente de sua capacidade de pagamento, motivo pelo qual deve compor uma agenda 

estatal voltada à governança privada, transnacional e autossustentável de financiamento, como se 

verá a seguir. 

O capítulo está estruturado em duas partes. A primeira parte abordará problemas 

relacionados ao acesso à água potável, em situações ambientais e nacionais diversas. A segunda, 

tratará de alguns elementos e dos motivos que fundamentam a tese da viabilidade de se estabelecer 

uma forma transnacional de governança privada e sustentável do ponto de vista negocial.   

Ao final, serão destacadas algumas considerações, como estímulo às reflexões sobre 

aprimoramento das ideias traçadas, sobre a viabilidade de desenvolvimento de empreendimento, 

autossustentável, e que proporcione a tecnologia necessária para levar ao usuário individual, ou 

pequeno grupo de usuários familiares, a quantidade e a qualidade mínimas de água potável para 

uma vida digna e saudável. 

 

                                       
1 Doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, em regime de cotutela e dupla titulação com o 

IUACA/Alicante, na Espanha. Docente junto à Unochapecó. Juiz de Direito em Santa Catarina. 
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1. A FALTA DE ÁGUA REALMENTE POTÁVEL 

De início, parece necessário realizar aqui um acordo semântico sobre o conceito operacional 

“Água Realmente Potável”, o qual, em um primeiro momento, parece trazer alguma redundância 

em si mesmo. Acredita-se ser relevante esta discussão para estabelecer uma linha de raciocínio. 

Admite-se a existência de “Água Potável insegura”. Ocorre que, para aqueles que buscam 

apenas um termo dicionarizado, isso não seria digno do adjetivo ‘potável’. Mas a realidade sempre 

nos choca e encontramos sim, água vendida, servida ou entregue como se potável fosse sem em 

verdade sê-lo, ou nos deixando com uma margem de dúvida razoável. 

Não se quer explorar critérios tecnicistas, mas sim buscar meios para garantir que a água seja 

efetivamente potável e acessível (e confiável). Para acomodar despesas, ou por motivos diversos – 

como, por exemplo, mudança de eixo de fundamentação considerado adequado academicamente 

–, o que se tem de limites em termos de composições químico-orgânicas, como coliformes fecais, 

p.ex. e metais pesados, dentre outras, pode mudar de hora para outra. Tais mudanças podem 

ocorrer com ou sem cuidado, ou cautela suficiente; e, muitas vezes, pesquisas científicas podem 

posteriormente vir a considerar determinada amostra de água perigosa ou mesmo diretamente 

nociva. Os limites do que é aceitável ou não podem ser resultado da mais pura mesquinharia de 

alguém, que pratique burla à fiscalização e/ou embale, forneça ou entregue água como potável sem 

os devidos cuidados ou requisitos, como forma de maximizar lucros.  

Para ficar ainda no campo das bebidas, traz-se apenas um paralelo que mostra o quanto pode 

haver de “tolerância” com determinadas regras de “pureza”, basta ver que, no Brasil, é possível 

vender como café o “aglomerado” que admite até vinte por cento (20%) de insetos em sua 

composição, e, vez ou outra, pululam notícias sobre leite envasado e industrializado, “preparado” 

com soda cáustica, dentre outros elementos químicos. 

Ainda que ultrapassada toda essa questão, ao se vislumbrar a água sendo tratada para ser 

potável para consumo humano, e distribuída pelos encanamentos das cidades, também se pode 

imaginar que – especialmente em tempos de crise – parece pouco crível que a manutenção esteja 

completamente em dia, e que a água que chega ao consumidor final esteja mesmo “em sua melhor 

forma”. 

A abordagem até aqui gira em torno do questionamento sobre a água que efetivamente 

chega aos lares, e que, não raras vezes, simplesmente não chega. 

Sem contar a situação das zonas rurais – nem sempre tão afastadas do meio urbano –, em 

que se utiliza a água de poços artesianos, cuja qualidade apenas se pode esperar que seja boa, pois 

dificilmente os moradores se dedicam a fazer exame químico de sua qualidade. Também há aquelas 

em que a qualidade até se encontra adequada, mas fatores humanos próximos a deterioram, e, 

mesmo assim, acaba sendo consumida como potável.   

Em algumas cidades, e até países, em que sequer a água chega a ser entregue aos cidadãos, 

estes precisam migrar diariamente com recipientes sobre as cabeças – tarefa normalmente relegada 
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às mulheres, com efeitos dos mais perversos –, ou beber o que foi fornecido por meio de caminhões-

pipa, em que a manutenção do veículo e a consequente limpeza com que o produto final chega ao 

consumidor são duvidosas. Outro cenário possível é não ter qualquer dessas possibilidades e ter de 

se virar com o que está mais à mão, ainda que água barrenta, ou ostensivamente suja. 

Existem, então, dificuldades conjunturais e temporárias – episódicas –, como também outras 

estruturais e de longo prazo, resultantes da não evolução ou criação de serviço, deterioração do 

serviço existente, efeito de crise econômica, abalo em guerras, por exemplo, ou da contaminação 

por agentes químico-orgânicos decorrentes de poluição ambiental de larga ou pequena escala. 

Arturo Trapote Jaume, em seu artigo “Sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS): 

implicaciones hidrológico-hidráulicas y ambientales”, trata da impermeabilidade dos solos urbanos 

e de como se dá a drenagem de águas, e descreve com clareza os efeitos colaterais que são 

enfrentados por quem utiliza águas poluídas: 

Estas descargas de aguas contaminadas producen impactos ambientales muy negativos en los  medios  

hídricos  receptores  y  alteran  gravemente  el  buen  estado  ecológico  de  las  aguas. Algunos de los 

efectos que generan los vertidos de las aguas de escorrentía sobre los cuerpos receptores son: 

descenso del oxígeno disuelto (que puede provocar la mortandad de especies), el incremento de las 

concentraciones de nutrientes (con el consiguiente riesgo de eutrofización), la contaminación por  

agentes patógenos  (que puede  derivar en  problemas  de  salud pública)  o  la acumulación de 

elementos tóxicos (que puede tener consecuencias en la cadena trófica, y por otra parte, aumenta los 

costes de potabilización del agua)2. 

Como se vê, o espectro é bastante largo, mas algo chama a atenção: assim como os 

indivíduos, a certa altura, deixaram de ser autônomos com relação à sua alimentação, também o 

são hoje – salvo exceções –, com relação à água que consomem. Bebe-se o que é vendido 

(confiando-se), o que é entregue em casa, ou o que é encontrado quando nada disso está disponível: 

essa é a água que se bebe hoje. 

Esse é o cenário em que se trata da mais premente necessidade absoluta, como a chamou 

Jacobsen3. Uma realidade de excluídos, a que se somam mais e mais a cada dia; a se prosseguir 

nesse rumo, pode haver ainda mais sofrimento e morbidades. 

 

2. FORNECIMENTO DE BEM/SERVIÇO ESSENCIAL EM UM MUNDO SEM FRONTEIRAS E COM 

ESTADOS NACIONAIS FRAGILIZADOS 

Dado o contexto, ilustrado na primeira parte deste estudo, há que se compreender o 

momento e o ambiente em que o problema se insere em tempos atuais. 

                                       
2 BRANDÃO, Paulo de Tarso; ESPÍRITO SANTO, Davi (Coord.). SOUZA, Cláudia Silva Antunes de; JACOBSEN, Gilson (Org.).  Direito, 

desenvolvimento urbano e meio ambiente. p. 116. 

3 BRANDÃO, Paulo de Tarso; ESPÍRITO SANTO, Davi (Coord.). SOUZA, Cláudia Silva Antunes de; JACOBSEN, Gilson (Org.).  Direito, 
desenvolvimento urbano e meio ambiente. p. 45. 
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Bauman4 pondera que, se antigamente eram os Estados que dominavam as riquezas, hoje 

há uma ruptura entre Estado e economia.  

Também nesse sentido, Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar exortam: 

A ideia de Estado, na sua concepção moderna e também como instância de governança, apesar de 

ainda necessária, está claramente defasada para os novos desafios, pois as razões e causas históricas 

que motivaram o seu surgimento sofreram contundente câmbio5. 

A economia é movida essencialmente pela “sua água”, o lucro. Não aqui compreendido como 

um desvalor, mas como constatação. Esse lucro pode ser voltado à própria causa e ao usuário, como 

em empreendimentos filantrópicos ou, ainda, à divisão (ainda que parcial) e remuneração de 

investidores que propulsionam sua existência, seu desenvolvimento, o conhecimento e a pesquisa 

necessários à sua efetividade. 

Voltando à premissa de Bauman6, a questão de saber quem é a locomotiva atual, quem 

realmente está governando o mundo nessa quadra histórica, por não haver o “consenso global”, 

tudo faz com que sequer esteja claro o que é, nas circunstâncias atuais, “ter o controle”. 

Jacobsen traz a lume Giddens em sua ponderação: 

Vivemos num mundo de transformações, que acabam afetando quase todos os aspectos do que 

fazemos. “Para bem ou para mal, estamos sendo impelidos rumo a uma ordem global que ninguém 

compreende plenamente, mas  cujos  efeitos  se  fazem  sentir  sobre  todos  nós”,  alerta Giddens7. 

O fato é que o Estado Nacional, como instituição, está em mutação e já não consegue garantir 

diretamente, por seus recursos, aquele mínimo essencial de água potável aos seus cidadãos. Há 

países em que isso nunca foi uma realidade. 

Outros países não o fazem em razão de catástrofes ou distúrbios naturais (terremotos, 

enchentes, monções, tsunamis etc.) e se veem impossibilitados de atender essa demanda por água 

potável para todos, momento em que a qualidade mínima, então, passa a ser um luxo. Que dizer 

daqueles em que, para além da escassez, vê-se comerciantes gananciosos que supervalorizam o 

produto ‘água potável’ momentaneamente, tornando-a artigo impagável para os que têm menos 

disponibilidade financeira. 

Mesmo em ambiente de relativa normalidade institucional – sem grandes convulsões sociais 

naturais ou guerras, sanções internacionais, entre outras –, há a chaga da corrupção, que de uma 

ou outra forma pode tingir a água que deveria ser descoloridamente potável. Isso pode se dar no 

campo da fiscalização, no campo da preservação de mananciais ou, ainda, na operação dos 

empreendimentos (públicos e privados) que levam água até as casas (onde isso existe), seja por 

encanamentos seja por caminhões-pipa, ou por qualquer outro meio.  

                                       
4 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. p.63. 

5 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Cosmopolitismo e Governança Transnacional Ambiental: Uma agenda para o 
desenvolvimento sustentável. p. 245. 

6 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. p.66. 

7 BRANDÃO, Paulo de Tarso; ESPÍRITO SANTO, Davi (Coord.). SOUZA, Cláudia Silva Antunes de; JACOBSEN, Gilson (Org.).  Direito, 
desenvolvimento urbano e meio ambiente. p. 44. 
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Talvez uma constatação, a essa altura, seja a de que os seres humanos não estão, ou não são 

“livres”, com relação ao que mais importa para o funcionamento de seu organismo, para a 

manutenção de suas vidas (com dignidade): a água potável. 

Não se está a pregar que todo e qualquer fornecimento de água garanta liberdade e 

autonomia a quem quer que seja, independente de pagamento. Seria uma espécie de anarquia 

aquática. Existirão as empresas de entrega doméstica (em seus diversos formatos), também as 

embaladoras de água (mineral p.ex.), tudo fornecido mediante paga, sob a perspectiva de serviço 

essencial ou mesmo de produto básico e até mesmo de luxo (como as águas “gourmet” que são 

vistas hoje em comércios mais requintados). Nada disso é afetado pelo que se pretende propor. 

Se em tempos anteriores se devia respeitar a “ordem natural das coisas”, por meio do que 

se identificava como “blocos de poder”, atualmente, em muitos temas, há carência de iniciativas e 

ações locais que possam estar a serviço da humanidade e que levem a um consenso global. Desse 

modo, a ideia então é que com emprego de tecnologia, de modelo econômico sustentável e que 

seja fluido com relação aos limites nacionais, cada ser humano tenha acesso direto e autônomo – 

entendido como não intermediado pelo seu Governo ou, ainda, somente disponível mediante paga 

–, ao elemento essencial de constituição e operação de seu corpo, ao menos na quantidade mínima 

necessária para consumo diário. 

 

3. SERVIÇO PRIVADO E FILANTRÓPICO, GOVERNADO TRANSNACIONALMENTE  

Fala-se em diminuição de desigualdades a todo momento. Destaca um dos autores base 

deste estudo que “as sociedades desiguais são também, como regra, sociedades sem saúde”8. Isso 

é o que se pretende trabalhar. O tema aqui tratado é o “combustível” primordial da saúde, e no 

ambiente de enfraquecimento de Estados Nacionais: o essencial será o equilíbrio entre os interesses 

dos grandes grupos econômicos versus interesses locais (humanos, inclusive), em que os grupos 

populacionais – que inevitavelmente se ligam a um determinado espaço físico, ainda que possam 

migrar, mas precisam estar/viver em algum lugar – precisam ter o mesmo acesso autônomo mínimo 

onde quer que estejam.  

Em seu artigo intitulado “Sociedade de risco, pobreza e desenvolvimento urbano: para além 

de cidades sustentáveis”, Jacobsen9 destaca a impossibilidade de se desconsiderar riscos de toda 

ordem nos ambientes de vida (nas cidades), asseverando que “diante das transformações sociais e 

políticas deste início do século XXI [...] vivemos mesmo em uma sociedade de risco”.  

Nesse cenário, o formato mais adequado ao mundo atual parece ser mesmo o transnacional, 

em que não se resolvem problemas de modo localizado, em apenas um país, sujeito às limitações 

nacionais.  

                                       
8 BRANDÃO, Paulo de Tarso; ESPÍRITO SANTO, Davi (Coord.). SOUZA, Cláudia Silva Antunes de; JACOBSEN, Gilson (Org.).  Direito, 

desenvolvimento urbano e meio ambiente. p. 52. 

9 BRANDÃO, Paulo de Tarso; ESPÍRITO SANTO, Davi (Coord.). SOUZA, Cláudia Silva Antunes de; JACOBSEN, Gilson (Org.).  Direito, 
desenvolvimento urbano e meio ambiente. p. 44. 
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No Brasil, a Lei nº 9.433/1997, Lei das Águas, que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh), prevê 

que a gestão dos recursos hídricos deva proporcionar os usos múltiplos das águas, “de forma 

descentralizada e participativa”, contando com a participação “do Poder Público, dos usuários e das 

comunidades”. Também determina que, em situações de escassez, o uso prioritário da água é para 

o consumo humano e para a dessedentação de animais10.  

A gestão e governança da tecnologia necessária para acesso autônomo à água mínima diária, 

potável, há de ser transnacional, de alcance global. 

No que tange ao desenho de “negócio”, para garantir o direito fundamental de acesso, há 

que chegar o “produto” às mãos de todo aquele que dele necessitar, seja a longo prazo, seja a curto 

prazo por eventualidade, mas isso não deve depender de pagamento aos que não puderem custear, 

o que nos remete a uma instituição de caráter filantrópico. 

Nesse ponto, há que se optar por ser privado e não público (em seu âmago), haja vista a 

dificuldade, o alto custo e a burocracia, sem falar em eventuais sequestros ideológicos/econômicos, 

de organismos internacionais que reúnem entes públicos (Estados Nacionais e seus personagens 

públicos internos).  

O grupo privado [transnacional, como já sustentado antes] acertado para esse fim é aquele 

formado a partir do interesse direto em levar água potável a quem quer que dela precise, não 

importando em que país esteja, tornando aquele indivíduo “livre” com relação à produção/consumo 

diário de sua água. 

A partir do que Bauman designou como “morte da soberania dos estados”11, faltando a estes 

recursos suficientes e liberdade para evitar o colapso, o mínimo que se pode buscar é que a solução 

para o problema posto seja permeável às fronteiras desses Estados, independente deles (por isso 

também privado). 

Agora um derradeiro elemento, ao menos nesse estágio de estudo. Descrita a entidade 

privada (em estrutura), global/transnacional (independente das amarras e limitações dos Estados e 

dos entes públicos) e filantrópica (garantindo acesso a todos que necessitem de seu produto 

tecnológico), o que resta é tratar da ideia de sustentabilidade para esse “negócio”. 

É da cultura do brasileiro que se algo está “por conta do Estado”, não precisa ser ajudado. 

Mais um bom motivo para ser privado o serviço. Houve épocas em que se acreditou mesmo em uma 

fala de Direito Administrativo que dizia que o “Estado é solvável por excelência”, ou seja, sempre 

teria recursos, por isso também quando busca apoio privado, salvo exceções, o Estado precisa 

remunerar (e bem) aquilo que busca para sua operação ou, ainda, para entregar à população 

diretamente. 

                                       
10 Embora se foque este estudo no consumo humano individual, e do pequeno núcleo familiar, não se pode olvidar que ele abrangeria 

os animais domésticos (em pouco número, é verdade), ainda que aqueles que não são apenas de estimação, mas com alguma 
produção de elementos de subsistência (vaca leiteira do pequeno agricultor, para consumo próprio, p.e.). 

11 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. p.71. 
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Sendo algo de iniciativa privada, seja um fundo ou fundação filantrópico, já se passa a ter 

outro panorama para buscar arrecadação. Não é algo que possa subsistir apenas com doações 

espontâneas (que jamais devem ser recusadas, diga-se), mas sim algo que precisará ter sua própria 

sustentabilidade econômica, e, com isso, alavancar a produção do item, ou dos itens, que façam 

chegar água a todos. 

O mundo tem muitos exemplos de entidades assim, conforme sua destinação e seu tamanho: 

os profissionais que lá trabalham são remunerados, sempre que necessário, ao lado dos que se 

voluntariam ao serviço; seus produtos são adquiridos e pagos, em paralelo ao que é doado. As 

próprias associações de apoio, de marcas, de personagens, de outras entidades/fundações/serviços 

já existentes, a algo de tamanha importância e impacto social, podem contribuir sobremaneira para 

a sustentabilidade do negócio. 

Inafastável, porém, que sejam autossustentáveis, ainda que por difusas e inúmeras fontes 

de arrecadação componentes do veio de sua energia econômica, com força tal que garantam seu 

propósito. Afinal, são negócios que se propõem a tratar de questões de escala global, e, por isso 

mesmo, “geram problemas e desafios também com escala ampliada de complexidade”12, de caráter 

transnacional, “pois os interesses gravitam também numa perspectiva ampliada no que diz respeito 

aos sujeitos, futuras gerações e toda comunidade de vida”13. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A roda não precisa ser reinventada. São muitos e numerosos os modelos de entidades 

transnacionais privadas e filantrópicas. Algumas dispõem de mais recursos, outras de menos, e isso 

também pode ser sazonal e ter seus altos e baixos. Tudo isso pode ser equilibrado com 

planejamento adequadamente estruturado. 

Não há que se dispensar a necessária sinergia com o Poder Público (de cada local) e mesmo 

o emprego de políticas públicas focais14, pois, segundo Cruz e Bodnar, “no contexto da sociedade 

de risco, hipercomplexa e policonflitiva, a relação entre o Estado e a sociedade deve ser de parceria 

e cooperação"15. 

Resta reunir quem pode se dedicar à formatação da entidade, levar ao conhecimento do 

público (“consumidor” e “patrocinador”) os seus propósitos, construindo inclusive sua imagem e a 

confiança necessária, a partir de preceitos éticos e de eficiência empresarial bem aprumados. Tal 

                                       
12 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Cosmopolitismo e Governança Transnacional Ambiental: Uma agenda para o 

desenvolvimento sustentável. p. 242. 

13 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Cosmopolitismo e Governança Transnacional Ambiental: Uma agenda para o 
desenvolvimento sustentável. p. 248. 

14 Um exemplo aqui seria aquela política pública que foi estudada por Veiga e Rodrigues, quanto ao óleo de palma ambientalmente 
sustentável da Amazônia brasileira. VEIGA, João Paulo Cândia; RODRIGUES, Pietro Carlos. Arenas transnacionais, políticas públicas 
e meio ambiente: o caso da palma na Amazônia. p. 1-22. 

15 Um exemplo aqui seria aquela política pública que foi estudada por Veiga e Rodrigues, quanto ao óleo de palma ambientalmente 
sustentável da Amazônia brasileira. VEIGA, João Paulo Cândia; RODRIGUES, Pietro Carlos. Arenas transnacionais, políticas públicas 
e meio ambiente: o caso da palma na Amazônia. p. 1-22. 
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entidade não deve estar a serviço do mercado global, tampouco conflitar com empresas 

tradicionais, mas sim conseguir coexistir nesse meio e inclusive tirar dele proveitos positivos do tipo 

win-win (ganha-ganha). 

Assim, importa colocar em marcha os estudos e as pesquisas que viabilizem o produto 

tecnológico – ou os produtos –, que seja vetor dessa autossustentabilidade mínima de água, sendo 

que diversas propostas já são visíveis, em notícias e publicações, de engenhos que a isso se 

propõem.  

Nada que seja propriamente novo, como visto, salvo a organização em formato sustentável 

de organismo necessariamente transnacional, cosmopolita, que haverá de fazer a governança do 

empreendimento e dos canais de distribuição e acesso por aqueles que desse tesouro necessitem 

para sua subsistência. 
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CAPÍTULO 11 

OCUPAÇÕES DE BENS PÚBLICOS POR IMIGRANTES VENEZUELANOS NO BRASIL: um 

tema de governança transnacional 

Mônani Menine Pereira1 

Gilson Jacobsen2 

INTRODUÇÃO 

Há pelo menos três anos, desde que agravada a crise política e econômica na Venezuela, 

milhares de cidadãos daquele país cruzam diariamente a fronteira brasileira e se instalam 

precariamente nas cidades de Roraima3. Alguns afortunados conseguem espaço em casas alugadas 

coletivamente. Outros, nos já superlotados abrigos públicos. Muitos, contudo, simplesmente 

dormem e convivem em praças ou outros locais públicos. 

O problema, evidentemente, transcende a simples aceitação, pelo governo brasileiro, dos 

imigrantes como refugiados políticos e seu consequente e inerente passivo social (moradia, saúde, 

educação etc).  

As conhecidas dificuldades intestinas do nosso país em cumprir o mandamento 

constitucional de garantir plenamente os direitos sociais fundamentais para seus nacionais revelam, 

por si só, que a solução não prescinde da cooperação e da solidariedade de outros Estados nacionais. 

Sem embargo, recentemente o governo brasileiro anunciou sua saída do pacto de migração da 

ONU4. 

O presente capítulo traz breve reflexão acerca do que se considera uma demanda 

transnacional que reclama a atuação de novas instituições políticas e jurídicas que sejam capazes 

de articular medidas solidárias e cooperativas, especialmente envolvendo Estados e pessoas, para 

assegurar a dignidade dos imigrantes. 

                                       
1 Defendeu sua Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, em 25.02.2019. Graduado 

em Direito pela mesma UNIVALI. Pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina 
– CESUSC. Pós-graduado em Direito e Gestão Judiciária para Magistrados pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina – 
UFSC. Juiz de Direito em Santa Catarina. 

2 Pós-doutor em Direito e Justiça Constitucional pela Alma Mater Studiorum Università di Bologna - UNIBO/Itália. Doutor em Direito 
Público pela Università Degli Studi di Perugia - UNIPG/Itália. Doutor e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí 
– UNIVALI/Brasil. Professor dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica (PPCJ) da UNIVALI e Professor de Direito 
Processual Civil (Graduação) dessa mesma universidade no campus Kobrasol (São José/SC). Juiz Federal Titular da 3ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina – 3ªTRSC/TRF4. Formador de Formadores da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM (Brasília/DF). Ocupante da Cadeira n. 18 da Academia Catarinense de Letras Jurídicas – 
ACALEJ, cujo patrono é José Roberto Vianna Guilhon. 

3 COSTA, Emily; BRANDÃO, Inaê e OLIVEIRA. Valéria. Fuga da fome: como a chegada de 40 mil venezuelanos transformou Boa Vista. O 
Globo. Roraima, 06 fevereiro de 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/fuga-da-fome-como-a-chegada-de-
40-mil-venezuelanos-transformou-boa-vista.ghtml. Acesso em: 09  jan. 2019. 

4 Em comunicado a diplomatas, governo Bolsonaro confirma saída de pacto de migração da ONU. O Globo. 08 de janeiro de 2019. 
Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/08/em-comunicado-a-diplomatas-governo-bolsonaro-confirma-
saida-de-pacto-de-migracao-da-onu.ghtml. Acesso em: 08 jan. 2019. 
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Dividido em duas partes, na primeira será apresentado o problema das ocupações dos bens 

públicos. Na derradeira, serão lançadas considerações acerca da demanda transnacional que 

envolve os imigrantes, bem como da necessidade de se traçar estratégias de governança 

transnacional para resolução, a contento, do problema. 

 

1. OCUPAÇÕES DE BENS PÚBLICOS 

Existe necessidade de se assegurar patrimônio coletivo. Ademais, da ocupação irregular e 

desordenada também decorrem consequências sociais, econômicas e ambientais, especialmente 

pela costumeira falta de condições básicas de infraestrutura naqueles locais. 

Estima-se, claro, que os bens imóveis públicos cumprem sua função social quando são 

utilizados de acordo com a sua destinação, do que decorre imprescindível considerar a classificação 

daqueles bens5, tal como disposta no Código Civil: 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 

administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto 

de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades6. 

De uso comum, como se vê, são os usufruídos pela coletividade indistintamente7, sem 

possibilidade de apropriação privada exclusiva pelos indivíduos. Os de uso especial têm relação com 

algum serviço público, voltados então à realização das atividades do Estado e consecução de seus 

fins8. Dominicais, por fim, são tidos por exclusão, pois não se destinam diretamente à prestação de 

um serviço público ou ao uso comum do povo.  

Assim, na doutrina parece não se encontrar dissenção quanto à aplicação do princípio da 

função social quando se afirma que, desde que respeitada a afetação dos bens de uso comum e de 

uso especial, é possível limitar algumas faculdades da propriedade pública, impor condições para o 

exercício da mesma ou compelir o Estado a implementar determinadas ações para manter a 

                                       
5 Pondera Rocha que é “útil a classificação dos bens em uso comum, uso especial e dominical por estabelecer diversidade de regimes 

jurídicos que resultam em modos distintos de incidência e aplicação do princípio da função social da propriedade aos bens públicos, 
embora não neguemos a possibilidade da incidência do princípio da função social a todas as categorias de bens públicos.” [ROCHA, 
Silvio Luís Ferreira. Função Social da Propriedade Pública. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 127]. 

6 BRASIL. Lei Federal n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Presidência da República: Casa Civil - Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 07 jan. 
2019. 

7 Justen Filho adverte, contudo, que “a partir de CF/88 é necessário reconhecer a existência de uma categoria de bens que é de 
titularidade, mas não de uso, comum do povo. Trata-se do meio ambiente e de outros recursos naturais, cujo uso e fruição podem 
ser interditados ao povo em geral. É necessário reconhecer, então, a existência de uma outra categoria específica de bens públicos, 
consistente nos bens públicos comuns protegidos.” [JUSTEN FILHO. Marçal. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 1055]. 

8 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 569. 
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propriedade rente aos regramentos9. E quanto aos bens imóveis dominicais, com tutela jurídica 

próxima dos bens particulares, a função social impõe que o Poder Público observe as exigências 

expressas no Plano Diretor, segundo objetivos da política do desenvolvimento urbano. 

Por consequência, é factível evidenciar o descumprimento da função social da propriedade 

pública urbana10 quando, por exemplo, observa-se a ocupação de uma praça (bem de uso comum), 

de um prédio público (bem de uso especial) ou, ainda, de um imóvel, mesmo sem destinação 

específica (bem dominical), em desconformidade com as exigências do Plano Diretor.  

Quando o imóvel público urbano não é utilizado de acordo com a sua destinação ou 

descumpre as exigências do Plano Diretor, abre-se espaço para as ocupações irregulares, muitas 

vezes em área de risco para os próprios ocupantes. 

Apesar de ser uma circunstância histórica entre os nacionais, não é desejável permitir que a 

ocupação desordenada dos espaços urbanos seja igualmente promovida por estrangeiros, tanto 

mais pela conhecida insuficiência das políticas públicas adotadas pelo governo brasileiro11, que, 

além de não franquear oportunidades socioeconômicas para garantir moradias adequadas, ainda 

não conseguiu implementar uma regularização fundiária urbana que corrija as distorções no acesso 

à moradia digna e assegure plenamente o exercício daquele direito.  

De fato, à população de baixa renda, alijada do mercado imobiliário formal e refém da 

ineficácia das políticas públicas voltadas à demanda habitacional de interesse social, só resta 

recorrer a soluções informais, como a invasão das áreas públicas nas periferias das grandes cidades, 

comumente em locais ambientalmente protegidos.12 

É a situação vivenciada, infelizmente, pelos imigrantes que cruzam a fronteira da Venezuela 

com o Brasil e buscam, aqui, novas oportunidades sociais. 

                                       
9 Nesse sentido: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Função social da propriedade pública. Revista Eletrônica de Direito do Estado, 

Salvador, n. 6, p. 1-13, abr./jun. 2006; JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010; 
ROCHA, Silvio Luis Ferreira. Função social da propriedade pública. São Paulo: Malheiros, 2005; e, FREITAS FILHO, Roberto e 
PEREIRA, Flora Regina Camargos. A eficácia da função social na propriedade pública. Disponível em: 
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/jus/article/viewFile/4309/3268. Acesso em: 09 jan. 2019. 

10 Nesse sentido, vide: CAVALCANTI, Eugenia Giovanna Simões Inácia. A concessão de uso especial para fins de moradia como forma 
de concretizar a função social da propriedade pública. Revista Eletrônica de Direito do Estado, número 30, maio/jun./jul. 2012. 

11 A propósito, conforme Osório, “a urbanização latino-americana foi marcada por reformas urbanas por massivos investimentos em 
obras de infraestrutura que expulsaram os pobres para as periferias como solução para eliminar epidemias, higienizar e abrir os 
espaços. Os Estados Nacionais passam a investir em infraestrutura para induzir o desenvolvimento industrial (substituição das 
importações) e o urbanismo reformador das cidades. Os investimentos viários e em sistema de transportes passaram a ser centrais 
para a manutenção do crescimento econômico e para dar abrigo aos fluxos crescentes de mercadorias e pessoas. Os trabalhadores 
vão se assentando nas periferias, pois os baixos salários recebidos não eram suficientes para adquirir um terreno ou alugar uma 
casa nas áreas centrais das cidades. Nestes lugares, o Estado desobrigava-se quanto à colocação de infraestrutura básica, 
contribuindo para a consolidação de assentamentos informais, clandestinos e precários” [OSÓRIO, Letícia Marques. Direito à 
moradia adequada na América Latina. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org. e Coautores). Direito à moradia 
e segurança da posse no estatuto da cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 22]. 

12 Ferreira, a propósito, revela que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada no ano de 2012 apontou que “o 
percentual de domicílios próprios urbanos em situação de irregularidade fundiária representa 5,1%”, ao passo que o Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), com dados coletados a partir do Censo de 2010, indicou um número semelhante de 
moradores em assentamento precários: “cerca de 11,4 milhões de pessoas, ou seja, 6% da população.” [FERREIRA, Antonio Rafael 
Marchezan. A construção de diálogos em conflitos fundiários urbanos. Revista Constituição e Garantia de Direitos. p. 33. Disponível 
em: https://periodicos.ufrn.br/constituicaoegarantiadedireitos/article/viewFile/13459/9133 Acesso em: 07 jan.2019]. 



 

144 

A par da inadequação da moradia e da própria ocupação irregular dos imóveis públicos, as 

invasões daqueles espaços incrementam a degradação das condições sociais e econômicas das 

pessoas, seja pela falta de abastecimento de serviços públicos e acesso a equipamentos urbanos, 

seja pela exposição à poluição e à degeneração ambiental. A ilegalidade das ocupações das áreas 

públicas, evidentemente, conduz à exclusão social, à segregação espacial e à insustentabilidade 

ambiental. Segundo Ermínia Maricato: 

A segregação ambiental é uma das faces mais importantes da exclusão social e parte ativa dela. À 

dificuldade de acesso aos serviços e infraestrutura urbanos (transporte precário, saneamento 

deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, 

educação e creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e desmoronamentos etc.) somam-se 

menos oportunidades de emprego (particularmente do emprego formal), menos oportunidades de 

profissionalização, maior exposição à violência (marginal ou policial), discriminação racial, 

discriminação contra mulheres e crianças, difícil acesso à Justiça oficial, difícil acesso ao lazer. A lista é 

interminável.13 

Os ocupantes, premidos pela miséria14 e pela falta de opções em um país como o Brasil, que 

ainda não conseguiu corrigir a concentração de renda, erguem barracos15, sozinhos ou em grupos, 

e instalam moradias em locais e sob condições extremamente insalubres. Inicia-se aí, como revelam 

Alfonso Iracheta Cenecorta e Martins Smolka, um “ciclo vicioso de informalidade”: 

O crescimento urbano acelerado com uma preponderância de grupos de baixa renda compromete a 

base tributária, com sérias restrições ao orçamento alocado na urbanização de terras ocupadas por 

esses segmentos. A falta de terra servida fomenta o processo especulativo, resultando em mais 

retenção de terra no mercado, o que por sua vez aumenta os preços da terra e inevitavelmente os 

torna inacessíveis. Os pobres, excluídos do mercado formal (ou incapazes de a ele ter acesso), em 

parte pelas normas urbanas ou pelas condições prevalentes, seguem demandando terra urbanizada. 

A necessidade de regularizar (prover serviços para) assentamentos ilegais existentes de forma “post-

facto” reduz a capacidade de promover uma maior eficiência na alocação de investimentos públicos. 

Ademais, a regularização acarreta demandas onerosas sobre os já escassos recursos disponíveis. 

                                       
13 MARICATO, Ermínia. Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade, desigualdade e violência. Estudos Urbanos, Série Arte e 

Vida Urbana. São Paulo: Ed. HUCITEC, 1996. p. 56-57. 

14 Conforme Oliveira, ao tratar do processo de expansão e acumulação capitalista brasileiro e sua relação com a reprodução do custo 
módico da força de trabalho e a informalidade: “(...) Daí derivou uma explicação para o papel do exército de reserva nas cidades, 
ocupado em atividades informais, que para maior parte dos teóricos era apenas consumidor de excedente ou simplesmente 
lúmpen, e para mim fazia parte também dos expedientes de rebaixamento do custo de reprodução da força de trabalho urbana. O 
caso da autoconstrução e dos mutirões passou a ser explicativo do paradoxo de que os pobres, incluindo também os operários, 
sobretudo os da safra industrializante de 1950, são proprietários de suas residências – se é que se pode chamar assim o horror das 
favelas -, e, assim reduzem o custo monetário de sua própria reprodução” [OLIVEIRA, Francisco. O vício da virtude: Autoconstrução 
e acumulação capitalista no Brasil. Novos Estudos n. 74. São Paulo, 2006. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/nec/n74/29640.pdf Acesso em: 07 jul. 2018]. 

15 Segundo Oliveira, trata-se do fenômeno da “autoconstrução”, alheia à qualquer interferência do Estado. “(...) Se o salário não cobre 
os custos da habitação de acordo com as leis do mercado imobiliário privado e se as políticas oficiais estatais dirigem seus 
investimentos ou sua produção para as camadas restritas da sociedade que tem poder aquisitivo mais alto, a produção trabalhadora 
é obrigada a apelar para seus próprios recursos para suprir essas necessidades de habitação, repetindo tradicionais hábitos rurais. 
(...) A autoconstrução se estende, portanto, para a produção do espaço urbano e não se restringe aos meios de consumo individual 
(...) O assentamento residencial da população migrante em meio urbano, fundamental para a manutenção da oferta larga e barata 
de mão-de-obra, se faz às custas de seu próprio esforço, sem que o orçamento público se desvie de outras finalidades, na aplicação” 
[OLIVEIRA, Francisco. Prefácio. In: MARICATO, Ermínia (Org). A produção capitalista da casa (e da cidade) no Brasil. São Paulo: 
Editora Alfa-Omega, 1979. p. 76-79]. 
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Quanto maior a perspectiva da futura regularização de assentamentos ilegais, maior é o prêmio que 

os proprietários podem impor pela terra não-servida, contribuindo para a exclusão dos mais pobres. 

A hierarquia resultante na distribuição espacial dos serviços, com a sua acentuada subestrutura de 

preços da terra, adiciona um componente espacial à pobreza urbana e às iniquidades sociais16. 

É nesse cenário que praças, acostamentos de rodovias ou viadutos (bens de uso comum), 

prédios públicos e cemitérios (bens de uso especial) e imóveis urbanos sem destinação específica 

(bens dominicais), como as terras devolutas urbanas nas periferias das cidades, são invadidos e 

transformados em moradia pelos ocupantes. 

Trata-se, por óbvio, de complexo problema com variadas e peculiares características - 

históricas, econômicas, sociais, ambientais e jurídicas -, como se dá, usualmente, com a 

regularização fundiária. Aliás, o próprio objeto da ocupação, segundo destinação do imóvel público, 

revela a impossibilidade de se encetar, genericamente, soluções unívocas. Será, por exemplo, 

inadmissível tratar como “posse” a ocupação em relação a alguns, mas será factível em relação a 

outros; do que decorre que mesmo os instrumentos jurídicos podem se revelar inadequados para 

tornar regulares determinadas situações. 

Ainda assim, parece intuitivamente desproporcional admitir que os bens de uso comum do 

povo e os bens de uso especial sejam concedidos aos particulares para que exerçam sobre eles o 

direito de moradia, mas o mesmo não se pode afirmar em relação à totalidade dos bens dominicais. 

Sobre os bens afetados, ou seja, os de uso comum do povo ou de uso especial, a 

indisponibilidade transmuda a ocupação indevida em um simples ato de tolerância17 pelo Estado, 

considerada então como mera detenção18. Já os bens dominicais, via de regra19, podem ser objeto 

de posse privada por particulares, pois ausente afetação pública específica20. 

                                       
16 CENECORTA, Alfonso Iracheta. SMOLKA, Martim. O paradoxo da regularização fundiária: acesso à terra servida e pobreza urbana 

no México. Cadernos do IPPUR, v. 14, n. 1, p. 87-117, 2000. p. 99. 

17 Nos termos do art. 1.208 do Código Civil: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam 
a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade” [BRASIL. Lei n. 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002].  

18 Nesse sentido, Moreira defende que “no tocante às coisas públicas (que podem ser de uso comum, de uso especial ou dominicais), 
Orozimbo Nonato sustenta, sem fazer qualquer distinção, que ‘o poder de fato que o particular exerça sobre bens do Estado não 
se eleva dentro do sistema da lei brasileira, à categoria de posse: falta-lhe, porém, o elemento negativo a que se refere Ihering e 
que degrada a relação exterior a simples detenção’. Portanto, não haveria posse do particular com relação a qualquer espécie de 
bem público. Sucede, porém, que essa generalização não encontra apoio na legislação brasileira. [...] Não há, pois, como negar-se 
a admissibilidade da posse, em nosso direito, sobre as coisas públicas dominicais” [ALVES, José Carlos Moreira. Posse: Estudo 
Dogmático. Rio de Janeiro: Forense, 1997. t. I, v. II. p. 167-169]. 

19 Exceção, contudo, em relação às terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção 
dos ecossistemas naturais, tal como previsto no § 5º do art. 225 da Constituição Federal. BRASIL. Constituição (1988). Constituição 
da República Federativa do Brasil.  

20 A distinção das consequências jurídicas da ocupação do imóvel público, seja ele afetado ou não, verdade, guarda pouca relevância 
quando se litiga contra o Poder Público. O ocupante do bem de uso comum ou especial não pode se valer dos interditos 
possessórios em razão da ocupação revelar mera detenção. E o invasor do bem dominical, embora possa ser admitido como 
possuidor, adquiriu a posse em face do Estado de maneira clandestina e, portanto, injusta (artigo 1.200 do Código Civil combinado 
com os artigos 1.208 e 1.210 do mesmo diploma legal), do que decorre que também não faria jus à proteção possessória diante do 
Poder Público. O próprio instituto da concessão de uso especial para fins de moradia, aliás, aparenta não fazer distinção entre bens 
públicos afetados ou não afetados (inclusive assegurando a concessão em relação aos primeiros, ainda que em local distinto). 
Mesmo assim, impõe como requisito a posse “como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família”, “desde que não seja proprietário de 
outro imóvel urbano ou rural”, tal como expresso no Texto Constitucional (art. 183, caput c/c § 1º) [BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002].  
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Sem embargo, o fato é que a ausência de fiscalização por parte dos entes da federação, 

proprietários dos imóveis públicos, contribui com destaque para as ocupações e de maneira decisiva 

para sua consolidação, que objetivamente pode ser reconhecida pelo decurso do prazo de cinco 

anos de ocupação ininterrupta e sem oposição, tal como previsto no caput do artigo 183 da 

Constituição Federal. 

Como já referido, ocupações de bens de uso comum do povo ou de uso especial implicam, 

por si só, no descumprimento da função social daquela propriedade pública, face à 

incompatibilidade entre a destinação específica daqueles imóveis e o propósito da moradia dos 

ocupantes. 

Em tais hipóteses (ocupações de bens de uso comum do povo ou de uso especial), estima-se 

que não seria possível aos ocupantes reclamarem a concessão de uso especial para fins de moradia 

no local, uma vez que a afetação do imóvel implica na indisponibilidade da res publica. 

Veja-se que como o artigo 5º da Medida Provisória 2.220, de 04 de setembro de 2002, 

autoriza o Poder Público a conceder o uso especial de moradia em imóvel distinto aos ocupantes 

que preencherem os requisitos legais e constitucionais, é factível que a pretensão possa ser 

direcionada a outro local. 

Estar-se-ia diante da discricionariedade do administrador em tomar a solução mais 

adequada. A motivação do ato que determinasse a remoção para concessão em local distinto ou 

deliberasse pela desafetação, de toda sorte, permitiria a avaliação judicial daquele, uma vez que 

afetaria tanto o direito de moradia dos ocupantes quanto o interesse coletivo na utilidade dos bens 

de uso comum ou de uso especial21. 

Assim, as soluções possíveis à Administração Pública em tais casos seriam a desafetação para 

regularização fundiária no local (mercê da concessão de uso especial para fins de moradia) ou a 

desocupação do imóvel público para concessão de uso especial em lugar distinto da ocupação. 

Aqui, no entanto, parece que seja defensável a proteção da propriedade pública como regra, 

a fim de que o interesse coletivo seja respeitado, ou seja, que somente em hipóteses 

excepcionalíssimas se admita a desafetação dos bens de uso comum ou especial para fins de 

regularização fundiária no local da ocupação. 

A remoção da ocupação consolidada, ainda que hoje não represente a ideologia político-

legislativa preferida, deve ser considerada como primeira medida, diante da desproporcionalidade 

da desafetação. 

É possível, com efeito, avaliar criticamente a desafetação dos bens de uso comum ou de uso 

especial para fins de regularização fundiária urbana, através do instrumento da concessão de uso 

especial para fins de moradia.  

                                       
21 Acerca do controle judicial da discricionariedade administrativa e a aplicação da máxima da proporcionalidade vide FLORES, Carlos 

Arruda. Parâmetros para o controle judicial da discricionariedade administrativa. Revista Eletrônica Direito e Política, v. 9. n. 1, 
jan./abr. 2014; e, FARIA, Edmiur Ferreira de. Curso de Direito Administrativo Positivo. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 197-
198. 
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De todo modo, tomando-se em consideração uma ocupação consolidada de um bem de uso 

comum (praça ou via pública) ou de uso especial (prédio público ou cemitério), a desafetação 

daqueles para fins de regularização fundiária no local constituiria medida que coloca em colisão o 

direito fundamental de propriedade (artigo 5º, caput c/c inciso XXII da Constituição Federal) do 

Poder Público sobre o imóvel e o direito social de moradia do ocupante (art. 6º, caput, da 

Constituição Federal)22.  

A medida (desafetação) pode, então, ser mensurada segundo os postulados da máxima da 

proporcionalidade23. 

Já a máxima parcial da adequação (da idoneidade ou da conformidade) determina que se 

analise a medida em conformidade com a finalidade perseguida. Deve-se examinar se a medida 

tomada é apta para fomentar ou realizar o objetivo. Como medida preparatória, a desafetação 

concorre para a regularização da posse, retirando a destinação primitiva do bem, providência que 

antecede a concessão do título de ocupação e permite, futuramente, investimentos públicos no 

local, a par do próprio planejamento urbano. 

Estima-se, então, que seja adequada, nos termos exigidos pela máxima da 

proporcionalidade, tanto para assegurar futuramente a moradia através da regularização fundiária, 

como para ajustar a finalidade do imóvel. 

Contudo, deve-se ponderar que a providência aparenta não ser necessária. A máxima parcial 

da necessidade, de fato, destaca que a medida que limita um direito fundamental só é necessária 

caso a realização do objetivo não possa ser promovida, com a mesma intensidade, por outro meio 

que afete, em menor grau, o direito fundamental atingido. 

Como dito, é inegável que a desafetação do imóvel limita o direito de propriedade do Poder 

Público, ainda que não ocorra a transferência do domínio pela concessão de uso especial para fins 

                                       
22 A propósito da colisão entre o direito de propriedade de imóvel público e o direito à moradia vide: CAVALCANTI, Eugenia Giovanna 

Simões Inácia. A concessão de uso especial para fins de moradia como forma de concretizar a função social da propriedade 
pública. 

23 Acerca da categoria “máxima da proporcionalidade”, optou-se pelo emprego do termo “máxima” como consta da obra “Teoria dos 
Direitos Fundamentais” de Robert Alexy, traduzida por Virgílio Afonso da Silva. Não é objeto do presente estudo a polêmica se a 
proporcionalidade se trata de um “princípio” ou uma “regra”. Vale ressaltar, contudo, que consta a seguinte nota de rodapé da 
referida obra de Alexy: “84. A máxima da proporcionalidade é com frequência denominada “princípio da proporcionalidade”. Nesse 
caso, no entanto, não se trata de um princípio em sentido aqui empregado. A adequação, a necessidade e a proporcionalidade em 
sentido estrito não são sopesadas contra algo. Não se pode dizer que elas às vezes tenham precedência, e às vezes não, e sua não-
satisfação tem como consequência uma ilegalidade. As três máximas parciais devem ser, portanto, consideradas como regras. Cf., 
nesse sentido, HAVERKATE, Gorg. Rechtsfragen des Leistungsstaats. Tubingen: Morh, 1983. p. 11, que faz menção a um “enunciado 
jurídico possível de subsunção” [ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. p. 117]. Porém, é possível extrair de outra obra 
do mesmo Alexy, agora traduzida por Luis Afonso Heck, a seguinte passagem: “No direito constitucional alemão, a ponderação é 
uma parte daquilo que é exigido por um princípio mais amplo. Esse princípio mais amplo é o princípio da proporcionalidade. O 
princípio da proporcionalidade compõe-se por três princípios parciais: dos princípios da idoneidade, da necessidade e da 
proporcionalidade em sentido estrito” [ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2015. p. 110]. Sem embargo, Virgilio Afonso da Silva, após afirmar que “mais importante do que a ingênua ambição de querer 
uniformizar a utilização do termo “princípio” é deixar claro que ele, na expressão “princípio da proporcionalidade”, não tem o 
mesmo significado de “princípio” na distinção entre regras e princípios, na acepção da teoria de Robert Alexy”, destaca que “no 
Brasil, o termo mais difundido para designar o objeto do presente estudo é o princípio da proporcionalidade, aceito sem grandes 
controvérsias terminológicas” [SILVA, Luis Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 91, 
n. 798, p. 23-50, abr. 2002. p. 24-26]. 
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de moradia, pois tolhe a utilidade pública do bem. Porém, existe medida alternativa à desafetação 

(ou ao pedido de concessão de uso especial no local) que pode solucionar a ocupação, tanto para 

restabelecer o domínio pleno do imóvel ao Poder Público (mercê da desocupação) quanto para 

assegurar o direito de moradia dos ocupantes.  

Como já referido, preenchidos os requisitos constitucionais e legais para a concessão de uso 

especial para fins de moradia, nas hipóteses infraconstitucionais insertas no art. 5º da Medida 

Provisória n. 2.220/2.00124 (como no caso dos bens de uso comum ou de uso especial), o Poder 

Público pode conceder o uso especial para fins de moradia em outro local, ou seja, a mesma medida 

(concessão de uso) pode ser tomada de forma distinta para se alcançar a mesma finalidade. 

Nesse sentido, a desafetação do imóvel público pode não se revelar necessária para 

regularização fundiária, nos termos da máxima da proporcionalidade, uma vez que a solução da 

ocupação irregular no imóvel público pode ser buscada através da concessão de uso especial para 

fins de moradia em local distinto. Daí ser aquela uma medida desproporcional.  

A constatação, aliás, avulta quando se reconhece factível que alguns bens de uso comum, 

como os terrenos de praia (artigo 10 da Lei 7.661/88) encerram características ambientais que 

impõem a preservação e, com isso, a necessária desocupação. Aqui, a própria legalidade, mercê da 

aplicação das normas que tutelam o meio ambiente, inviabilizaria a proposta de desafetação para 

fins da concessão de uso especial no local, impondo a desocupação com a concessão em local 

distinto. 

De outro lado, em relação aos bens dominicais, o descumprimento da função social da 

propriedade pública urbana se dá pela desconformidade com as exigências expostas no Plano 

Diretor, o que evidentemente pode ser revelada pela própria irregularidade da ocupação. A 

regularização fundiária no local, então, poderia adequar o imóvel à sua função social, outorgando 

àquela propriedade urbana uma destinação que atenda às necessidades sociais existentes na 

cidade. 

Mas aqui, advirta-se, também a questão ambiental deve ser ponderada com o direito de 

moradia, a fim de avaliar a concessão de uso especial em local distinto, tal como ocorre com as 

terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção 

dos ecossistemas naturais, nos termos do § 5º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Sem 

embargo, é possível afirmar que os bens imóveis dominicais, em regra, estão sujeitos à regularização 

fundiária no próprio local da ocupação. 

Não por acaso, Fritjof Capra e Ugo Mattei25 propõem um retorno ou uma revalorização dos 

commons, que não possuem propriamente uma definição jurídica e que não são nem públicos nem 

                                       
24 Art. 5o  É facultado ao Poder Público assegurar o exercício do direito de que tratam os arts. 1o e 2o em outro local na hipótese de 

ocupação de imóvel: I - de uso comum do povo; II - destinado a projeto de urbanização; III - de interesse da defesa nacional, da 
preservação ambiental e da proteção dos ecossistemas naturais; IV - reservado à construção de represas e obras congêneres; ou 
V - situado em via de comunicação [BRASIL. Medida Provisória n. 2.220, de 04 de setembro de 2001].  

25 CAPRA, Fritjof; MATTEI, Ugo. A revolução ecojurídica: o direito sistêmico em sintonia com a natureza e a comunidade. Tradução de 
Jeferson Luiz Camargo. 1. ed. São Paulo: Cultrix, 2018. p. 211-212. 
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privados. Espécies de habitação colaborativa, como havia na estruturação dos antigos povoados 

rurais, consentida conforme necessidades variáveis, os commons não são inimigos da propriedade 

privada, nem do governo, nem do Estado.  

Assim, e este é um exemplo trazido pelos próprios autores (Capra e Mattei), uma estação 

ferroviária em desuso pode não necessariamente ser privatizada e virar um shopping center, 

protegido por policiamento privado, mas pode ser vista e protegida como um common, abrigando 

sem-tetos ou um palco para artistas de rua26. 

Não pode ser mera utopia pretender-se um diálogo entre direito e ecologia27, com soluções 

sistêmicas, que costumam resolver vários problemas ao mesmo tempo, justamente porque 

enxergam o laboratório da vida social como a mais importante fonte do direito28. 

O vaso do Estado está quebrado, como observa Richard Sennett29, e é preciso fazer algo 

diferente.  

 

2. IMIGRAÇÃO E GOVERNANÇA TRANSNACIONAL 

Como se vê, inevitavelmente será preciso buscar um local adequado aos imigrantes 

ocupantes de bens de uso comum ou de uso especial, promovendo a remoção. A medida, contudo, 

por si só não evita que outros, recém-chegados, passem a ocupar aqueles mesmos espaços públicos, 

inclusive na perspectiva de futura destinação adequada, sem resolver à saciedade a questão da 

moradia dos imigrantes. 

Por isso, não é possível tratar a ocupação dos espaços públicos pelos imigrantes 

venezuelanos apenas com a aplicação das normas brasileiras. Ali não se encontrará a solução 

desejada, mesmo que o ordenamento jurídico, a partir do artigo 5º da Constituição Federal, 

assegure ao estrangeiro, residente no país, o gozo de direitos e garantias individuais, entre os quais 

a disponibilização de um local digno para se estabelecer, ainda que provisoriamente, em deferência 

ao direito de moradia30. 

Cuida-se de problema que transcende o Estado brasileiro, uma vez que reconhecidamente 

as consequências sociais decorrentes da crise na Venezuela afetam outros Estados nacionais que, 

tal como o Brasil, também estão recebendo os imigrantes, a exemplo da Colômbia. 

                                       
26 CAPRA, Fritjof; MATTEI, Ugo. A revolução ecojurídica: o direito sistêmico em sintonia com a natureza e a comunidade. p. 214. 

27 CAPRA, Fritjof; MATTEI, Ugo. A revolução ecojurídica: o direito sistêmico em sintonia com a natureza e a comunidade. p. 263. 

28 CAPRA, Fritjof; MATTEI, Ugo. A revolução ecojurídica: o direito sistêmico em sintonia com a natureza e a comunidade. p. 225-227. 

29 SENNETT, Richard. Construir e habitar: ética para uma cidade aberta. Tradução de Clóvis Marques. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 
2018. p. 323. 

30 Grubba, aliás, adverte que: “independentemente de nacionalidade, local de residência, sexo, origem nacional ou étnica, cor, 
religião, língua ou qualquer outra situação, a comunidade internacional assumiu, por meio da Declaração de 1948, o compromisso 
de defender a dignidade e a justiça para todos, de maneira universal”. [GRUBBA, Leilane Serratine. O essencialismo nos direitos 
humanos. Florianópolis: Empório do Direito, 2016. p. 102]. 
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A Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada e proclamada pela Resolução da 

Assembleia Geral da ONU n. 217-A, em seu art. XXV, 1, contemplou diversos direitos humanos, 

dentre eles o direito à moradia, que foi disposto de forma paralela aos demais direitos reconhecidos, 

sem que haja entre eles posição de hierarquia, pelo que podem ser considerados como direitos 

interdependentes e complementares31. 

É aconselhável, por isso, que sejam encetadas previamente medidas adequadas e que 

permitam a alocação correta dos imigrantes recém-chegados, de um lado evitando que, pela 

necessidade, ocupem os espaços públicos, de outro, assegurando-lhes uma moradia adequada, 

ainda que provisória. 

Como pondera Yuval Noah Harari, “mesmo que permitir a entrada de imigrantes constitua 

um favor e não um dever, depois de os imigrantes se instalarem, o país que os acolhe desenvolve 

gradualmente deveres para com eles e com seus descendentes”32. 

Trata-se de questão humanitária ou, mais genericamente, de uma demanda transacional, 

para se usar a expressão de Marcos Leite Garcia33, já que relacionada à efetividade dos chamados 

direitos difusos e transfronteiriços. Deve, pois, ser resolvida a partir das disposições da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e, por consequência, com o indispensável auxílio dos países 

signatários. 

As discussões envolvendo a territorialidade e a soberania precisam ser mitigadas em prol de 

um discurso marcado pela solidariedade e pela cooperação entre as nações. E o campo para essas 

discussões, uma agenda latino-americana para a migração, precisa ser criado com lastro na 

Convenção Americana de Direitos Humanos. 

A instabilidade política e econômica, que infelizmente é presente na América Latina, não 

permite que os países se isolem na resolução dos problemas que possam futuramente enfrentar, 

muito menos quando transpassam as fronteiras territoriais, afetando diretamente a economia, o 

meio ambiente e geram um passivo social imenso. 

Tratam-se de espaços públicos transnacionais que, na doutrina de Paulo Cruz, viabilizam “a 

democratização das relações entre estados, relação esta fundada na cooperação e solidariedade 

com o intuito de assegurar a construção das bases e estratégias para a governança, regulação e 

intervenção transnacionais” 34. 

Não aparenta aconselhável tratar a ocupação dos espaços públicos pelos imigrantes 

venezuelanos com a singela aplicação das normas brasileiras. Mesmo que admitida uma inusitada 

ocupação consolidada daqueles (por longos cinco anos), em se tratando de bem de uso comum 

                                       
31 GAZOLA, Patrícia Marques. Concretização do direito à moradia digna. Belo Horizonte: Forum, 2008. p. 35. 

32 HARARI, Yuval Noah. 21 Lições para o Século XXI. Tradução de Rita Canas Mendes. 1. ed. Amadora: Elsinore, 2018. p. 172-173. 

33 GARCIA, Marcos Leite. Novos direitos fundamentais e demandas transnacionais. Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI 
realizado em Fortaleza – CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de junho de 2010. 

34 CRUZ. Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: democracia, direito e estado no século XXI. Itajaí: Editora Univali. p. 61-
62. 
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(praça ou via pública) ou de uso especial (prédio público ou cemitério), em regra a providência a ser 

adotada é a própria remoção dos ocupantes para outro lugar. 

O Estado, enfim, deve admitir a existência de outros espaços para outros atores diferentes 

de autoridades públicas e de outros modos de coordenação diferentes da lei, da hierarquia e do 

controle na realização de funções coletivas. 

A atual e ainda preponderante visão do direito como um ordenamento a priori, em que toda 

atividade social passa a ser classificada em abstrato como legal ou ilegal, já não parece mesmo 

atender à necessária visão holística do direito, que o vê como um processo e constantemente 

negociado35.  

Como será preciso alocar os ocupantes em lugares pré-determinados, resta imprescindível 

uma articulação entre os poderes locais e uma ordem internacional, a fim de que Municípios ou 

Organizações Não Governamentais recebam um determinado quantitativo de imigrantes de acordo 

com possibilidade de ocupação e atendimento. 

Trata-se, como se vê, da necessidade de se traçar estratégias de governança transnacional, 

à medida que se revela impossível prescindir da indispensável parceria cooperativa das esferas 

locais de poder que, face à demanda invencível isoladamente, precisam multiplicar os vários 

esforços locais para a produção de melhores resultados ao problema que transpassa a fronteira do 

Estado brasileiro. 

Conforme dissertam Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar: 

[...] Considerando a amplitude e a complexidade de novas demandas, as novas estratégias de 

governança devem ter como pressupostos: a aproximação entre os povos e culturas; a participação 

consciente e reflexiva do cidadão na gestão política, econômica e social.36 

A dificuldade, claro, se apresenta pela inexistência de um espaço transnacional ou mesmo 

internacional em que um poder político centralizado monopolize o uso da força e tenha capacidade 

de autoridade normativa e julgamento. Contudo, isso não representa que inexiste a possibilidade 

de uma regulação de conduta no âmbito transnacional.  

Em meados de 2018, foi amplamente noticiada uma decisão tomada pelos líderes da União 

Europeia na questão dos imigrantes e refugiados que cruzam o Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu, 

pois restou deliberado que as instituições comunitárias devem explorar “rapidamente o conceito 

de plataformas regionais de desembarque, em cooperação com os terceiros países, a Agência da 

ONU para os Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM)”37. 

                                       
35 CAPRA, Fritjof; MATTEI, Ugo. A revolução ecojurídica: o direito sistêmico em sintonia com a natureza e a comunidade. Tradução de 

Jeferson Luiz Camargo. 1. ed. São Paulo: Cultrix, 2018. p. 189. 

36 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O clima como necessidade de governança transnacional: reflexões pós-Copenhague 2009. 
Sequência, n. 60, 2010. p. 332. 

37 O Globo. União Europeia fecha acordo sobre imigração após horas de negociação em Bruxelas. Disponível em: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/ue-fecha-acordo-sobre-imigracao.ghtml. Acesso em: 08 jan. 2019. 
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Existem, como se vê, diversas atividades regulatórias que tratam da questão da imigração 

entre Estados nacionais. É preciso, então, estabelecer uma coordenação dessas regras e, 

especialmente, garantir que observem os direitos fundamentais. 

É que “o migrante ou exilado coloca o desejo de um lar na mala – sempre devorante, ainda 

assim ele não o impedirá de viajar”38. 

Estima-se, por isso, que seja necessário, no âmbito internacional, buscar inicialmente uma 

inter-relação entre os países latino-americanos ou, ao menos, a construção de uma agenda latino-

americana para a migração, tendo como norte os países signatários da Convenção Americana de 

Direitos Humanos. 

Com base na solidariedade e na união de esforços, os países signatários daquela Convenção 

participariam da construção da solução para o problema dos imigrantes venezuelanos, a fim de 

garantir sua dignidade, a começar pelo direito fundamental de moradia. 

E a partir das diretrizes definidas pelo organismo internacional, que estabeleceria a 

cooperação entre os Estados nacionais envolvidos na busca conjunta da solução do problema, os 

atores locais, ou seja, aqueles diretamente responsáveis em receber e alocar os imigrantes (como 

os Municípios e os Estados da Federação), poderiam ser instados a tomar as medidas necessárias, 

viabilizando a desocupação (se for o caso) dos imóveis públicos e assegurando (em qualquer 

hipótese) uma moradia aos ocupantes, com observância, a um só tempo, das normas brasileiras e 

do direito humano fundamental a uma moradia digna. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para resolução definitiva da ocupação dos espaços públicos pelos imigrantes venezuelanos 

não aparenta suficiente que sejam tomadas medidas internas pelo governo brasileiro.  

Claro que em se tratando de bens de uso comum (praça ou via pública) ou de uso especial 

(prédio público ou cemitério), a providência a ser adotada é a própria remoção dos ocupantes para 

outro lugar. 

É necessário, contudo, que se busque o envolvimento de outros países da América a fim de 

que o tema dos imigrantes seja amplamente debatido, de modo a permitir que medidas prévias 

sejam tomadas, a exemplo do que ocorre na União Europeia. 

Os países signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos, através do auxílio 

indispensável da Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR) e da Organização Internacional para 

as Migrações (OIM), com base na solidariedade e na união de esforços, devem ser instados a 

participar da construção da solução para o problema dos imigrantes venezuelanos. 

                                       
38 SENNETT, Richard. Construir e habitar: ética para uma cidade aberta. Tradução de Clóvis Marques. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 

2018. p. 227. 
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E a partir das deliberações dos Estados e dos Órgãos Internacionais, devem ser traçadas 

estratégias de governança transnacional, com a construção de parcerias cooperativas com as 

esferas locais de poder que recebem diretamente os imigrantes, a fim de garantir-lhes dignidade, a 

começar pelo direito fundamental de moradia. 
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CAPÍTULO 12 

GENTRIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

Paula Botke e Silva1 

Gilson Jacobsen2 

INTRODUÇÃO 

O presente e derradeiro capítulo tem como objetivo abordar as relações existentes entre o 

fenômeno da gentrificação e a sustentabilidade, sobretudo a social, sob a ótica do problema da 

garantia à moradia digna. 

Escolheu-se este tema por sua relevância frente às inúmeras discussões acerca da 

sustentabilidade e de seus desdobramentos. Uma vez que esta concepção e sua efetiva 

implementação são prementes para todos os seres humanos, debruçar-se sobre uma faceta dessa 

questão visa à contribuição para uma mudança que se mostra essencial para a preservação da vida.        

Para tanto, serão abordados cada um dos conceitos elencados, quais sejam, a gentrificação 

e a sustentabilidade, buscando-se sejam indutivamente apresentados ao leitor de forma 

concatenada, um como continuidade lógica do outro, procedendo-se ao apanhado geral na porção 

final do capítulo. 

 

1. NOTAS SOBRE A SUSTENTABILIDADE 

Juarez Freitas propõe um conceito jurídico de sustentabilidade, posicionando-a no 

ordenamento como  

[...] 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 novo preventivo e 

precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância 

homeostática com o bem de todos3.  

                                       
1 Doutoranda em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí -   UNIVALI, na linha de pesquisa Direito e Jurisdição do PPCJ. 

Mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI (Brasil) e pela Universidade do Minho - UMINHO (Portugal). Possui graduação em Direito 
pela Universidade Federal de Santa Catarina (2001). Especialista em Direito Civil pela Fundação Boiteux (2003). Juíza de Direito 
desde 2004, atualmente 11ª Juíza Especial da Comarca da Capital, em Santa Catarina.  

2 Pós-doutor em Direito e Justiça Constitucional pela Alma Mater Studiorum Università di Bologna - UNIBO/Itália. Doutor em Direito 
Público pela Università Degli Studi di Perugia - UNIPG/Itália. Doutor e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí 
– UNIVALI/Brasil. Professor dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica (PPCJ) da UNIVALI e Professor de Direito 
Processual Civil (Graduação) dessa mesma universidade no campus Kobrasol (São José/SC). Juiz Federal Titular da 3ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina – 3ªTRSC/TRF4. Formador de Formadores da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM (Brasília/DF). Ocupante da Cadeira n. 18 da Academia Catarinense de Letras Jurídicas – 
ACALEJ, cujo patrono é José Roberto Vianna Guilhon. 

3 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 40-1. 
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Já para Klaus Bosselmann, a sustentabilidade pode ser definida como o princípio 

fundamental da lei e da governança, sendo o alicerce do projeto de civilização, sobrelevando 

complexidade – no que o autor compara a sustentabilidade com a justiça na dificuldade de uma 

definição simples –, pois não pode ser definida sem uma maior reflexão sobre valores e princípios, 

traduzindo-se essencialmente em discurso ético e com a qualidade de um princípio jurídico, o mais 

fundamental do ambiente, ao lado de outros princípios maiores como liberdade, igualdade e 

justiça4. 

Arremata o autor dizendo que 

[...] 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 reproduzir5. 

Para o propósito do presente artigo, faz-se importante adotar um conceito de 

sustentabilidade que abarque sua característica interdisciplinar, já que a gentrificação - tal qual a 

sustentabilidade -, é tema de largos estudos nos mais variados campos do conhecimento, como 

aponta Tom Slater6, indo da Sociologia à Economia, passando pelo Direito, de forma que um 

conceito mais aberto do instituto, não vinculado diretamente ao ordenamento jurídico, parece o 

mais apropriado. Assim, Juarez Freitas, na mesma obra já citada, completa o conceito de 

sustentabilidade como a necessidade de “assegurar, hoje, o bem-estar físico, psíquico e espiritual, 

sem inviabilizar o multidimensional bem-estar futuro”7. 

Ao se investigar sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, indispensável é a menção 

ao Relatório “Brundtland” ou Relatório “Nosso Futuro Comum”.  

Trata-se do resultado dos estudos da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, ligada à Organização das Nações Unidas, encabeçada pela primeira-ministra da 

Noruega Gro Harlem Brundtland, publicado em 1987. Nele, encontra-se a estreia da definição de 

desenvolvimento sustentável em documentos oficiais, delimitando-o como “o desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir 

suas próprias necessidades”8. Na oportunidade, cravou-se ainda o triplo aspecto da 

sustentabilidade, afirmando-se que o desenvolvimento sustentável incorpora à conservação da 

natureza externa (sustentabilidade ecológica), a sustentabilidade social e também uma 

sustentabilidade econômica9. 

                                       
4 BOSSELMANN, Klaus. O Princípio da Sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução: Phillip Gil França. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. p.19-83. 

5 BOSSELMANN, Klaus. O Princípio da Sustentabilidade: transformando direito e governança.  p. 105. 

6 SLATER, Tom. Gentrification of the City. In: BRIDGE, Garry; WATSON, Sophie (Orgs.). The New Blackwell Companion to the City, 
Londres, Wiley-Blackwell, 2011. p.571- 585. 

7 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 41. 

8 COMISSÃOMUNDIAL  SOBRE  MEIO  AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum . 2.  ed. Rio  de  Janeiro: Fundação  
Getúlio Vargas, 1991. 

9 FOLADORI, Guillermo. Avanços e Limites da Sustentabilidade Social. Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, n. 102, p. 
103-113, jan./jun.2002. p. 104. 
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Para visualização desses aspectos da sustentabilidade, usualmente se empregam referências 

a três pilares ou a fórmulas como People, Planet, Profit (3P) e, também, à triple bottom line (TBL), 

sendo esta última a mais atrativa por conta da tridimensionalidade que atribui às facetas da 

sustentabilidade. 

De fato, a adoção da abordagem TBL permite que se tragam novos elementos na intersecção 

de cada uma das linhas, tais como crescimento e eficiência, mobilidade e coesão social, identidade 

cultural e desenvolvimento constitucional e, por fim, ao centro, tem-se o desenvolvimento 

sustentável, conforme a figura abaixo10. 

Necessário referir que José Eli da Veiga contesta a interpretação supra mencionada. Diz ele 

que não se faz possível “inferir da leitura do Relatório Brundtland que o desenvolvimento 

sustentável teria apenas três dimensões”, e que “essa operação ‘três pilares’ tornou possível um 

truque: afirmar que o meio ambiente não passaria de um terço do desenvolvimento sustentável, 

em vez de reforçar o entendimento de meio ambiente como base e condição material – biogeofísica 

– de qualquer possibilidade de desenvolvimento humano; e, o que é pior, ao invés de promover a 

necessidade de integração de todas as dimensões envolvidas na questão”11. A conclusão de Veiga, 

entretanto, é duvidosa face à impossibilidade de se isolar o meio ambiente ou reduzi-lo “a um terço” 

da equação, pois parece que visualizar os três aspectos de forma dinâmica, por meio da 

tridimensionalidade e do conceito chave da triple bottonline, contorna o problema por ele colocado. 

 

2. SUSTENTABILIDADE SOCIAL E MORADIA 

Mesmo para os autores que não adotam a tridimensionalidade do sustentável, o aspecto 

social lhe é indissociável. Veja-se, por exemplo, a lição de Capra, figura que muito contribui para o 

aprimoramento dos estudos do tema ao atrelar-lhe a ideia de redes de interdependência. 

                                       
10 Disponível em https://est.cmq.edu.mx/index.php/est/rt/printerFriendly/339/857. Acesso em: 19 ago. 2019.  

11 VEIGA. José Eli da. A desgovernança mundial da sustentabilidade. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 109-10. 
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Sustenta o autor que as organizações humanas são sistemas vivos na medida em que estão 

organizados em redes, além de se autorreproduzirem (autopoiese) e responderem às perturbações 

externas com mudanças estruturais12. 

Capra destaca a inegável ligação entre a sustentabilidade da vida e a nutrição das 

comunidades, com a necessidade de preservar sua integridade cultural e seus direitos básicos à 

autodeterminação, à auto-organização e de acesso ao espaço e aos recursos para que sejam 

satisfeitas suas necessidades básicas, alcançando verdadeira justiça ambiental. Para ele, 

[...] sustentabilidade e justiça ambiental estão na realidade profundamente interligadas. Viver de 

modo sustentável significa reconhecer que somos parte inseparável da teia da vida, das comunidades 

humanas e não humanas, e que aumentar a dignidade e a sustentabilidade de uma comunidade 

significa fortalecer todas as outras13. 

Desde a década de 1960 até o início do milênio, a questão da sustentabilidade social 

centrava-se na pobreza e no incremento populacional. Guillermo Foladori identificou, em seus 

estudos levados a termo nos anos 2000, duas fases na conceituação de sustentabilidade social: a 

primeira, dos anos 60 aos 80 do século passado, na qual a população de baixa renda era tanto agente 

(a falta de capital os obriga a utilizar mais intensamente os recursos naturais) quanto vítima 

(justamente por conta do deslocamento para regiões mais degradadas e, assim, mais baratas) da 

degradação ambiental, em um verdadeiro ciclo vicioso; a segunda, própria dos anos 1990, quando 

se substitui o ciclo vicioso pelo two-track approach, destacando-se as ideias de que, a uma, não a 

pobreza, mas sim as políticas governamentais devem ser colocadas como a causa principal da 

degradação ambiental e, a duas, tanto a pobreza quanto a degradação ambiental têm a mesma 

causa: a falta de recursos ou de direitos de propriedade sobre esses recursos14. 

Neste mister, ainda que os institutos jurídicos não sejam o foco do presente trabalho, é 

indispensável, para o estudo da relação entre sustentabilidade social e gentrificação, que se aborde 

a moradia e, mais do que isso, a garantia à moradia em um contexto constitucional e principiológico.  

Isso porque, conforme já mencionado, políticas públicas equivocadas - ou, pior, a falta de 

políticas públicas -, trazem consequências desastrosas à população de menor renda, por conta da 

incapacidade (ou menor capacidade) econômico-financeira de fazer frente às dificuldades impostas 

pelo desenrolar do cotidiano nas grandes cidades: incremento no valor das propriedades e dos 

alugueis, dificuldades de locomoção por conta da ineficiência do transporte público, entre outros 

fatores. 

                                       
12 Anota ele que “toda a questão dos valores é fundamental para a ecologia profunda; é, de fato, sua característica definidora central. 

Enquanto que o velho paradigma está baseado em valores antropocêntricos (centralizados no ser humano), a ecologia profunda 
está alicerçada em valores ecocêntricos (centralizados na Terra). É uma visão de mundo que reconhece o valor inerente da vida 
não-humana. Todos os seres vivos são membros de comunidades ecológicas ligadas umas às outras numa rede de 
interdependência. Quando essa percepção ecológica profunda torna-se parte de nossa consciência cotidiana, emerge um sistema 
ético radicalmente novo”. CAPRA, Fritjof. As Conexões Ocultas: ciência para uma vida sustentável. São Paulo: Editora Cultrix, 2002. 
(Destacamos). 

13 CAPRA, Fritjof. Alfabetização ecológica: a educação das crianças para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix. 2006. p. 247 

14 FOLADORI, Guillermo. Avanços e Limites da Sustentabilidade Social. p. 109. 
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Sobre isso, certa é a existência do direito fundamental à propriedade, consagrado na 

Constituição Federal (art. 5.º, XXII), o qual é condicionado à observância da função social da 

propriedade (art. 5.º, XXIII). Esta, por sua vez, é regulamentada pela legislação infraconstitucional15, 

sendo incumbência dos municípios a elaboração de um plano diretor para as respectivas cidades, 

no qual se propõem metas e se traçam políticas de desenvolvimento urbano ordenado, visando, 

sempre, à proteção e à observância dos interesses locais em congruência com as determinações 

constitucionais16. 

Enquanto o direito de propriedade e sua função social encontram-se elencados no rol dos 

direitos fundamentais, o direito à moradia está previsto no art. 6º, ao prescrever serem “direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. 

Para a ONU-Habitat, habitação digna ou adequada é aquela que oferece condições de vida 

sadia, com segurança, apresentando infraestrutura básica, como suprimento de água, saneamento 

básico e energia, e contando com a prestação eficiente de serviços públicos urbanos, tais como 

saúde, educação, transporte coletivo, coleta de lixo17. E, segundo o item 5 da Declaração de Istambul 

sobre Assentamentos Humanos, produzida na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos 

Humanos de 1996 (ONU-Habitat), “nuestras ciudades deben ser lugares en que los seres humanos 

disfruten de una vida plena en condiciones de dignidad, buenasalud, seguridad, felicidad y 

esperanza”18. 

Como se vê, a importância da governança local é acentuada em se tratando de moradia e de 

exercício sustentável do direito à moradia digna. A proximidade física da população com seus 

representantes legais facilita tanto a participação direta (ainda que não plenamente decisiva) do 

povo em certos mecanismos de tomada de decisão - como a realização de audiências públicas -, 

quanto a fiscalização das ações, o que é essencial para o realinhamento do poder político e o 

empoderamento da população, independentemente de sua classe social. 

 

 

 

                                       
15 Como exemplo de legislação infraconstitucional, tem-se o Estatuto da Cidade (Lei n.º  10.257/2001), a dispor ser competência da 

municipalidade realizar o pleno desenvolvimento  das funções sociais da cidade e garantir o direito à cidade sustentável, “entendido 
como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental,  à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, 
ao trabalho e ao lazer, para  as  presentes  e  futuras  gerações”  (art.  2.º, I). 

16 "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da 
ocupação solo urbano" (art. 30, VIII, CFRB) 

17 DIAS, Daniela S. O Direito à moradia digna e a eficácia dos direitos fundamentais sociais. In: Revista do Ministério  Público  do  
Estado  do  Pará, Belém, ano 5, vol. 1, dez. 2010. p. 67-78. 

18 Não há tradução oficial para o português. Disponível em: http://habitat.aq.upm.es/aghab/adeclestambul.html. Acesso em: 19 ago. 
2019.   
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3. GENTRIFICAÇÃO, POPULAÇÃO DESLOCADA E PANORAMA SOCIAL 

Na obra A Condição Urbana, o francês Olivier Mongin aborda a interessante ideia forjada por 

seu compatriota Jacques Donzelot a respeito da cidade ter três “velocidades” - a exclusão, a 

periurbanização e a gentrificação -, que coexistem. Para Donzelot, “‘a distância – entre as regiões 

de habitação social e o periurbano residencial, entre este e os centros gentrificados das grandes 

cidades – é vivida como rejeição de um universo pelo outro, alimentando o amargor e as fricções, o 

sentimento de não pertencer a uma mesma cidade, uma mesma sociedade’”19. 

O termo gentrificação é “tradução” - ou melhor, aportuguesamento -, de gentrification, 

palavra que tem sua origem no vocábulo inglês gentry, sinônimo de elite ou classe alta, significando 

pessoas de boa posição social e, especialmente no Reino Unido, a classe de pessoas logo abaixo da 

nobreza20. 

Embora popularizado nos últimos anos nos meios acadêmico e popular, a observação e o 

estudo do fenômeno não são novidade; tanto que o termo gentrificação foi primeiramente usado 

por Ruth Glass, socióloga de matriz marxista, em sua obra London: Aspects of Change, publicada em 

1964, aqui citada em tradução livre: 

Um a um, muitos dos bairros operários de Londres foram invadidos pelas classes médias - superiores 

e inferiores. Cabanas e chalés surrados e modestos - dois quartos para cima e dois para baixo - foram 

tomados, quando seus arrendamentos expiraram e tornaram-se residências elegantes e caras. Casas 

vitorianas maiores, rebaixadas em períodos anteriores ou recentes - que eram usadas como casas de 

hospedagem ou estavam em ocupação múltipla - foram atualizadas novamente. Hoje em dia, muitas 

dessas casas estão sendo subdivididas em apartamentos caros ou "houselets" (em termos do novo 

jargão imobiliário esnobe). O status social atual e o valor de tais habitações estão frequentemente em 

relação inversa com seu tamanho e, em qualquer caso, enormemente inflados em comparação com 

os níveis anteriores em seus bairros. Uma vez que esse processo de "gentrificação" comece em um 

distrito, ele prossegue rapidamente até que todos ou a maioria dos ocupantes originais da classe 

trabalhadora sejam deslocados, e todo o caráter social do distrito seja mudado21. 

Por gentrificação tem-se, então, o fenômeno do deslocamento social da população originária 

de determinado bairro ou comunidade quando se vê forçada a deixar o local por conta do aumento 

do preço das propriedades e dos alugueis. 

                                       
19 MONGIN, Olivier. A Condição Urbana: cidade na era da globalização. São Paulo: Estação Liberdade, 2009. p.179. 

20 Disponível em: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gentry. Acesso em: 19 ago. 2019.   

21 GOOGLE. Centre for Urban Studies at University College London (UCL). London: Aspects of Change. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books. No original: “One by one, many of the working class quarters of London have been invaded by 

them iddle classes – upper and lower. Shabby, modest mews and cottages – two room sup and two down – have been taken over, 

when their leases have expired, and have become elegant, expensive residences. Larger Victorian houses, downgraded in an earlier 

or recent periods – which we reused as lodging houses or were otherwise in multiple occupation – have been up graded once again. 

Nowadays, many of these houses are being sub-divided in to costly flats or "houselets" (in terms of the new real estate snob jargon). 

The current social status and value of such dwellings are frequently in inverse relation to their size, and in any case enormously 

inflated by comparison with previous levels in their neighbourhoods. Once this process of "gentrification" starts in a district, it goes 

on rapidly until all or most of the original working class occupiers are displaced, and the whole social character of the districts 

changed”. 
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A gentrificação traz à baila a discussão da revitalização dos espaços urbanos quando ela não 

aumenta a qualidade de vida da população originária, mas, sim, força-a a deixar o lugar e viver a 

mesma vida privada de dignidade em outro local, por vezes em condições ainda mais desfavoráveis, 

devido à maior distância do centro da cidade, associada a problemas na mobilidade urbana, 

sabidamente menos eficiente na periferia, mesmo nos países desenvolvidos. 

Glass é secundada em importância no tema por Neil Smith, que chama a atenção para a 

tendência moderna de se “gentrificar a gentrificação”, apondo no fenômeno um brilho e um lado 

positivo22, focando-se na revitalização do espaço per si e olvidando que, por conta da ressignificação 

do espaço, a população de menor renda foi obrigada a deixar o local, perdendo a segurança cultural 

e social advinda do sentimento de pertencimento relacionado àquela comunidade que, ao fim e ao 

cabo, deixou de existir com os contornos que lhe eram familiares e conhecidos. Assim, forçoso que 

se conclua que a reabilitação residencial é apenas uma faceta de uma restruturação econômica, 

social e espacial muito mais profunda. 

Demais disso, as cidades, como observa Masi, têm aumentado cada vez mais suas estruturas 

dedicadas à vida para além do trabalho. É dizer, “cinemas, teatros, auditórios, restaurantes, 

pizzarias, cafés, lojas e pontos de encontro de todos os gêneros [...]. As pessoas passam a dormir 

cada vez menos, ocupando-se durante a noite [...]”23. 

Há, porém, como no caso do Brasil, aquelas comunidades que ao longo de gerações vêm 

ocupando as margens dos cursos d’água e do litoral brasileiro e que, culturalmente, desenvolveram 

uma forma de vida toda própria, em peculiar e íntima relação com o meio ambiente. São as 

comunidades tradicionais, com seu modo de vida muito diferente das populações urbanas, vivendo 

basicamente da pesca artesanal e da agricultura de subsistência, mas que também têm sentido os 

efeitos da urbanização acelerada, da exploração imobiliária próxima dos rios, mananciais e do litoral 

brasileiro, assim como da poluição dos corpos d’água por efluentes domésticos e industriais e da 

própria pesca industrial24. 

Em diversas partes do mundo, lembra Choay, o empreendimento traz efeitos secundários, 

normalmente perversos. O patrimônio histórico urbano passa a ser alvo de investimentos do 

mercado imobiliário e “tende a excluir dele as populações locais ou não privilegiadas e, com elas, 

suas atividades tradicionais e modestamente cotidianas. Criou-se um mercado internacional dos 

centros e bairros antigos”25. 

                                       
22 SLATER, Tom. Gentrification of the City. p.571-585. 

23 MASI, Domenico De. Uma simples revolução. Tradução de Yadyr Figueiredo. Rio de Janeiro: Sextante, 2019. p. 219. [Título original: 
Una simplice rivoluzione].  

24 APRÁ, Alessandra Galli; GARCIA, Fernando Murilo Costa. Comunidades tradicionais de ribeirinhos: à margem das águas e à margem 
do direito. In: JUBILUT, Liliana Lyra; REI, Fernando Cardozo Fernandes, GARCEZ, Gabriela Soldano (Editores). Direitos humanos e 
meio ambiente: minorias ambientais. Barueri/SP: Manole, 2017. p. 245-246. [p. 245-260]. 

25 CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Tradução de Luciano Vieira Machado. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade: UNESP, 
2006. p. 226. [Título original: L’allégorie du patrimoine] 
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E a verdadeira humanização da cidade, com tudo isso, deixa de ser uma meta reconhecida 

do planejamento urbano. E parece já não haver mesmo espaço para se pensar “em recuperar 

cortiços, catalisar a diversidade, nutrir de vida as ruas”26.  

Há que se fazer, no mais, a ressalva que a já mencionada abordagem triple bottonline foi 

pensada com vistas ao mundo corporativo e, assim, é indissociável do viés eminentemente 

capitalista. Desta forma, tem-se aparente desafio em abordar o tema da gentrificação, cunhado por 

uma socióloga de matriz marxista, na atualidade e problematizá-lo no contexto das modernas 

teorias e estudos sobre a sustentabilidade.  

Diz-se que o desafio é apenas aparente porque nem a gentrificação hodierna é exatamente 

aquela estudada por Glass – veja-se, por exemplo, o notório deslocamento populacional observado 

em centros históricos de cidades turísticas europeias por conta do advento da plataforma Airbnb, 

algo inimaginável dos anos 60 -, tampouco a abordagem TBL pretende a defesa do capitalismo 

selvagem: pelo contrário, pretende que se alcance o desenvolvimento sustentável justamente 

garantindo a paridade entre o econômico, o social e o ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se, primeiramente, pela impossibilidade de se enxergar a gentrificação como 

fenômeno positivo de deslocamento populacional nos centros urbanos, ao menos se encarado do 

ponto de vista dos habitantes originários da localidade que são forçados a deixar um lugar ao qual 

são umbilicalmente ligados e que lhes atribui identidade social e cultural. 

O movimento de deslocamento é sutil e nem por isso deixa de ser cruel. Por conta do 

interesse crescente de camadas mais abastadas de cada região, observa-se o aumento dos alugueis 

e do preço das propriedades. Ao final do contrato de locação, não há como fazer frente ao reajuste. 

Os proprietários, por sua vez, sofrem tanto com o aumento dos preços de produtos e serviços da 

região – agora tomados de boutiques e negócios gourmets –, quanto com a irresistível oferta de 

valor substancioso, para os seus parcos padrões, pela propriedade. 

O local é revitalizado, mas perde sua identidade porque aqueles que a atribuíram não estão 

mais ali, tampouco conseguem os deslocados manter a sensação de pertencimento, ainda que se 

mudem em bloco para outro local, já que a simbiose entre cidade e cidadão se perde. 

A questão é complexa e apenas a introdução de políticas públicas eficientes poderá 

minimizar as consequências negativas do fenômeno. Propõe-se, em atenção à realidade dos países 

desenvolvidos, o controle de aluguel e o aluguel social. Parece necessário, ainda, que a mobilidade 

urbana seja otimizada, para que as camadas mais altas da população possam encontrar espaços 

novos que ainda sejam práticos, convenientes e atraentes, mesmo que mais distantes, para 

                                       
26 NALINI, José Renato. Direitos que a cidade esqueceu. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 133. 
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significá-los de acordo com sua essência. Apenas assim ter-se-á o equilíbrio entre o econômico, o 

social e o ambiental, atingindo-se o desenvolvimento sustentável do centro urbano. 
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