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RESUMO 

 

 

 

Este estudo, que faz parte da Linha de Pesquisa Acesso à Justiça e Efetividade do Processo e do 

Projeto de Pesquisa Ações Coletivas no Direito Comparado e Nacional, coordenado pelo Prof. 

Dr. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, do curso de Mestrado em Direito da Universidade 

Estácio de Sá, teve como objetivo examinar os fundamentos jurídicos e as condições materiais 

para embasar e construir uma racionalidade geradora de justiça ambiental. Ao delinear a pesquisa 

buscou-se a abordagem transdisciplinar do tema, com apoio em contribuições de doutrinadores 

cujos estudos enfocaram o caráter relacional e sistêmico do ambiente, sua natureza complexa, o 

interesse indivisível, a assimilação do paradigma ecológico e o instrumental processual adequado 

às ações coletivas. Do ponto de vista metodológico, trata-se de estudo bibliográfico, orientado 

pelo modelo crítico-dialético, que tomou como fontes de consulta a Constituição da República, a 

doutrina nacional que trata do direito ambiental, do processo ambiental e do processo coletivo, 

além de estudos sobre sociologia ambiental e pensamento complexo. As conclusões indicam que 

a singularidade do ambiente exige a configuração de um núcleo axiológico constitucional 

orientador, de uma estrutura especializada e de uma assimilação do instrumental do processo 

coletivo de modo a possibilitar a implantação de uma Justiça Ambiental fundada em uma 

racionalidade ecocêntrica e comprometida com a efetividade substancial.  

 

Palavras-chave: Justiça Ambiental, Processo Coletivo Ambiental, Racionalidade Ecocêntrica, 

Efetividade, Conceito de Ambiente, Ambiente e Transdisciplinaridade, Ambiente e 

Complexidade. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This study, which is part of the Research Line Access to Justice and Procedural Effectiveness 

and to the Research Plan Group Actions in Comparative and National Law, coordinated by 

Professor Dr. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, from Masters in Law course at the 

University Estácio de Sá, aimed to examine the law fundamentals and the materials bases to 

justify and create a rationality that concretize an environmental justice. When outlining the 

research, the starting point was the perspective transdisciplinary, with the supporting on the 

contributions of specialized instructors, whose studies broaches the systemic and relational 

aspects of environment, his complexity nature, the indivisible interest, the assimilation of the 

ecological paradigm and the instrumental aspect of group actions. From the methodological point 

of view, it was a documentary study, oriented by critic-dialectic, taking as sources of reference 

the Constitution of the Federal Republic of Brazil, the national doctrine concerned with 

environmental law and environmental process and with collective process as well as studies 

about environmental sociology and complexity thinking.  The conclusions indicate that the 

environmental singularity requires the configuration of an axiological and constitutional base, an 

specific institutional structure and the assimilation of the collective process instrumental to 

possibility the concretization of an Environmental Justice, based on an ecocentrical rationality 

and engaged with substantial effectiveness.  

 

Key words: Environmental Justice, Environmental Collective Process, Ecocentric Rationality, 

Effectiveness, Environment Concept, Environment and Transdisciplinarity, Environment and 

Complexity. 
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Para apalpar as intimidades do mundo é preciso  
saber: 
a) Que o esplendor da manhã não se abre com faca 
b) O modo como as violetas preparam o dia para 
     morrer 
c) Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas 
    têm devoção por túmulos 
d) Se o homem que toca de tarde sua existência num 

    fagote, tem salvação 
e) Que um rio que flui entre dois jacintos carrega 
    mais ternura que um rio que flui entre dois 
    lagartos 
f) Como pegar na voz de um peixe 
g) Qual o lado da noite que umedece primeiro. 
etc 
etc 
etc 
Desaprender oito horas por dia ensina os princípios. 
 
               (Manoel de Barros, O Livro das Ignorãças) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viver é muito perigoso...  Querer  o  bem   com   demais força,  
de incerto jeito, pode já estar sendo se querendo o mal, por  
principiar. Esses homens! Todos puxavam o mundo para si,  
para o concertar consertado. Mas cada um só vê e entende as  
coisas dum seu modo. 

 
(João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas) 

 



 



1. INTRODUÇÃO 
 
 
  Nos últimos anos, o espetacular avanço da tecnologia permitiu que a ação 

humana modificasse radicalmente a terra para o bem e para o mal, sendo marcante a  

transformação e destruição dos ambientes. É visível o desmatamento de grandes áreas 

florestais, a desertificação como efeito de atividades predatórias, a contaminação química de 

rios e de águas subterrâneas, a contaminação do ar com poluentes diversos e do solo agrícola 

com agrotóxicos. Não bastasse isso, há também o crescimento avassalador das cidades1, 

gerador de ambientes artificiais com dinâmica própria de funcionamento.   

Em meio a essa transformação, fundada na racionalidade econômica, o 

crescimento das desigualdades mundiais2 acabou por fomentar a intensificação dos conflitos 

sociais. Por outro lado, a universalização da informação se refletiu sobre a relativização dos 

valores locais e introduziu novos comportamentos e estéticas3 4.  Conceitos tradicionais como 

família5, casamento, sexualidade6 7, felicidade, qualidade de vida8, sentido de existência, 

ainda que presos à cultura local, tiveram que se adequar aos paradigmas de uma cultura 

                                                 
1 “A população urbana aumentou em 2,3 bilhões de pessoas entre 1995 e 2005. Os maiores ganhos registram-se 
nos países mais populosos – China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Tóquio e Nova York foram as 
primeiras megalópoles do planeta. [...] Em 2008, pela primeira vez na história, a maioria dos 6,6 bilhões de 
seres humanos estará vivendo em cidades de todos os tamanhos – e não mais no campo. Essa é uma tendência 
que deve se manter durante décadas, e quase todo o crescimento populacional estimado em mais de 1,5 bilhão 
de pessoas até 2030, irá se concentrar nos núcleos urbanos.” HAYDEN, Thomas. Dossiê Terra: por uma vida 
sustentável no século 21. In: National Geographic Brasil. Edição Especial de Colecionador. Trad. Cláudio 
Marcondes. São Paulo: Abril, 2007, p. 15 e 18. 
2 “3 bilhões de pessoas sobrevivem com menos de 2 dólares por dia. [...] Em 2007, as duas pessoas mais ricas 
do mundo tinham mais dinheiro que a soma do PIB dos 45 países mais pobres.” Ibidem, p. 28-29. 
3 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 
4 “Há uma inegável riqueza advinda da mescla de culturas, o que se comprova nos grandes centros de 
imigração global, sacudidos pela energia de tradições sobrepostas. Mas esse aspecto vibrante da globalização 
pessoal é contrabalançado por outra realidade. Uma das conseqüências das viagens internacionais, da migração 
econômica e da difusão global de músicas, filmes e livros é o desaparecimento da diversidade humana.” 
HAYDEN, Thomas. Obra citada, p. 83. 
5 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: RT, 2006. 
6 PERES, Ana Paula Ariston Barion. Transexualismo: o direito a uma nova identidade sexual. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001;  
 
7 SAPKO, Vera Lúcia da Silva. Do direito à paternidade e maternidade dos homossexuais. Curitiba: Juruá, 
2005. 
 
8 BUTTEL, Frederick H. Sociologia ambiental, qualidade ambiental e qualidade de vida: algumas observações 
teóricas. In: Qualidade de vida e riscos ambientais. HERCULANO, Selene; PORTO, Marcelo Firpo de Souza; 
FREITAS, Carlos Machado de (orgs.). Trad. Selene Herculano. Niterói: EdUFF, 2000. 
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hegemônica global, exaustivamente disseminada pela televisão, pela publicidade e pelo 

cinema9.  

           Um dos legados do século XX é o grande avanço tecnológico que, ignorando o 

crescimento das desigualdades sociais e da degradação ambiental, passou ao largo de 

qualquer compromisso ético em atenuar injustiças ou proporcionar qualidade de vida a todos; 

preso à racionalidade econômica, desprezou os problemas advindos do impacto do 

crescimento econômico e demográfico e prevaleceu como paradigma da modernidade10, 

centrado no antropocentrismo, no individualismo e no consumo.    

        Por sua vez, a ciência profissionalizada conquistou a prevalência dos saberes. O 

saber científico foi alçado à condição de verdade, verdade esta gerenciada pelo poder 

político-econômico, dissociado da ética e da moral11 12.   

        Nesse contexto, o novo século iniciou-se em meio a demandas sociais 

complexas, no centro de uma crise ambiental global13 e jurídico-institucional.  As 

                                                 
9 “Quando morre uma língua, desaparece uma cultura. O que poderia ser mais solitário que estar na pele do 
último falante vivo de sua língua materna? Este, porém, é o destino de milhares de seres humanos: segundo os 
lingüistas, até o fim deste século, dos quase 7 mil idiomas falados em 2007 metade irá à extinção com a morte 
de seu derradeiro falante. A perda de uma língua muitas vezes começa com a discriminação e termina com a 
assimilação de seus falantes. Nosso mundo urbano e globalizado é desfavorável a milhares de idiomas locais 
que antes estreitavam os vínculos de família, tribo, nação. Na época mais interconectada da história, estamos 
perdendo elos vitais com a história remota.” HAYDEN, Thomas. Dossiê Terra: por uma vida sustentável no 
século 21. In: National Geographic Brasil. Edição Especial de Colecionador. Trad. Cláudio Marcondes. São 
Paulo: Abril, 2007, p. 84. 
10 “A Modernidade caracteriza-se por projetos e realizações preconizadas pelos paradigmas humanista e 
mecanicista, que começaram a ter os seus contornos desenhados no Renascimento e na Revolução Científica do 
século XVII europeu, e que ainda dominam o mundo ocidental e ocidentalizado. Seus filhos mais legítimos são 
a confiança no racionalismo monológico de fundamentação matemática, na ciência e na megatecnologia 
estandardizada como ferramentas capazes de resolver todos os problemas da humanidade. [...] A pós-
modernidade, por sua vez, significaria o colapso do paradigma humanista e mecanicista, o esfacelamento dos 
valores modernos, a derrocada do racionalismo, a descrença na ciência, na tecnologia e nas grandes utopias.” 
SOFFIATI, Arthur. Fundamentos filosóficos e históricos para o exercício da ecocidadania e da ecoeducação. In: 
Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 51-52. 
11 Essa dissociação também se dá no campo jurídico. “O raciocínio jurídico divorcia-se assim, de uma vez por 
todas, da ética, para fixar-se, com exclusividade, no campo da lógica ou da verificação fáctica. [...] Para que o 
conteúdo racional do Direito pudesse ser preservado, era necessário transformar a reflexão jurídica em pura 
lógica normativa, ou então em técnica axiologicamente neutra de regulação social.” COMPARATO, Fábio 
Konder. Sobre a legitimidade das constituições.In: Constituição e Democracia – Estudos em homenagem ao 
Prof. J. J. Gomes Canotilho. BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga 
Silveira (Coord.). São Paulo: Malheiros, 2006, p. 50-51. 
12 Questões envolvendo o uso da Biotecnologia trouxeram de volta a discussão da Ética para a ciência. 
CASABONA, Carlos Maria Romeo. Do gene ao direito – sobre as implicações jurídicas do conhecimento e 
intervenção no genoma humano. São Paulo: IBCCrim, 1999; HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza 
humana – a caminho de uma eugenia liberal? São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
 
13 Crise ambiental antrópica, ou seja, derivada de atividades humanas, de caráter global. “Os seres humanos 
fizeram mais para alterar a Terra nos últimos 50 anos que em qualquer outro período similar da história.” 
HAYDEN, Thomas. Obra citada, p. 33. 
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expectativas da sociedade pós-moderna14, resultado da universalização da informação e do 

exercício da cidadania participativa, exigem o surgimento de novas instituições e de práticas 

político-econômicas15 compromissadas com uma ética sócio-ambiental.  

           Por sua vez, a crise ambiental16 17 18 emerge em meio à demanda social por 

emprego e qualidade de vida19 20, dada sua conexão com o crescimento econômico21 22 e com 

                                                 
14 “No caso brasileiro, mais complexa devido à existência, a um tempo, de ilhas pré-modernas, modernas e 
pós-modernas compondo a teia societária”. CLÉVE, Clémerson Merlin. Direito constitucional, novos 
paradigmas, constituição global e processos de integração. In: Constituição e Democracia – Estudos em 
homenagem ao Prof. J. J. Gomes Canotilho. BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; 
BEDÊ, Fayga Silveira (Coord.). São Paulo: Malheiros, 2006, p. 39 
15 A democracia representativa hoje não atende plenamente aos anseios das demandas sociais complexas. Há 
um déficit democrático diante da pluralidade de interesses e atores envolvidos. Wolkmer identifica a afirmação 
“de uma proposta de um novo pluralismo jurídico (designado de comunitário-participativo) configurado através 
de um espaço público aberto e compartilhado democraticamente, privilegiando a participação direta de agentes 
sociais na regulação das instituições-chave da Sociedade e possibilitando que o processo histórico se encaminhe 
por vontade e sob controle das bases comunitárias. Reitera-se nessa tendência, antes de mais nada, a propensão 
segura de se visualizar o Direito como fenômeno resultante de relações sociais e valorações desejadas, de se 
instaurar outra legalidade a partir da multiplicidade de fontes normativas não obrigatoriamente estatais, de uma 
legitimidade embasada em “justas” exigências fundamentais de sujeitos sociais e, finalmente, de encarar a 
instituição da Sociedade como estrutura descentralizada, pluralista e participativa.”(WOLKMER, Antônio 
Carlos. Pluralismo jurídico – fundamentos de uma nova cultura no Direito. 3 ed. São Paulo: Alfa-Omega, 2001, 
p. 78). Bobbio conclui que “a liberdade de dissentir necessita de uma sociedade pluralista, uma sociedade 
pluralista permite uma maior distribuição do poder, uma maior distribuição do poder abre as portas para a 
democratização da sociedade civil e finalmente a democratização da sociedade civil alarga e integra a 
democracia política” (BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 9. ed.São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 76). 
A democratização do Poder e do Direito são inegavelmente impulsionadas pelo avanço da sociedade para 
participação nos processos decisórios e na reafirmação do pluralismo jurídico. A cidadania ativa é a fonte das 
mudanças.  
 
16 “A crise ambiental colocou a descoberto a insustentabilidade ecológica da racionalidade econômica. Daí o 
propósito de internalizar as externalidades socioambientais do sistema econômico ou de submeter o processo 
econômico às leis ecossistêmicas nas quais se inscreve. Isso apresenta o problema da incomensurabilidade 
entre os sistemas econômicos e ecológicos, entre processos físicos, biológicos, termodinâmicos, culturais, 
populacionais, políticos e econômicos, que conformam diferentes ordens de materialidade, e a diferença das 
possíveis estratégias para compatibilizar políticas econômicas e ambientais e para transitar para um 
desenvolvimento sustentável.” LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. 
Trad. Luis Carlos Cabral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 226. 
17 A alteração climática gerada pelo aquecimento global é a questão ambiental de maior visibilidade no 
momento, dado seu impacto sobre a economia e ocupação espacial de áreas ao nível do mar. O conjunto dos 
impactos fez surgir os refugiados ambientais, ou seja, populações que tiveram suas áreas de moradia e trabalho 
atingidas de forma irreversível por impactos ambientais e precisam de novos locais para viver. A crise 
ambiental envolve questões macro-sistêmicas transfronteiriças (como o buraco na camada de ozônio, o 
aquecimento produzido pelo efeito estufa, a desertificação, a diminuição da biodiversidade, a contaminação do 
ar, da água e do solo com resíduos químicos, a disponibilidade de água potável, o armazenamento de resíduos 
radiativos, entre outras) ou regionais-locais (ocupação urbana com impermeabilização do solo, ocupação de 
encostas e das margens dos rios, disponibilidade de energia, degradação da qualidade do ar, contaminação do 
solo e da água, diminuição das áreas de florestas, entre outras). Ver CARVALHO, Edson Ferreira de. Meio 
ambiente e direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2006. 
18 “Em fevereiro de 2007, pesquisadores  do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) apresentaram o 
Atlas de Cenários Climáticos Futuros para o Brasil com os primeiros dados nacionais a esse respeito. A equipe 
liderada por José Marengo, apontou que até o final do século o país pode ficar, em média, até 4° C mais 
quente. No pior cenário, as temperaturas podem subir até 6° C. De acordo com esse levantamento, áreas semi-
áridas, como o Nordeste, podem se tornar áridas. No Sudeste, a expectativa é que a temperatura suba entre 4°  
C e 6° C, o que deve provocar aumento das chuvas e maior ocorrência de desastres naturais. Cidades costeiras, 
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a insustentabilidade ambiental23 24.  A Economia, o ambiente e os direitos sociais formam 

uma teia de relações25, inseridas em meio a uma crise jurídico-institucional decorrente de 

uma prestação jurisdicional morosa e formal e, como tal, incapaz de concretizar a justiça com 

base na solidariedade social.  

            O que se apresenta na atualidade é a necessidade premente de o sistema 

jurídico obter meios para lidar com demandas sócio-ambientais complexas26 27 28, o que 

significa dispor de um instrumental processual específico e de uma racionalidade ambiental 

adequada à compreensão dos interesses difusos29, ambos orientando a formação de uma 

justiça ambiental.  

                                                                                                                                                      
como Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro, e os mangues estão em risco com o aumento do nível do mar. As 
projeções futuras do INPE indicam que a situação mais crítica deve ser observada na Amazônia, onde o 
aquecimento pode ser de até 8° C. Isso deve causar uma transformação na mata, com a floresta densa e alta 
abrindo espaço para uma vegetação rala, semelhante ao cerrado. Carlos Nobre, climatologista do INPE, chama 
o fenômeno de savanização da Amazônia. Com o aumento da temperatura, crescem a evaporação da água 
retida no solo e a transpiração das plantas, fatores que devem provocar o ressecamento do solo, em especial na 
porção leste da Amazônia.” GIRARDI, Giovana. O Brasil e a Mudança do Clima. In: Atlas da mudança 
climática: o mapeamento completo do maior desafio do planeta. Trad. Vera Caputo. São Paulo: Publifolha, 
2007. p.93. 
19 “É óbvio que o problema crucial com que vai se defrontar a humanidade no século vindouro está em 
melhorar a qualidade de vida [...] sem com isso destruir o meio ambiente.” HAYDEN, Thomas. Obra citada, p. 
35. 
20 HERCULANO, Selene C. A qualidade de vida e seus indicadores. In: Qualidade de Vida e Riscos 
Ambientais. Niterói: EdUFF, 2000. 
21 REDCLIFT, Michael. Reavaliando o consumo: uma crítica a premissas da gestão ambiental. In: Qualidade de 
Vida e Riscos Ambientais. Niterói: EdUFF, 2000. 
22  SAGOFF, Mark. Consumo. In: Manual de Filosofia do Ambiente. Lisboa: Instituto Piaget, 2005. 
 
23 ALIER, Joan Martínez. Da economia ecológica ao ecologismo popular. Blumenau: FURB, 1998. 
 
24 GUIMARÃES, Mauro. Sustentabilidade e educação ambiental. In: A Questão Ambiental: Diferentes 
Abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.  
 
25 CAPRA, Fritjof. A teia da vida : uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Trad. Newton 
Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006.  
26“[...] A complexidade não pode ser propriamente pensada sem que sejam admitidas sua heterogeneidade 
constitutiva e sua natureza plural. Ela se ordena simultaneamente em diversas perspectivas contraditórias. Por 
isso é preciso falar de leituras plurais. Será assim reputado complexo aquilo que faz com que a analítica 
cartesiana fracasse ao tentar decompor.”ARDOINO, Jacques. A complexidade. In: A Religação Dos Saberes – 
O Desafio Do Século XXI.  5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.  p. 551-552. 
27 MORIN, Edgar.Complexidade e ética da solidariedade. In: Ensaios de Complexidade. Castro, Gustavo de 
Castro (Coordenação). 4. ed. Porto Alegre: Sulina, 2006. 
28 MARIOTTI, Humberto. Pensamento complexo: suas aplicações à liderança, à aprendizagem e ao 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
29 A definição da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 81, parágrafo único, é a seguinte: 
“I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza 
indivisível, de quem sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II – 
interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza 
indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 
uma relação jurídica base; III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes 
de origem comum.” (grifei). O meio ambiente envolve interesses e direitos difusos que não podem ser 
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           Esta pesquisa tem por objetivo analisar a inserção do ambiente (como 

macrobem30e macro-ecossistema31) no Direito, partindo de seu fundamento na Constituição 

da República e daí extraindo-se o núcleo de valores orientadores à construção da 

racionalidade ambiental.  

 Tendo em vista a natureza transdisciplinar e multicultural das questões 

ambientais, serão abordadas as dimensões extrajurídicas que integram essa matéria.  Por fim, 

como intenção de busca de efetividade32 na prestação jurisdicional, serão discutidos o 

exercício da cidadania33 e as bases da justiça ambiental.  

            Do ponto de vista metodológico, considerando o caráter complexo do objeto34, 

a pesquisa tem natureza multidisciplinar, não se restringindo ao sistema jurídico, eis que 

recorrerá a aspectos específicos das normas em vigor apenas como exemplificação da 

afinidade ou da inadequação com o objeto em exame. Já no que se refere ao modelo teórico 

que o sustenta, o estudo é predominantemente crítico-diáletico35.  

                                                                                                                                                      
fragmentados para cada indivíduo (indivisibilidade), pertence a titulares indeterminados (a todos) e o vínculo do 
titular com o meio ambiente não é jurídico, mas de fato, uma circunstância de fato. Sobre o assunto ver 
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos – conceito e legitimação para agir . 5 ed. São Paulo: RT, 
2000. 
30 Tradicionalmente a abordagem do ambiente é fragmentada e focada em microbens (partes constituintes do 
ambiente) sem estabelecer sua relação com o macrobem. A noção do grande ecossistema da Terra é um 
conceito de macrobem. A compreensão do aquecimento global somente é possível visto sob o prisma do 
ambiente como um macrossistema. 
31 A matéria ambiental em sua abordagem tradicional mostra-se fragmentada e delimitada ao ambiente natural, 
afastando os ambientes artificiais e desprezando o campo das relações entre o meio social e o natural. 
Tradicionalmente a prevalência do valor econômico acabou por afastar as dimensões não patrimoniais do 
ambiente e seu caráter dinâmico relacional. 
32 A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de sua função social. Ela 
representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima 
quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social.”BARROSO, Luís Roberto. O direito 
constitucional e a efetividade de suas normas.  5. ed. Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 85. 
 
33“Urge uma redefinição do conceito de cidadania, no qual todo indivíduo seja considerado como o 
protagonista político da sua própria história e da sua sociedade. [...]A visão estática e individualista de 
cidadania deve ser superada, na medida em que a experiência histórica mundial de violência, injustiça e 
desigualdade tem comprovado a necessidade de uma sociedade justa, com base no valor da solidariedade, 
essencial à sobrevivência de qualquer comunidade.” LOPES, Ana Maria D’Ávila. A cidadania na constituição 
federal brasileira de 1988: redefinindo a participação política. In: Constituição e Democracia – Estudos em 
homenagem ao Prof. J. J. Gomes Canotilho. BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; 
BEDÊ, Fayga Silveira (Coord.). São Paulo: Malheiros, 2006  p. 23-25. 
34“O complexo diz respeito a uma unidade indissolúvel de interações que jamais será reduzida à 
simplicidade.[...] Complexo é o que nega o determinismo da ordem absoluta e a separação elementar dos entes. 
Não se trata nem da parte nem do todo, mas da série de conexões produzidas no sistema de tal modo que parte 
e todo se influenciam reciprocamente gerando auto-organização própria e carregada de devir.” CUNHA 
JÚNIOR, José Ricardo. Direito e complexidade. In: Dicionário de Filosofia do Direito. BARRETTO, Vicente 
de Paulo (Coord.). Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 231. 
 
35 Melhor dizendo, seria crítico-dialógica, entretanto o instrumental da dialógica nos foi apresentado durante o 
processo da pesquisa. Dialética e dialógica apresentam diferenças. “Na dialética o processo se dá por meio da 
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            Sob o ângulo das fontes consultadas, a pesquisa é documental, fundada em 

referências bibliográficas das áreas de Direito, Ambiente, Economia, Educação, Filosofia, 

Sociologia, além de alguns vídeos-documentários incluídos nas referências finais.  

            A relevância do trabalho pode ser reconhecida por diversos prismas, em que 

se ressaltam dois: a) a emergência da problemática do ambiente com todos os seus 

desdobramentos sociais36, que buscam no Judiciário justas soluções em contexto de grande 

conflituosidade sócio-ambiental37; b) a necessidade de criação de instituições e de 

incremento de meios capazes de enfrentar a complexidade trazida pelas novas demandas, 

gerando uma jurisdição efetiva e compatível com sua complexidade e relevância social 38. 

  Quanto aos limites da presente dissertação, cumpre esclarecer que a pesquisa 

não tem por objetivo analisar a legislação ambiental, tampouco a legislação processual.  A 

referência aos textos legislativos e doutrinários servirá para dar suporte à explicitação da 

singularidade do objeto no sistema jurídico.  De igual maneira, a referência ao processo 

coletivo servirá para apontar sua maior proximidade com as questões ambientais. Não há 

pretensão de apresentar um anteprojeto de justiça especializada ambiental ou de um processo 

coletivo ambiental ou de sistematização do direito do ambiente. Estas questões somente serão 

delineadas na presente dissertação, que poderão ser fruto de outros estudos posteriores.  

                                                                                                                                                      
tríade tese, antítese e síntese, em que a síntese é a resolução, o resultado do embate entre a tese e a antítese. A 
contradição se resolve mediante uma espécie de negociação que leva a um acordo. O choque entre os opostos é 
solucionado pelo surgimento de uma terceira figura. Na dialógica não é possível chegar a uma resolução, pois 
as características dos contrários tornam o confronto inegociável, e por isso eles precisam conviver num diálogo 
sem fim. Um dos critérios para fazer essa distinção é a duração do diálogo. Na dialética, ele é temporário, tem 
início, meio e fim. Na dialógica, precisa continuar indefinidamente.” MARIOTTI, Humberto. Pensamento 
complexo: suas aplicações à liderança, à aprendizagem e ao desenvolvimento sustentável. São Paulo: Atlas, 
2007, p. 99. 
 
36 A visão tradicional de ambiente mostra-se de duas formas: a primeira associa ambiente à natureza, ou mundo 
natural; a segunda, desdobramento da primeira, vê o ambiente em suas partes (ar, água, solo, florestas). Esta 
visão equivocada atrapalha a percepção da singularidade do ambiente, seja porque exclui o ambiente construído 
pelo homem, que é ambiente, seja porque não vê as inter-relações existentes entre as partes do ambiente e sua 
inserção nas culturas humanas. 
37 Os efeitos do aquecimento global e da economia globalizada contrapostos às desigualdades sociais e a 
pluralidade política têm resultado em questões que envolvem riscos acumulados decorrentes do impacto da 
civilização sobre o ambiente. A escassez de água, a escassez de alimentos, o alagamento de áreas pelo mar, a 
proliferação de doenças epidêmicas e de doenças desconhecidas, as lutas políticas pela inserção de grandes 
segmentos populacionais no mercado de consumo mundial, as disputas por fontes de energia, entre outras 
questões, relacionam-se a questão ambiental e acabarão por chegar ao Judiciário como casos complexos, muitas 
vezes obrigando a juridicização da política. 
38 A efetividade em matéria do ambiente diz respeito à prevenção ou precaução do dano. A idéia da reparação 
do direito lesado, própria ao processo individual, é inadequada a maior parte das causas ambientais, 
especialmente quando se trata de políticas públicas ou de grandes projetos empresariais. 
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             Em síntese, pretende-se, neste trabalho, apresentar o ambiente39 como objeto 

singular, que acarreta repercussões e desafios à concretização do acesso substancial à Justiça. 

  Vale assinalar que as inúmeras referências no decorrer do estudo têm por fim 

permitir ao leitor maior acesso às diversas questões e opiniões vinculadas ao tema em análise 

em abordagem interdisciplinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 A opção pelo termo “ambiente”, em vez de “meio ambiente”, ainda que este último esteja consagrado pela 
doutrina brasileira, é resultado de uma intenção de distinguir a visão tradicional do meio ambiente como um 
objeto distinto do observador – e esta é a abordagem própria à cultura da modernidade em que homem se opõe 
à natureza - , para o ambiente como um objeto dinâmico que abrange e interage com o observador. 



 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os dogmas assustam como trovões 
e que medo de errar a seqüência dos ritos! 
Em compensação, 
Deus é mais simples do que as religiões. 
 
(Mário Quintana, Dogma e Ritual) 
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PRIMEIRA PARTE: 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS E NÚCLEO DE VALORES  

 
 
  A Constituição da República permite traçar os fundamentos e os valores 

indispensáveis à construção de uma justiça ambiental. Isto porque o direito ambiental 

apresenta-se constitucionalizado, refletindo-se sobre todo o sistema jurídico de forma 

imperativa. 

  

1.1 Definição. Características, Classificação. 
 
 
  A busca da definição de ambiente40 requer incorporar seu conteúdo imaterial, 

fluido e relacional.  A imaterialidade é resultado de um emaranhado de valores e percepções 

capazes de impregnar o objeto dos componentes culturais e individuais, em permanente e 

dinâmica transformação.  Ademais, há que se perceber que sua interação com o contexto no 

qual está inserido, com todos os sistemas que o envolvem, põe em relevo a importância de 

seu conteúdo relacional, próprio a um objeto interativo no tempo-espaço.  

             Por isso, essa definição deve revelar seu conteúdo permanente e também suas 

características mutáveis e relacionais.  A apreensão do conceito de ambiente está assim 

intimamente dependente do contexto e dos valores do sujeito: sua fluidez, variabilidade e 

mutabilidade requerem conhecer sua substância. 

   Marcelo Abelha Rodrigues41 faz um paralelo esclarecedor sobre essa questão, 

afirmando textualmente: “[...] experimente agora definir o que seja sonho. Qualquer 

definição deste bem imaterial será extremamente fluida e variável, qual seja, algo que não se 

exprime por intermédio de um conceito fechado e único”. Há, nesta apreensão, elementos 

vários (sociais, semânticos, econômicos, científicos, culturais, geográficos, históricos) que 

influenciam no delineamento do objeto, podendo ocorrer imprecisões quanto ao referente 

real.   

                                                 
40 Destaque-se que o termo “meio ambiente” é o que predomina na legislação, jurisprudência e doutrina do 
Brasil. Preferimos, em sentido contrário à visão majoritária, adotar a terminologia “ambiente”, utilizada por 
alguns autores nacionais, a exemplo, de Edis Milaré, e autores portugueses, a exemplo, de Canotilho. 
41 RODRIGUES, Marcelo.Abelha.Elementos de direito ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT 
2005, p.63. 
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             A definição de ambiente traz consigo um traço marcante da cultura do 

observador, uma vez que o objeto a ele está relacionado, podendo inclusive, como se nota em 

algumas culturas, confundir-se com a própria identidade pessoal e do grupo. Este aspecto 

aponta para duas conseqüências: a primeira reside na premissa de que a separação e o 

antagonismo homem/natureza não se coadunam a uma definição de ambiente; a segunda é a 

delimitação do ambiente ao meio natural e sua fragmentação. 

           Para sua sobrevivência, o homem precisa do ambiente. No atual estágio de 

desenvolvimento tecnológico, não se pode conceber a vida humana desvinculada dos 

elementos naturais, ainda que se reconheçam avanços  grandiosos nas ciências.  É inegável 

que a criação da vida não pode ser totalmente dissociada dos elementos da natureza nem que 

a vida não se prolonga fora da interação com estes elementos, por exemplo, água e oxigênio. 

             A interação do homem com seu contexto físico, ainda que obviamente se 

reconheça sua identidade pessoal, impede a total separação desses elementos, sendo o 

antagonismo homem/natureza uma construção mental decorrente de dada cultura, em 

especial a cultura ocidental moderna. Nela a fragilidade humana foi posta em oposição às 

forças da natureza, buscando-se no desenvolvimento tecnológico o refúgio e o fortalecimento 

deste antagonismo.  Essa apreensão restritiva do ambiente42 (que neste sentido confunde-se 

com a natureza) leva à identificação desse antagonismo e traz consigo a premência de 

dominação do meio natural para afastar a fragilidade humana.  Sob essa perspectiva teórica, a 

natureza é vista como obstáculo a ser vencido.  

  O equívoco dessa abordagem está em não considerar a interação 

homem/natureza como essencial à existência da vida, e em ignorar o dinamismo desta 

relação, atribuindo ao objeto um caráter estático e antagônico. Uma adequada definição de 

ambiente deve ressaltar seus componentes interativos e dinâmicos. 

           A Lei Federal 6.938, de 31.08.81, em seu art. 3º, inciso I, apresenta o ambiente 

como sendo “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química 

e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.  Trata-se de uma 

definição descritiva que reconhece o caráter sistêmico, dinâmico e interativo do ambiente.  

Ao mesmo tempo, ao escolher a expressão a vida em todas as suas formas, afasta o 

antagonismo próprio ao antropocentrismo exacerbado, indo ao encontro das premissas do 

biocentrismo.  

                                                 
42 O termo meio ambiente está intimamente ligado à natureza, confundido-o como um sinônimo. 
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            O legislador introduz implicitamente ao conceito de ambiente a importante 

idéia de macro-ecossistema, capaz de permitir, abrigar e reger a vida, a vida em todas as 

suas formas, o que ressalta, por decorrência lógica, as inter-relações dos elementos e 

ecossistemas que o integram.  

           Assim, o ambiente pode ser visto como um macro-ecossistema43 integrado por 

diversos ecossistemas naturais e sociais44, todos mutuamente relacionados.   

          Como exemplo dessa concepção, destacam-se os efeitos das mudanças 

climáticas recentes, fruto do aquecimento global, que demonstram a interação entre sistemas 

sociais e sistemas naturais, manifestando não só a ação transformadora do homem sobre o 

meio natural, quanto o novo funcionamento dos sistemas naturais.  A desordem climática 

afeta assim a vida em suas dimensões econômica, social e política, de forma diferenciada em 

todos os continentes.   

             O legislador, ao descrever o ambiente como “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” obriga a integração de conteúdos extrajurídicos. Assim, em 

outros campos de conhecimento é que serão buscadas as significações de “condições”, “leis”, 

“influências”, “interações”. Da mesma forma, para entender o que seja “a vida em todas as 

suas formas” será necessário recorrer a outras esferas de conhecimento fora do Direito. A 

necessidade instrumental de trânsito por inúmeras áreas para integrar a definição de ambiente 

evidencia a sua transdisciplinaridade45. 

              Segundo o artigo 225 da Constituição da República, “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 à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Também aqui aparecem os conteúdos 

extrajurídicos, pois os conceitos de “meio ambiente ecologicamente equilibrado” e “sadia 

                                                 
43 “[...]A Terra é um superorganismo vivo, que deve ser estudado como um sistema em sua integridade. Essa 
teoria representa uma forma singular de holismo científico. Isso significa que não somente os organismos vivos 
podem modificar o ambiente não-vivo, mas ambos evoluem juntos ao longo do tempo. [...] A Teoria de Gaia 
afirma que a biosfera, incluindo os seres bióticos e abióticos, possui todas as características essenciais de um 
organismo vivo. Gaia responde a estímulos, possui metabolismo, apresenta desenvolvimento biológico e, mais 
importante, capacidade homeostática. Esta concepção é defendida por James Lovelock e Lynn Margulis.” 
CARVALHO, Edson Ferreira de. Meio ambiente e direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2006, p. 23. 
 
44 Os sistemas sociais interagem com os sistemas naturais, ambos influenciando e modificando reciprocamente. 
É difícil a separação desta interação e complementação. 
45 O vocábulo aparece na doutrina com duas grafias: transdisciplinaridade e transdiciplinariedade. O 
Vocabulário Ortográfico da Academia Brasileira de Letras registra apenas a primeira forma, assim como o 
Dicionário Houaiss.  
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qualidade de vida” remetem a conteúdos fora do sistema jurídico, necessários à compreensão 

do dispositivo constitucional. 

             Igualmente, pode-se citar, sem pretensão de exaustividade nos exemplos, os 

incisos I e V do § 1º do mencionado art. 225, que definem como incumbência do Poder 

Público, respectivamente: “preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 

o manejo ecológico das espécies e ecossistemas” e “controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas métodos e substâncias que comportem risco para a 

vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”.  Parece indispensável à compreensão da 

matéria ambiental e à integração do conhecimento o permanente diálogo com outras áreas do 

saber.  

            Deste modo, a restrição e a submissão da temática ambiental à perspectiva do 

Direito, em uma espécie de fechamento de conteúdo e abordagem, impede a compreensão 

precisa do fenômeno ambienta.   

             Do conceito trazido pela Lei Federal 6.938/81, há que se destacar, ainda que 

não haja referência clara às interações sociais, o caráter relacional do ambiente.  

Decorrência lógica desta percepção relacional é a indeterminação das relações reflexas. O 

ambiente, por ser resultado de inter-relações, constitui-se de um sistema complexo integrado 

por e integrante de vários sistemas naturais e sociais.  O dinamismo dessas inter-relações 

acaba por gerar efeitos indeterminados e inter-relações reflexas.  

          Por tudo isso é que o sistema jurídico precisa buscar meios de diálogos com os 

outros sistemas, adotando mecanismos de assimilação de conteúdos não jurídicos.  O diálogo 

do Direito com os outros sistemas é um dos pontos essenciais para a construção de uma 

racionalidade ambiental, capaz de compreender o ambiente como o centro de um complexo 

de relações que não podem ser isoladas porque estão construídas em rede interdependente.                

           José Afonso da Silva46 entende o ambiente como “a interação do conjunto de 

elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da 

vida em todas as suas formas”.  Neste conceito aparecem dois aspectos novos: elementos 

artificiais e elementos culturais.  Por artificiais, entenda-se o espaço urbano e rural 

construídos, tanto no que se refere ao conjunto de edificações, quanto aos equipamentos 

                                                 
46 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 20. 
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públicos como ruas, praças, áreas verdes e plantações47.  Como elementos culturais, 

enquadram-se os patrimônios histórico, artístico, arqueológico, paisagístico e turístico.  

            É no ambiente urbano, constituído em quase sua totalidade por elementos 

artificiais e culturais, e nos ambientes fechados, que representam os locais de trabalho e de 

lazer urbanos, que essas novas categorias obtêm importância.  Desta forma, os ecossistemas 

naturais interagem com os ecossistemas artificiais e culturais e formam o que se denomina 

macro-ecossistema ambiental.  

           Essa interligação é evidente quando se aborda a temática da qualidade de vida 

centrada no homem48 sua noção individual de bem-estar e felicidade. Note-se  que o conceito 

de qualidade de vida apresenta conteúdo fluido e plural, sofrendo influência do espaço (cada 

localidade apresenta suas peculiaridades), do tempo (cada época traz consigo noções próprias 

do que seja bem-estar e felicidade), da cultura (cada sociedade apresenta valores que dão 

forma aos desejos do grupo social e produzem a sensação de satisfação), da pessoa (cada 

indivíduo, segundo suas experiências pessoais e sua percepção de mundo, constrói o que seja 

a noção subjetiva de qualidade de vida).   

            Ainda que plural e peculiar ao indivíduo, há que se vislumbrar nesse conceito 

uma face subjetiva (que apresenta grande variabilidade de conteúdos) e outra objetiva (que 

apresenta um conteúdo mínimo comum a maior parte dos indivíduos).  

            A dimensão subjetiva de qualidade de vida está vinculada às escolhas e 

necessidades pessoais49.  Quando é inviável a construção de projetos pessoais, por 

inexistência de mínimas condições materiais, não há que se falar em dimensão subjetiva, 

sempre calcada no exercício da liberdade e na busca da felicidade50.  

            A dimensão objetiva de qualidade vida está vinculada às necessidades vitais 

próprias a todos os homens; é na dimensão objetiva que a qualidade do meio ambiente se 

                                                 
47 Áreas verdes podem ser resultados da ação humana. Mesmo uma floresta, como o caso da Floresta da Tijuca, 
é enquadrada como elemento artificial por ser um empreendimento humano. 
48 Qualidade de vida apresenta um conteúdo eminentemente antropocêntrico que poderá se contrapor a uma 
abordagem biocêntrica. Há casos, como nas culturas indígenas em que a busca da qualidade de vida interage 
positivamente com a busca da qualidade ambiental, manifestando-se como duas faces da mesma moeda. Nas 
culturas em que o meio ambiente natural é extensão direta dos valores culturais e religiosos não há se falar em 
contraposição, mas sim em complementaridade. Ver WHITT, Laurie Anne e outros. Perspectivas indígenas. In: 
Manual de Filosofia do Ambiente. Lisboa: Instituto Piaget, 2000; SILVA, José Robson da. Paradigma 
biocêntrico: do patrimônio privado ao patrimônio ambiental. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
49 Escolhas e necessidades vinculadas a um projeto de vida pessoal capaz de gerar satisfação e felicidade. Tanto 
as escolhas quanto as necessidades são resultado dos valores culturais apreendidos, o que poderá resultar uma 
necessidade maior de consumo sem relação com as necessidades objetivas (consumismo) até um consumo 
harmônico com baixo impacto sobre o ambiente (ecologia profunda). 
50Ver HAYDEN, Thomas, obra citada, p. 23-25. 
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manifesta de forma imperativa aos órgãos estatais, visto se tratar de pressuposto 

indispensável à vida do homem.  A dimensão objetiva relaciona-se diretamente à existência 

da vida e à dignidade do homem; trata-se da aceitação de um patamar mínimo de condições 

de existência.               

            Desta forma, não garantida a dimensão objetiva, não se pode falar em 

dimensão subjetiva, porque não se construíram condições que possibilitem escolhas pessoais, 

dada a inexistência de um patamar mínimo51.   

            É inegável a íntima relação entre qualidade de vida e qualidade do ambiente. 

A disponibilidade e o acesso à água potável, a existência de ar não contaminado por 

poluentes, o acesso à coleta e ao tratamento do lixo, a existência de normas e de fiscalização 

preventiva para afastar a contaminação química, e restringir a emissão de ruídos, a 

efetividade do planejamento urbano52, entre outros, são elementos constitutivos desta 

dimensão objetiva da qualidade de vida.  

            Por outro lado, a busca da qualidade de vida tende a produzir acentuado 

impacto negativo sobre o ambiente, especialmente nos moldes da moderna sociedade de 

consumo.  O antagonismo entre qualidade de vida e ambiente decorre da produção em massa 

de bens de consumo industrializados (com grande demanda de produção de energia e de 

matéria-prima) para atender grandes contingentes populacionais53 e de um modo de vida 

                                                 
51 O patamar mínimo objetivo e os elementos que o constitui irá variar de sociedade para sociedade, devido às 
diversas abordagens culturais do que seja essencial ao homem. Esses elementos são relativos. O IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) é uma tentativa de estabelecer um padrão internacional comparativo. A escolha do 
que é essencial está influenciada diretamente pela ideologia e pelos valores do pesquisador podendo gerar 
distorções nos resultados, especialmente quando se trata de culturas locais muito diversas. O ideal é que o 
padrão comparativo consiga assimilar de forma flexível diferenças culturais. 
52 “[...] Há na verdade, uma crise da ciência como um todo, e não apenas do atual paradigma/modelo de direito. 
[...] Esse novo paradigma a ser buscado, para que se possa implantar o modelo Direito à Cidade nas cidades 
brasileiras, deve ser sensível ao fato de que cada cidade ou região tem problemas e características específicos, 
favoráveis e desfavoráveis ao seu desenvolvimento (humano, social, cultural, econômico etc.).A tendência de 
crescimento na complexidade das relações sociais e de seus efeitos sobre a cidade também deve ser considerada 
por esse novo paradigma do direito. O modelo de normas jurídicas que se faz essencial para regular a realidade 
atual e atingir os objetivos traçados pela Constituição brasileira – diminuição das desigualdades, aumento das 
oportunidades e condições dignas de vida – deve ser capaz de permitir soluções específicas para cada cidade e 
para cada classe ou grupo social.” OLIVEIRA, Daniel Almeida. O direito da cidade no direito e nas questões 
sociais: limites, possibilidades e paradigmas. In: Direito da Cidade: novas concepções sobre as relações 
jurídicas no espaço social urbano. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 85-86. 
53 A democratização do consumo, nos termos do modelo norte-americano, impõe grandes riscos ao planeta 
porque não apresenta nenhum comprometimento com a sustentabilidade ambiental. A produção de bens em 
larga escala tem tido como princípios orientadores o lucro e o uso predatório dos recursos naturais gerando um 
considerável passivo ambiental para as próximas gerações.  
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individualista54, resultando em forte impacto sobre os recursos naturais e em grande 

produção de resíduos.   

            Por outro lado, os valores subjacentes ao comportamento individualista são 

receptivos ao consumo dos bens de posição55, que realimentam a produção de novos bens 

com as mesmas funções56.  Boa parte dos bens produzidos é formada por bens de posição que 

não trazem novas funções essenciais, apenas criam necessidades artificiais57.  

             É na expansão dos ambientes que se dá forte interação entre a ação humana e 

o ambiente natural, produzindo o desequilíbrio ambiental e ameaçando a “sadia qualidade de 

vida”.  Nessa perspectiva, Milaré58 conceitua duas visões do ambiente: 

 
 

Numa visão estrita, o meio ambiente nada mais é do que a expressão do patrimônio 
natural e as relações com e entre os seres vivos. Numa concepção ampla, que vai 
além dos limites estreitos fixados pela Ecologia tradicional, o meio ambiente 
abrange toda a natureza original (natural) e artificial, assim como os bens 
culturais correlatos. [...] Em outras palavras, quer-se dizer que nem todos os 
ecossistemas são naturais, havendo mesmo quem se refira a “ecossistemas sociais” e 
“ecossistemas naturais”. Esta distinção está sendo, cada vez mais pacificamente 
aceita, quer na teoria, quer na prática. (grifamos) 

 
    Nesta conceituação merece relevo a idéia de uma realidade complexa e 

marcada por múltiplas variáveis.  A sua assimilação pelo sistema jurídico requer instrumental 

diferenciado – inclusive uma racionalidade ambiental – capaz de compreender essas 

múltiplas variáveis e o seu aspecto dinâmico, transdisciplinar e não linear.  A referência a 

                                                 
54 O individualismo exacerbado impede que se implante um modo de vida fundado na solidariedade e na 
sustentabilidade ambiental. O individualismo radicaliza o antropocentrismo e ignora as gerações futuras.  
55 Os bens de posição traduzem o status do indivíduo, servindo como meio de distinção social. O consumo de 
bens de posição não deve ser confundido com qualidade de vida em sua dimensão objetiva, mas traduzem a 
dimensão subjetiva da qualidade de vida. 
56 Ver. FONTENELLE, Isleide Arruda. Consumo, fetichismo e cultura descartável. In: Desafios do Consumo. 
ANTAS JR., Ricardo Mendes (org.). Petrópolis: Vozes, 2007. 
57 “Em vista da volatilidade e instabilidade intrínsecas de todas ou quase todas as identidades, é a capacidade 
de ‘ir à compras’ no supermercado das identidades, o grau de liberdade genuína ou supostamente genuína de 
selecionar a própria identidade e de mantê-la enquanto desejado, que se torna o verdadeiro caminho para a 
realização das fantasias de identidade. Com essa capacidade, somos livres para fazer e desfazer identidades à 
vontade. Ou assim parece. Numa sociedade de consumo, compartilhar a dependência de consumidor – a 
dependência universal das compras – é a condição sine qua non de toda liberdade individual; acima de tudo da 
liberdade de ser diferente, de ‘ter identidade’. Num arroubo de sinceridade (ao mesmo tempo em que acena 
para os clientes sofisticados que sabem como é o jogo), um comercial de tv mostra uma multidão de mulheres 
com uma variedade de penteados e cores de cabelos, enquanto o narrador comenta: “Todas únicas; todas 
individuais, todas escolhem X” (X sendo a marca anunciada de condicionador). O utensílio produzido em 
massa é a ferramenta da variedade individual. A identidade – ‘única’ e ‘individual’ que só pode ser encontrada 
quando se compra. Ganha-se a independência rendendo-se”. BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Trad. 
Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 98-99. 
58 MILARÉ, Edis. Obra citada, p. 110 e 111. 
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“ecossistemas sociais” assinala componentes sociais que interagem com os ecossistemas 

naturais de onde surgem demandas complexas59 60.   

             A identificação da natureza jurídica e a classificação do ambiente 

apresentam alguma dificuldade porque “o meio ambiente pertence a uma daquelas categorias 

cujo conteúdo é mais facilmente intuído do que definível, como conseqüência da riqueza da 

complexidade que encerra” 61.  José Afonso da Silva, partindo da interpretação do art. 225 da 

Constituição da República, explica que 

 

“o objeto do direito é o meio ambiente qualificado. O direito que todos temos é à 
qualidade satisfatória, ao equilíbrio ecológico do meio ambiente. Essa qualidade é 
que se converteu em bem jurídico. A isso é que a Constituição define como bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.”62 

  
 

Destaca-se, assim, o que se configura em uma outra categoria de bens – 

diversa da dicotomia bem privado e bem público, e além da categoria de bens públicos63 - 

                                                 
59Ávila Coimbra também identifica a relevância da interação entendendo que o meio ambiente é a “realidade 
complexa resultante da interação da sociedade humana com os demais componentes do mundo natural, no 
contexto do ecossistema planetário da Terra”.COIMBRA, Ávila. O outro lado do meio ambiente. Campinas: 
Millennium, 2002, p. 32 e 33. 
 
60 Pierre George, citado por Álvaro Luiz Valery Mirra, traça com precisão o caráter relacional do ambiente, 
quando esclarece que “o meio ambiente é, ao mesmo tempo, um meio e um sistema de relações. A existência e 
a conservação de uma espécie estão subordinadas aos equilíbrios entre os processos destruidores e os processos 
do seu meio. O meio ambiente é este conjunto de dados fixos e de equilíbrios de forças concorrentes que 
condicionam a vida de um grupo biológico, que comporta, ele próprio, simbioses e parasitoses, que entram na 
combinação dos equilíbrios [...] O meio ambiente dos grupos e sociedades humanas é tão só um caso particular 
– aliás, excepcionalmente complexo, devido à multiplicidade das acções voluntárias ou involuntárias do homem 
– da abordagem ecológica geral. Objetivamente, o meio ambiente é um sistema de relações muito complexas, 
de uma grande sensibilidade à variação de um só desses fatores, que produz reacções em cadeia. É, geralmente, 
definido como um equilíbrio entre um grande número de grupos de forças que se compensam umas às outras. A 
imagem já é demasiado simplificada, pois os equilíbrios que se estabelecem na natureza e, com maior razão, 
numa natureza mais ou menos obliterada pelas múltiplas intervenções dos homens, são equilíbrios muito 
frágeis, instáveis. Basta um acidente meteorológico, uma acção humana imprudente, para quebrar um desses 
equilíbrios que já estava assegurado por apoios vacilantes [...].O meio ambiente é o meio global com que se 
confrontam as colectividades humanas e em relação ao qual se encontram colocadas numa situação de relações 
dialécticas e de acções e de reacções recíprocas, que põem em jogo todos os elementos do meio. Conforme o 
nível de civilização técnica dos grupos humanos, e conforme o domínio do meio natural, o meio ambiente é, 
respectivamente, mais obra do homem ou obra da natureza; é finalmente animado por processos físicos e 
fisiológicos que os homens desencadeiam, controlam ou sofrem na condição de existência ou na sua própria 
essência.” MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. 2. ed. São 
Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 13 e 14. 
 
61 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 781. 
62 SILVA, José Afonso. Direito ambiental constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 83 e 84.  
63 A saber: de uso comum do povo, de uso especial e os dominiais. São exemplos de uso comum do povo os 
mares, os rios, estradas, ruas, praças; são exemplos de uso especial os edifícios ou terrenos aplicados a serviços 
ou estabelecimentos federais, estaduais, municipais, autárquicos ou do Distrito Federal. Por fim, os bens 
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denominada bens de interesse público64 65 66. A qualificação de interesse público deve ser 

compreendida como aquela que traz consigo interesses de toda a coletividade67. Há, por 

conseqüência, a necessidade de proteção legislativa dos elementos corpóreos que integram o 

ambiente para que se concretize a garantia ao ambiente ecologicamente equilibrado68.  

Assim, o interesse público deve ser observado também em relação a estes 

elementos constitutivos dos ecossistemas69. Por isso, “o proprietário, seja ele público ou 

particular, não poderá dispor da qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

                                                                                                                                                      
dominiais são aqueles que constituem o patrimônio da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal 
ou das autarquias, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. 
64 Neste mesmo sentido, concordando com esta posição Édis Milaré, obra citada, p. 782. 
65 “Se inserem tanto bens pertencentes a entidades públicas como bens dos sujeitos privados subordinados a 
uma particular disciplina para a consecução de um fim público. Ficam eles subordinados a um peculiar regime 
jurídico relativamente a seu gozo e disponibilidade e também a um particular regime de polícia, de intervenção 
e de tutela pública. Essa disciplina condiciona a atividade e os negócios relativos a esses bens, sob várias 
modalidades, com dois objetivos: controlar-lhes a circulação jurídica ou controlar-lhes o uso – de onde as duas 
categorias de bens de interesse público: os de circulação controlada e os de uso controlado. São inegavelmente 
dessa natureza os bens imóveis de valor histórico, artístico, arqueológico, turístico e as paisagens de notável 
beleza natural, que integram o meio ambiente cultural, assim como os bens constitutivos do meio ambiente 
natural (a qualidade do solo, da água, do ar etc.). SILVA, José Afonso. Obra citada, p. 83. 
66 Quanto à indagação sobre como classificar o ambiente, os autores citados manifestam-se no sentido de 
reconhecer a qualidade de um bem de interesse público separado da definição de bens públicos e privados: 
“Não se deve aceitar, dessa forma, a qualificação do bem ambiental como patrimônio público [...]. Conclui-se 
que o bem ambiental (macrobem) é um bem de interesse público, afeto à coletividade, entretanto, a título 
autônomo e como disciplina autônoma, conforme já foi mencionado.[...] Assim, não resta dúvida de que o bem 
ambiental de interesse público deve ser separado da definição de bens públicos e privados do Código Civil 
brasileiro. [...] Na concepção de microbem ambiental, isto é, dos elementos que o compõem (florestas, rios, 
propriedade de valor paisagístico etc), o meio ambiente pode ter o regime de sua propriedade variado, ou seja, 
pública ou privada, no que concerne à titularidade dominial. Na outra categoria, ao contrário, é um bem 
qualificado como de interesse público; seu desfrute é necessariamente comunitário e destina-se ao bem-estar 
individual”. LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo de Araújo. Direito Ambiental na 
sociedade de risco. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 61 e 62. 
67 “Partindo, porém, da constatação de que a sociedade atual é cada vez mais complexa e fragmentária – pois os 
interesses de grupos se contrapõem de forma acentuada (característica da conflituosidade, em regra presente nas 
questões que envolvam interesses difusos e coletivos) - , alguns doutrinadores, mais recentemente, têm 
sustentado o esvaziamento do conceito de interesse público, ou, na mesma linha de raciocínio, têm negado que 
exista um único bem comum. Assim, por exemplo, instalar uma fábrica numa cidade pode ser um grande 
benefício social no que diz respeito à geração de empregos diretos e indiretos, à arrecadação de tributos e à vida 
econômica do lugar, mas, ao mesmo tempo, pode trazer sérios danos ao meio ambiente da região, dependendo 
da atividade a ser desenvolvida. [...] Sem negar, porém, o caráter da conflituosidade normalmente inato na 
discussão dos interesses transindividuais, de nossa parte, cremos ainda na supremacia da noção de bem comum, 
ou seja, na noção de interesse público primário”. Ibidem, p.83. 
 
68 LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 58 e 59. 
69 Antônio Herman Benjamin explica  que o ambiente “como bem – enxergado como verdadeiro universitas 
corporalis, é imaterial – não se confundindo com esta ou aquela coisa material (floresta, rio, mar, sitio histórico, 
espécie protegida etc.) que o forma, manifestando-se, ao revés, como o complexo de bens agregados que 
compõem a realidade ambiental. [...]Uma definição como esta de meio ambiente, como macrobem, não é 
incompatível com a constatação de que o complexo ambiental é composto de entidades singulares (as coisas, 
por exemplo) que, em si mesmas, também são bens jurídicos: é o rio, a casa de valor histórico, o bosque com 
apelo paisagístico, o ar respirável, a água potável. BENJAMIN, Antônio Herman de V. Função ambiental. In: 
Dano ambiental, prevenção, reparação e repressão. BENJAMIN, Antônio Herman (Coord.). São Paulo: RT, 
1993, p. 75. 
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devido à previsão constitucional, considerando-o macrobem de todos” 70. Há assim evidente 

subordinação e vinculação do uso dos elementos que compõe o ambiente à proteção 

constitucional do ambiente ecologicamente equilibrado71 72 .  

  Os interesses difusos, próprios de uma sociedade de massa, fogem da lógica 

individualista, porque têm a titularidade indeterminada, são indivisíveis com relação ao 

objeto.  Embora tenham sido identificados “inicialmente como mero interesse elevou-se à 

dimensão de verdadeiro direito, conduzindo à reestruturação de conceitos jurídicos, que se 

amoldassem à nova realidade” 73.  Os interesses metaindividuais foram divididos pelo 

legislador (Lei 8.078/90, art. 8º) em difusos, coletivos (em sentido estrito) e individual 

homogêneo.   

           O ambiente situa-se na classificação de interesses coletivos lato sensu, o que 

significa reconhecer que é marcadamente difuso, apresentando também uma face de interesse 

coletivo em sentido estrito e outra face de interesse individual. 74 75 76 

                                                 
70  LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo. Obra citada, p.59. 
71 O Ministro Celso de Mello assinala que os direitos de terceira geração, que materializam poderes de 
titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da 
solidariedade constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento 
dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial 
inexauribilidade. Mandado de Segurança 22.164, Pleno do STF, em 30.10.1995, relator Celso de Mello. 
MILARÉ, Édis, obra citada, p. 783. 
72 Michel Prieur, da Universidade de Limoges, França, e Diretor do Centro de Direito Ambiental, explica o 
direito do ambiente como um direito de caráter horizontal e um direito de interações. Recobre os diferentes 
ramos clássicos do Direito, e, simultaneamente, tende a penetrar todos os sistemas jurídicos existentes para os 
“orientar num sentido ambientalista”. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 10. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2002, p. 129. 
73 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas.  
São Paulo: RT, 2006, p.83. 
74 Mancuso explica que “é lícito especular que a opção do legislador brasileiro pelo termo interesse possa se ter 
fundado na consideração de que no universo processual coletivo cuida-se de valores dessubstantivados, é dizer, 
indivisíveis e afetados a sujeitos indeterminados, o que faria soar um tanto estranho a alusão a direitos, porque 
estes evocam algo que é atribuído, com exclusividade, a um definido titular.” MANCUSO, Rodolfo de 
Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas. São Paulo: RT, 2006, p. 84. 
75 Gerhard Köbler  ressalta que interesse representa um conceito jurídico indeterminado e que o seu conteúdo 
deve ser aferido com base no sentido e na finalidade da norma legal em questão [Em alemão: “Es ist ein 
unbestimmer Rechtsbegriff. Sein Inhalt muB jeweils na Hand Von Sinn und Zwech der betreffenden 
gesetzlichen Regelung ermittelt werden”]. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas - no 
direito comparado e nacional. São Paulo: RT, 2002, p.201. 
76 Aluisio Gonçalves de Castro Mendes entende que o legislador brasileiro preferiu a expressão interesse, 
desprovida de adjetivações, para evitar a distinção entre interesses legítimos e não legítimos, ou a distinção 
entre interesses legalmente protegidos e aqueles sem proteção assegurada: “Discute-se, igualmente, na doutrina, 
a possibilidade da equiparação dos interesses aos direitos. [...] Kazuo Watanabe defende, no entanto, que os 
“termos ‘interesses’ e ‘direitos’ foram utilizados como sinônimos, certo é que, a partir do momento em que 
passam a ser amparados pelo direito, os ‘interesses’ assumem o mesmo status de ‘direito’, desaparecendo 
qualquer razão prática e mesmo teórica, para a busca de uma diferenciação ontológica entre eles”. Esclarece, 
ainda, que a “necessidade de estar o direito subjetivo sempre referido a um titular determinado ou ao menos 
determinável, impediu por muito tempo que os ‘interesses’ pertinentes, a um tempo, a toda uma coletividade e a 
cada um dos membros dessa mesma coletividade, como, por exemplo, os ‘interesses’ relacionados ao meio 
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            Mancuso assinala que “por cuidarem os valores metaindividuais de posições 

dessubstantivadas, nesse sentido de referidas genericamente à toda a coletividade ou a largos 

segmentos dela (podendo mesmo concernir a futuras gerações), afigura-se mais adequado o 

termo interesse, antes que direito” 77 78.  

            O traço distintivo dos interesses difusos é que estes abrangem um número 

indeterminado de pessoas unidas pelo mesmo fato, enquanto os interesses coletivos em 

sentido estrito relacionam-se a um grupo determinado ou determinável de pessoas e a uma só 

base jurídica.79 80 Em síntese, as características básicas dos interesses difusos são: 

indeterminação dos sujeitos; indivisibilidade do objeto; intensa conflituosidade; tendência à 

transição ou mutação no tempo e no espaço. 

  O primeiro aspecto a ser considerado, qual seja o da indeterminação, refere-se 

ao interesse do sujeito para agir processualmente.  Nessa circunstância, o problema advém da 

perspectiva da cultura civilística em que a tutela tem por base a titularidade de um direito 

vinculada a um sujeito. No caso do ambiente, a tutela deve estar associada à relevância social 

e ao interesse ambiental em questão. No dizer de Ada Pellegrini Grinover, “a relevância 

                                                                                                                                                      
ambiente, à saúde, à educação, à qualidade de vida etc., pudessem ser havidos por juridicamente protegíveis. 
Era a estreiteza da concepção tradicional do direito subjetivo, marcada profundamente pelo liberalismo 
individualista, que obstava a essa tutela jurídica. Com o tempo, a distinção doutrinária entre ‘interesses simples’ 
e ‘interesses legítimos’ permitiu um pequeno avanço, com a outorga de tutela jurídica a estes últimos. Hoje, 
com a concepção mais larga do direito subjetivo, abrangente também do que outrora se tinha como mero 
‘interesse’ na ótica individualista então predominante, ampliou-se o espectro de tutela jurídica e jurisdicional”. 
Ibidem, p. 201. 
77 No mesmo sentido, José Carlos Barbosa Moreira, para quem “inexiste princípio a priori segundo o qual toda 
situação jurídica subjetiva que se candidate à tutela estatal por meio do processo deva obrigatoriamente exibir 
carta de cidadania entre os direitos, no sentido rigoroso da palavra”. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. 
Jurisdição coletiva e coisa julgada – teoria geral das ações coletivas. São Paulo: RT, 2006, p. 85. 
78 Rodolfo Camargo de Mancuso manifesta preferência por um conceito analítico de interesse difusos, assim 
explicitado da seguinte forma: “são interesses metaindividuais, que, não tendo atingido o grau de agregação e 
organização necessário à sua afetação institucional junto a certas entidades ou órgãos representativos dos 
interesses já socialmente definidos, restam em estado fluido, dispersos pela sociedade civil como um todo (v.g., 
o interesse à pureza do ar atmosférico), podendo, por vezes, concernir a certas coletividades de conteúdo 
numérico indefinido (v.g., os consumidores).MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos – conceito e 
legitimação para agir.  5. ed. São Paulo: RT, 2000, p.86. 
79 DELGADO, José Augusto. Interesses difusos e coletivos: evolução conceitual – doutrina e jurisprudência do 
STF. Revista Jurídica, n. 260, jun. 1999, p. 21. 
80 Mancuso identifica diferenças básicas que se referem tanto a uma ordem quantitativa, quanto à qualitativa, 
reconhecendo que “o interesse difuso concerne a um universo maior do que o interesse coletivo, visto que, 
enquanto aquele pode mesmo concernir até a toda humanidade, este apresenta menor amplitude, já pelo fato de 
estar adstrito a uma relação-base, a um vínculo jurídico, o que o leva a se aglutinar junto a grupos sociais 
definidos; sob o segundo critério [qualitativo], vê-se que o interesse coletivo resulta do homem em sua projeção 
corporativa, ao passo que, no interesse difuso, o homem é considerado simplesmente enquanto ser humano.” 
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Obra citada, p. 77 e 78. 
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jurídica do interesse não mais advém de sua afetação a um titular determinado, mas, ao 

contrário, do fato de que esse interesse concerne a uma pluralidade de sujeitos” 81. 

          Não bastasse isso, os interesses difusos contêm interesses intergeracionais que 

são limites temporais implícitos ao exercício dos direitos. Vinculam-se diretamente aos riscos 

atuais e àqueles que podem atingir as gerações futuras, as quais não possuem representação 

direta de seus interesses nos processos de tomada de decisão, tanto quando da prestação 

jurisdicional, quanto da gestão pública do ambiente. Há, portanto, interesses implícitos que 

carecem de representação direta e são limites orientadores à prestação jurisdicional. 

                       Esses interesses estão presentes especialmente quando do uso de novas 

tecnologias para alteração da vida, como, por exemplo, no caso da manipulação genética, 

seja nos alimentos transgênicos (organismos geneticamente modificados), seja na clonagem 

de seres vivos ou na intervenção no genoma e no uso de substâncias químicas e radiativas.  

Nessa linha de pensamento, o uso dos recursos naturais de forma predatória tem potencial de 

risco para afetar o interesse das gerações futuras.  

  Já a característica da indivisibilidade dos interesses difusos aparece ressaltada 

quando da análise da qualidade de vida e dos riscos ambientais 82, eis que o ônus do 

desenvolvimento e seu impacto sobre o ambiente, ainda que indivisível, ocorre de forma 

diferenciada sobre os grupos sociais.  Alguns gozam de maiores benefícios e podem arcar 

com a diminuição dos riscos pessoais, ao passo que outros sofrem maiores malefícios, sem 

que disponham de meios para atenuar os efeitos negativos.  O próprio acesso à informação é 

diferenciado, o que implica a diferente percepção dos riscos.    

            Percebe-se assim que o ambiente ecologicamente equilibrado está no centro de 

diversas relações que, rompidas, provocam efeitos de forma indivisível 83. Embora uma das 

características mais singulares do ambiente seja a indivisibilidade dos riscos, alguns de seus 

                                                 
81 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Obra citada, p. 85. 
82 Ver VEYRET, Yvette e RICHEMOND, Nancy Meschinet de. Definições e vulnerabilidade do risco. In Os 
Riscos – o homem como agressor e vítima do meio ambiente. Trad. Dílson Ferreira da Cruz. VEYRET, Yvette 
(org.). São Paulo: contexto, 2007. 
83 “Os desastres ambientais mais recentes, como da usina nuclear de Chernobyl, do petroleiro Exxon-Valdez e a 
destruição dos poços de petróleo no Kuwait, na Primeira Guerra do Golfo, reforçaram a percepção da 
magnitude da desarmornia entre homens e natureza. Entretanto, dá-se o crédito ao início da conscientização 
pública em relação à gravidade dos problemas ambientais à publicação do livro Primavera Silenciosa por 
Rachel Carson em 1962. A autora expôs em sua obra o impacto desconhecido e inesperado da contaminação do 
ambiente por substâncias químicas, especialmente, o DDT. Ela mostrou como os pesticidas podem afetar o 
intrincado equilíbrio ecológico dos ecossistemas, contaminando águas superficiais e subterrâneas, reduzindo a 
biodiversidade e afetando negativamente a saúde humana. Embora inicialmente atacada e ridicularizada, a 
análise e revisão dos dados de Carson provaram-se corretas.” CARVALHO, Edson Ferreira de. Meio ambiente 
e direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2006, p. 142. A obra citada pelo autor: Carson, Rachel. Primavera 
silenciosa. Barcelona: Luis Caralt, 1964. 
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efeitos podem convergir mais forte ou exclusivamente para os segmentos mais pobres que 

carregam desproporcionalmente o ônus da degradação ambiental. 

  No que concerne à conflituosidade, é possível se identificar que os interesses 

difusos “estão soltos, fluidos, desagregados, disseminados entre segmentos sociais mais ou 

menos extensos; não têm um vínculo jurídico básico, mas exsurgem de aglutinações 

contingenciais, normalmente contrapostas entre si” em que “os litígios têm por causa remota 

verdadeiras escolhas políticas” 84. A intrínseca conflituosidade pode expandir-se em larga 

escala pelos segmentos sociais, mostrando a ineficiência dos procedimentos e da estrutura 

tradicionalmente usados para a mediação dos conflitos 85.  

                     Na perspectiva formulada por Selene Herculano “os riscos e a questão 

ambiental têm de ser entendidos como questões decorrentes de processos sociais, políticos, 

socioeconômicos, que precisam ser contextualizados” 86.  O conflito ambiental é assim litígio 

social em sentido amplo, não sendo possível separar o conteúdo ambiental destes processos 

pois a compreensão de sua conflituosidade requer examiná-la inserida no contexto social. 

            Já as lesões conseqüentes nem sempre são passíveis de “reparação integral, em 

espécie, porque não se trata de valores fungíveis, suscetíveis de reparação através de 

ressarcimento pecuniário”. A racionalidade econômica mostra-se, com freqüência, 

inadequada para a solução dos danos ambientais. Afinal, “qual dinheiro indenizará a dor 

moral e o sofrimento físico das vítimas da talidomida? Qual dinheiro indenizará os resultados 

funestos da poluição de um rio, especialmente no que tange às populações ribeirinhas?” 87 

  Por fim, no que concerne a sua transição no tempo, há que se admitir o caráter 

fugaz dos interesses difusos, razão pela qual “não demonstram eles aptidão para serem 

completamente tutelados em sede legislativa, a qual, a princípio seria a indicada, visto que 

esses interesses implicam verdadeiras escolhas políticas” porque “não haveria tempo material 

para que a tutela nesse nível se concretizasse de modo útil e eficaz” 88.  

          É indispensável, portanto, que exista, além de uma proteção legal (e 

constitucional) do ambiente, alguma flexibilidade instrumental para a garantia desta proteção, 

de modo a se amoldar às transformações imanentes à complexidade dos litígios ambientais. 

    

                                                 
84 MANCUSO, Rodolfo Camargo de. Obra citada, p. 92. 
85 MAZZILLI, Hugo Nigro. Obra citada, p. 51. 
86 HERCULANO, Selene. Qualidade de vida e riscos ambientais (Apresentação). Niterói: EdUFF, 2000, p. 8. 
87 Ibidem, p. 98. 
88 Ibidem, p. 99. 
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1.2. O ambiente como direito humano, subjetivo, reflexo e fundamental. 

 
 

    A defesa e a preservação do ambiente ecologicamente equilibrado são 

pressupostos à efetivação dos direitos à vida 89 e à saúde. Este entendimento produz alguns 

desdobramentos: primeiro, a amplitude de defesa do direito à vida; segundo, o direito à vida, 

tendo como pressuposto o ambiente sadio e sua relação com o direito à igualdade; terceiro, o 

direito de propriedade e o de exploração de atividade econômica submetidos à preservação 

de um ambiente ecologicamente equilibrado.  

  A amplitude de defesa do direito à vida significa preservação e garantia de 

qualidade de vida sadia. A vida propriamente dita pode ser preservada em um ambiente 

contaminado, restando, entretanto, prejudicados a sua qualidade e a realização dos anseios 

humanos90.  Manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado relaciona-se, portanto, à 

preservação da vida com seu potencial de realização e de satisfação.  A fusão do direito à 

vida com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado representa a expansão da 

abrangência do conteúdo do bem jurídico tutelado, a vida, inserindo-o necessariamente em 

um ambiente sadio. 

                                                 
89 [...] “A conscientização a respeito da relação entre meio ambiente e direitos humanos e a reivindicação do 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado iniciou-se a partir da Conferência de Estocolmo, de 1972. 
[...] Embora não tenha declarado o direito humano ao ambiente, ela estabeleceu claramente o elo entre meio 
ambiente e direitos humanos civis e políticos (liberdade, igualdade e dignidade) e econômicos, sociais e 
culturais (adequada condição de vida e bem estar), ao estabelecer no princípio 1º, que “o homem tem o direito 
fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de 
qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigações de 
proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras.” CARVALHO, Edson Ferreira. 
Meio Ambiente e Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2006. 
90 O caso do corredor químico do rio Mississippi, nos Estados Unidos, uma faixa de terras de 85 milhas ao 
longo do rio entre New Orleans e Baton Rouge, em Louisiana, revela o ônus que determinados segmentos 
sociais podem estar sujeitos. Este local abriga 136 indústrias petroquímicas e seis refinarias, produzindo um 
quinto da produção petroquímica dos Estados Unidos. Segundo Bervely Wright, “o ar, o solo e água ao longo 
do corredor estavam de tal modo repletos de carcinogênicos que o corredor chgeou a ser descrito como um 
experimento humano em massa” (WRIGHT, Bervely. Cooperação com a universidade pela justiça ambiental: 
o caso do centro de justiça ambiental do extremo sul, Louisiana. In: Justiça Ambiental e Cidadania. 2. ed. 
ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA, José Augusto (Org.) Rio de Janeiro: Relume 
Dumará/Fundação Ford, 2004, p. 109.). No Brasil, é possível citar “a anencefalia nas crianças nascidas em 
Cubatão (SP), a presença das substâncias cancerígenas conhecidas como drins nas chácaras de Paulínia (SP), a 
estigmatização que perpetua o desemprego dos trabalhadores contaminados por dioxina no ABC paulista, a 
alta incidência de suicídio entre os trabalhadores rurais usuários de agrotóxicos em Venâncio Aires (RS) são 
exemplos que configuram as manifestações visíveis de um modelo fundado na injustiça estrutural e na 
irresponsabilidade ambiental de empresas e governos.” (ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; e 
PÁDUA, José Augusto. A justiça ambiental e a dinâmica das lutas socioambientais no Brasil – uma 
introdução. In: Justiça Ambiental e Cidadania. 2. ed. ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA, 
José Augusto (Org.) Rio de Janeiro: Relume Dumará/Fundação Ford, 2004, p. 16. 
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  Também é preciso assinalar que a dignidade da pessoa humana apresenta 

íntima ligação com o ambiente. Ingo Wolfgang Sarlet91 explica que 

 

[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos. 

  

   Essa perspectiva resulta em desdobramentos significativos, em especial no que 

se refere ao direito à igualdade: se todos são iguais e têm direito à vida em um ambiente 

ecologicamente equilibrado como enfrentar, então, a existência de grupos sociais sujeitos aos 

efeitos diretos do desequilíbrio da degradação ambiental produzida pela atividade humana92?  

Como tratar o princípio da igualdade, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e o direito à vida, diante de contextos de acentuada desigualdade social que afrontam, em 

última análise, o próprio princípio constitucional da dignidade humana?     

            Por isso é possível afirmar que o direito ao ambiente ecologicamente 

equilibrado é um direito humano, porque se vincula ao próprio direito de existência. Assim, 

esse direito representa ao mesmo tempo a garantia de preservação do direito à vida e do 

direito à igualdade. Um hipotético “direito de degradar” o ambiente ofende diretamente o 

direito à igualdade, porque nem todos poderão exercer com reciprocidade este hipotético 

“direito”.  A soma do resultado dos exercícios dos “direitos de degradar”, ao final, resultaria 

em impossibilidade da existência da vida e, como tal, em supressão do próprio direito à vida. 

  Além de reconhecer o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado como 

direito humano, a sua inclusão como um direito fundamental parece ser o melhor 

entendimento, porque há um valor específico a ser tutelado, que não está subordinado a 

quaisquer direitos reflexos 93.    

                                                 
91 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição de 1988. 4. 
ed.  rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p.60.  
92 Vale consultar SÁNCHEZ, Luis Enrique. Danos e passivo ambiental. In: Curso Interdisciplinar de Direito 
Ambiental. Barueri, Manole, 2005. 
93 Como um direito reflexo do direito à vida ou do direito à igualdade sempre estará sujeito à prévia discussão 
se há violação do direito à vida ou do direito à igualdade para que se reconheça o direito ao ambiente 
ecologicamente equilibrado. 
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           Na mesma linha de raciocínio, a sua defesa e proteção, dada sua importância, 

não devem estar condicionadas a seu reconhecimento no direito positivo, por serem 

pressupostos de existência do homem em uma rede de relações complexas.   

           Trata-se, pois, de direito de terceira geração, que não pode ser afastado ou 

negligenciado pelos ordenamentos jurídicos.  Ele surge assim como uma espécie de 

supradireito, que extrapola as fronteiras nacionais, não sendo por acaso que a questão 

ambiental esta cada vez mais presente nos tratados internacionais.                

           Vale destacar que as partes constitutivas do ambiente (água, ar, solo, fauna, 

flora, entre outros componentes), mesmo tendo regimes jurídicos diferenciados para seu uso 

e exploração pelo homem, são atingidas de forma reflexa pelo direito ao ambiente 

ecologicamente equilibrado.  É óbvio que o uso e a exploração inadequada de um dos 

elementos constitutivos do ambiente resulta em violação ao direito do ambiente 

ecologicamente equilibrado, sendo, portanto, inegável a subordinação dos regimes de 

exploração à manutenção do equilíbrio ecológico.  

             Há que se indagar ainda se há um direito subjetivo ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado?  Neste contexto, concordamos com Flávio Paixão de Moura 

Júnior94 quando registra o aparecimento deste direito subjetivo, reconhecendo que ele se 

desdobra em complexidade e se relaciona a direitos prestacionais. 

             No contexto deste trabalho, interessa ressaltar que o ambiente apresenta 

conteúdo singular, capaz de, ao mesmo tempo, expandir-se como difuso, fundamental, 

complexo, mantendo, também, um componente de direito subjetivo individual.  Isto porque o 

indivíduo detém um direito subjetivo ao ambiente ecologicamente equilibrado, não obstante 

na essência deste direito subjetivo (mais do que o interesse pessoal) sobressaia-se o interesse 

público da coletividade.  É possível desta forma reconhecer-se a existência de um direito 

                                                 
94 Na íntegra: [...] “O reconhecimento de um direito subjetivo ao meio ambiente equilibrado se aproxima aqui 
de muitos aspectos e problemas envolvidos no reconhecimento de novas gerações de direitos, não 
reconduzíveis aos termos estáticos dos tradicionais direitos subjetivos. [...] O problema de se reconhecer o 
direito subjetivo ao meio ambiente não estará assim apenas na dificuldade discursiva de se delinear uma 
concretização conceitual ao fenômeno ambiental, ou ao seu aspecto positivo, de adequação de um fato ou 
comportamento a um sentido de justiça ambiental, mas na necessidade de se acionar os poderes 
concretizadores, especialmente legislador e administrador, para dar cumprimento ao novo desiderato 
constitucional. Não se deve, todavia, impor ao direito ao ambiente equilibrado, bem como aos direitos sociais, 
desqualificação político-constitucional pelo fato de requererem tratamento dogmático diferenciado, mais 
dependente do legislador do que do juiz. O problema da subjetividade do direito ao ambiente equilibrado é 
assim um problema típico dos direitos prestacionais, agravado pelo toque da complexidade.” MOURA 
JÚNIOR, Flávio Paixão de. O direito constitucional ambiental: a constituição como via da ecologização do 
direito; algumas considerações. In: A Constitucionalização do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações 
Específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007,  p. 793 e 794. 
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subjetivo público, ao qual a contrapartida é um dever público de promover ações positivas de 

defesa e proteção do ambiente ecologicamente equilibrado. 

 
 
1.3 O direito ao ambiente ecologicamente equilibrado frente à livre iniciativa 
econômica, ao direito de propriedade e ao interesse público secundário. 
 
 
  O ambiente é um contraponto inibitório ao livre e absoluto exercício do direito 

do proprietário assim como à livre iniciativa econômica (e também às políticas públicas). 

Isso porque hoje já se aceita que o conteúdo ambiental deve estar presente, com seu caráter 

de interesse público difuso, tanto no direito individual de propriedade quanto no direito ao 

livre empreendimento econômico, porque em ambos os casos podem surgir desequilíbrios 

ambientais irreversíveis.  

             Há que se compatibilizar desta forma o direito individual de propriedade com 

o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Rogério Gesta Leal95 registra 

que “hodiernamente, na maioria das legislações ocidentais, [...] há uma nova concepção de 

propriedade, que, por ser incompatível com sua clássica natureza absoluta, afasta o referido 

absolutismo. É a propriedade caracterizada por sua função social”.96 97  

               De forma mais específica, Fernanda de Salles Cavedon98 afirma que há que se 

reconhecer “uma função ambiental inerente à Propriedade e intrínseca à noção de Função 

Social da mesma”, explicando que “da conjunção da proteção legal conferida ao Direito de 

Propriedade e ao Meio Ambiente no Ordenamento Jurídico Brasileiro, origina-se a Função 

Ambiental da Propriedade”. Desta forma, “a Propriedade adquire uma nova Função, de 

caráter ambiental, pela qual o seu uso, gozo e fruição deverá garantir a integridade do 

patrimônio ambiental nela existente”.99 

  A efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com 

sua função sócio-ambiental, pode trazer novo funcionamento às relações sociais no que se 
                                                 
95 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil: aspectos jurídicos e políticos. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado; Santa Cruz do Sul, RS: Edunisc, 1998. 
96 Ibidem,, p. 117. 
97 José Robson da Silva identifica a mudança a partir da Carta Política ao afirmar que “na linguagem clássica, 
pode-se afirmar que o patrimônio, na Constituição, tem funções privadas e públicas. Para além disto e numa 
perspectiva crítica, o patrimônio possui funções sociais e difusas” e conclui que “a dignidade da pessoa 
humana e a tutela do meio ambiente formam as bases angulares do direito patrimonial constitucional”SILVA, 
José Robson da. Paradigma biocêntrico: do patrimônio privado ao patrimônio ambiental. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002, 138. 
98 CAVEDON, Fernanda de Salles. Função social e ambiental da propriedade. Florianópolis: Visualbooks, 
2003. 
99 Ibidem, p. 122-123. 
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refere ao exercício do direito de propriedade, fazendo brotar a responsabilidade social e 

solidária do proprietário no uso de sua propriedade como condição à legitimidade social de 

seu direito.  

  Por sua vez, a questão econômica deve estar inserida nos campos social e 

ecológico, o que significa um redimensionamento da prática econômica. Isto se traduz em 

uma política econômica em que sejam consideradas finalidades mais abrangentes voltadas 

para a qualidade de vida e para o bem-estar.100 

  Afirma, com propriedade, Cristiane Derani que “a questão ambiental é, em 

essência, subversiva, visto que é obrigada a permear e a questionar todo o procedimento 

moderno de produção e de relação homem-natureza, estando envolvida com o cerne da 

conflituosidade da sociedade moderna” 101. Por isso, o direito ao ambiente ecologicamente 

equilibrado tem caráter inibitório e conformador da atividade econômica, afastando o 

desenvolvimento de práticas predatórias e negligentes quanto às suas responsabilidades 

sócio-ambientais.102 Como resposta, em uma espécie de postura conciliatória, afastando as 

necessárias mudanças estruturais no modo de produção e consumo, surge a prática do 

desenvolvimento sustentável.    

             Outro ponto a ser abordado é o interesse público secundário que, não raro, se 

contrapõe ao direito ao ambiente ecologicamente equilibrado.  Trata-se do interesse estatal, 

seja de um ente estatal, seja do próprio governo, que quer ter prevalência sobre o interesse 

público primário. Ocorre que grandes obras, como hidrelétricas e estradas, podem resultar em 

transformações ambientais de extensas e indesejáveis proporções, já que os estudos de 

impacto ambiental nem sempre refletem a complexidade da questão.  Não bastasse tudo isso, 

essas grandes obras são geradoras de empregos e crescimento econômico, fazendo convergir 

o interesse público secundário e o econômico privado para o mesmo objetivo.   

                          Cabe ainda recordar que algumas questões ambientais estão relacionadas a 

projetos políticos de governo que podem confrontar com interesses de grupos minoritários e 

com a defesa e preservação do ambiente. Políticas de governo podem impor a determinados 

                                                 
100 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. XXII. 
101 Ibidem, p. 63. 
102 Arlindo Philippi Jr. e José Eduardo Ramos Rodrigues concluem com propriedade que, “diante da escassez 
dos bens ambientais”, hoje em dia, “os empresários, os detentores dos meios de produção, precisam igual e 
necessariamente preocupar-se com a conservação do meio ambiente. Mesmo que seja apenas pelo egoístico 
motivo de garantir a continuidade de seus negócios”PHILIPPI  JR., Arlindo e RODRIGUES, José Eduardo 
Ramos. Uma introdução ao direito ambiental: conceitos e princípios. In: Curso Interdisciplinar de Direito 
Ambiental. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 5. 
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segmentos sociais um ônus desproporcional em relação ao restante da sociedade, 

concentrando a exposição a riscos a populações de determinadas áreas.  

                          Henri Ascelrad103 assinala que “a prática de se alocar instalações de esgoto e 

lixo em áreas habitadas por populações trabalhadoras pobres, despossuídas e pertencentes a 

minorias étnicas não é recente, tendo sido mesmo observada desde a remota Antiguidade”. 

João Carlos Gomes104 analisa o histórico da instalação do pólo petroquímico de Cubatão em 

que se “produziu uma das cidades mais poluídas do planeta, tristemente rotulada de O Vale 

da Morte” e as conseqüências da contaminação dos poluentes orgânicos persistentes 

(POPs)105 à saúde da população local e dos trabalhadores em meio à omissão do Poder 

Público. 

             Não se pode esquecer neste aspecto que o estudo de impacto ambiental é 

custeado e contratado pelo empreendedor; tampouco deve ser desconsiderado que os órgãos 

públicos responsáveis pelos licenciamentos não possuem total autonomia técnica frente aos 

níveis hierárquicos governamentais.  De igual forma, cumpre admitir que audiências 

públicas, especialmente quando envolvem questões complexas, mostram-se como 

cumprimento de mera formalidade, em face do acesso restrito às informações e dos limites 

impostos à forma de deliberação.  

              Por fim, não se pode esquecer que os mecanismos formais burocráticos – 

que conferem aparência de legalidade aos atos com o mero cumprimento das formalidades – 

não estão arredios à corrupção. Não é incomum constatar direcionamentos nos estudos de 

impacto ambiental nem licenciamentos motivados por critérios discutíveis ou inconfessáveis.  

Não é incomum a existência de redes burocráticas de corrupção, em uma espécie de legado 

histórico que permanece legitimado pelo costume. 

                                                 
103 ACSELRAD, Henri. Justiça ambiental – ação coletiva e estratégias argumentativas. In: Justiça Ambiental e 
Cidadania. 2. ed. ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; e PÁDUA, José Augusto. (org.) Rio de Janeiro: 
Relume Dumará/Fundação Ford, 2004, p. 25. 
104 GOMES, João Carlos. A maior contaminação por POPs no Brasil: o caso Rhodia na baixada santista. In: 
Justiça Ambiental e Cidadania. 2. ed. ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; e PÁDUA, José Augusto. 
(org.) Rio de Janeiro: Relume Dumará/Fundação Ford, 2004, p. 244. 
105 “Os poluentes orgânicos persistentes (POPs) são substâncias tóxicas. Os POPs estão se disseminando pelo 
planeta e são repassados de geração a geração, acumulando-se no meio ambiente e nos corpos das pessoas, 
animais e plantas. Essa substâncias tóxicas são geradas em diversos processos industriais que empregam cloro 
e derivados do petróleo. Os POPs são tóxicos aos seres vivos, não sendo eliminados pelos organismos com 
facilidade e demandando décadas para tal. Resistentes à degradação química, biológica e fotolítica (da luz) , 
afetam a saúde humana e os ecossistemas, mesmo em pequenas concentrações.” Entre os POPs mais perigosos 
para o meio ambiente e a saúde pública, pode-se citar: aldrin, clordano, dieldrin, DDT, dioxinas, furanos, 
endrin, heptacloro, , hexaclorobenzeno (HCB), mirex, policloretos de bifenilas (PCBS) e toxafeno. Ibidem, p. 
239-240. 
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                          Quando o conflito envolve o poder público – representado pelo governo – 

contraposto aos interesses das coletividades, a problemática ambiental mostra sua 

singularidade.  Os mecanismos tradicionais são incapazes de dar conta de tamanho desafio, 

porque a extensão do litígio requer capacitação adequada dos magistrados, promotores, 

advogados e técnicos, bem como todo um instrumental compatível com tal singularidade de 

conflito.  

                          Ao se tratar de políticas públicas, envolvendo direta ou indiretamente o 

direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, não se pode conceber imunidade de certas 

questões quando do exame pelo Judiciário, sob pena de comprometer o próprio sentido da 

concretização da justiça ambiental. A demanda deve ser avaliada em sua inteireza, porque 

políticas públicas podem subdimensionar riscos106 e ocultar o ônus desproporcional a 

determinados segmentos sociais, caracterizando de forma reflexa burla à norma 

constitucional107.  

                          Ora, o controle de políticas públicas pelo Judiciário não é a substituição da 

discricionariedade do Executivo pela discricionariedade do magistrado, mas a conformação 

da discricionariedade do Poder Público ao interesse público primário. Além disso, é preciso 

considerar que políticas públicas podem violar, ainda que de forma reflexa, interesses e 

direitos de determinados segmentos sociais que não podem ser negociados ou renunciados108. 

                         Ao final, não se pode deixar de assinalar que a morosidade nas decisões 

judiciais e as distorções nos licenciamentos ambientais e nos estudos de impactos ambientais 

acabam por consagrar políticas públicas ambientais ainda que ilegais, ainda que lesivas ao 

ambiente e ainda que ilegítimas. A estratégia da alegação da obra já em andamento, que não 

pode ser desfeita (dado aos altos custos envolvidos), não é de todo rara na implementação das 

                                                 
106 “A despeito dos significativos avanços ocorridos nas últimas décadas na proteção ambiental, mais de 1,3 
bilhão de indivíduos no mundo vivem em ambientes físicos inseguros e insalubres. A geração de resíduos 
perigosos e a movimentação internacional de resíduos e produtos tóxicos provocam alguns dilemas sanitários, 
ambientais, legais, políticos e éticos.” BULLARD, Robert. Enfrentando o racismo ambiental no século XXI. 
In: Justiça Ambiental e Cidadania. 2. ed. ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; e PÁDUA, José 
Augusto. (org.). Trad. Carlos Machado de Freitas. Rio de Janeiro: Relume Dumará/Fundação Ford, 2004, p. 
41. 
107 Robert Bullard, analisando a legislação ambiental dos EUA, identifica que a aplicação da proteção 
ambiental se dá de forma diferenciada: “Os EUA possuem uma das melhores legislações ambientais do 
planeta. Entretanto, no mundo real, nem todas as comunidades são tratadas de modo igual. As regulamentações 
ambientais não têm alcançado benefícios uniformes entre todos os segmentos da sociedade. Algumas 
comunidades são rotineiramente envenenadas enquanto o governo olha para o outro lado.” Ibidem, p. 42. 
108 Alguns autores reconhecem a existência de um racismo ambiental que é uma forma de discriminação 
institucionalizada. “A discriminação institucional é definida como ações ou práticas conduzidas pelos 
membros dos grupos (raciais ou étnicos) dominantes com impactos diferenciados e negativos para os 
membros dos grupos (étnicos ou raciais) subordinados”. Ibidem, p. 43. 
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políticas públicas, mantendo assim obras de interesse político-eleitoral-econômico. A 

prestação jurisdicional acaba por perder sua utilidade, transformando-se em remendo tardio à 

lesão ambiental concretizada pelo próprio Poder Público.   

 

1.4 O direito ambiental constitucionalizado como um núcleo de valores orientadores. 

 

                A flexibilidade e a abrangência da teoria dos princípios109 permite que esta 

abordagem seja a mais adequada às questões ambientais. As regras, ainda que concretizadas 

em normas pela interpretação, apresentam certa rigidez incapaz de enfrentar os casos difíceis 

e complexos. A constitucionalização do direito ambiental facilita sua abordagem axiológica 

tendo em vista a orientação valorativa da Carta Política110. Cabe indagar neste aspecto que 

princípios seriam os pilares deste tipo de abordagem, bem como se haveria relação 

hierárquica entre eles. 

                                                 
109 Princípio, por definição, é “mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua 
exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no 
que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito 
administrativo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 922-923. 
110 Benjamin relaciona alguns benefícios substantivos e formais da constitucionalização do direito do ambiente. 
Enumera os substantivos: “1. Instituição de um inequívoco dever de não degradar, contraposto ao direito de 
explorar, inerente ao direito de propriedade, previsto no art. 5º, XXII, da Constituição Federal; 2. A 
ecologização da propriedade e da sua função social;  3. A proteção ambiental como direito fundamental; 4. 
Legitimação constitucional da função estatal reguladora; 5. Redução da discricionariedade administrativa; 6. 
Ampliação da participação pública.” Em relação aos benefícios formais, menciona os seguintes: “1. Máxima 
preeminência e proeminência dos direitos, deveres e princípios ambientais; segurança normativa; 2. 
Substituição do paradigma da legalidade pelo da constitucionalidade; 3. Controle da constitucionalidade da lei;  
4. Reforço exegético pró-ambiente das normas infraconstitucionais.” Os benefícios enumerados por Benjamin 
revelam a importância da constitucionalização da matéria ambiental para que se estabeleçam as bases 
conformadoras da justiça ambiental, tanto para sua criação pelo legislador, como para seu funcionamento. A 
existência deste núcleo de valores no texto constitucional é ponto de partida para a ruptura com a justiça 
comum e o embrião de uma justiça ambiental especializada. Significa dizer que não se trata de emendar 
procedimentos ou aplicar as leis ambientais, trata-se, isto sim, de estruturar uma racionalidade fundada em um 
outro núcleo de valores e com outros procedimentos vinculados a fins específicos. Retomando a importância 
da Constituição para superação da abordagem clássica Benjamin comenta sobre a mudança de paradigma na 
Constituição do Brasil: “Coube à Constituição – do Brasil, mas também de muitos outros países – repreender e 
retificar o velho paradigma civilístico, substituindo-o, em boa hora, por outro mais sensível à saúde das 
pessoas (enxergadas coletivamente), às expectativas das futuras gerações, à manutenção das funções 
ecológicas, aos efeitos negativos a longo prazo da exploração predatória dos recursos naturais, bem como aos 
benefícios tangíveis e intangíveis do seu uso-limitado (e até não-uso). O universo dessas novas ordens 
constitucionais, afastando-se das estruturas normativas do passado recente, não ignora ou despreza a natureza, 
nem é a ela hostil. Muito ao contrário, na Constituição, inicia-se uma jornada fora do comum, que permite 
propor, defender e edificar uma nova ordem pública, centrada na valorização da responsabilidade de todos para 
com as verdadeiras bases da vida, a Terra.” BENJAMIN, Antônio Herman. Direito constitucional ambiental 
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 65-66. 
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  Partindo da proteção constitucional expressa no art. 225 da Constituição 

(“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”) é possível extrair 

alguns valores centrais.  

             O primeiro deles é o reconhecimento a todos de um direito genérico 

incondicionado, expresso pelo princípio democrático, que traz consigo, por decorrência 

lógica, o princípio da igualdade. Em seguida, verifica-se que o objeto de tutela se dá de 

forma sistêmica e não sobre as partes (“meio ambiente ecologicamente equilibrado”), sendo 

possível deduzir sua essência ecossistêmica e sua natureza “de uso comum do povo” e de 

interesse público imanente. A Carta Política reconhece, ainda, a vinculação deste bem à 

“sadia qualidade de vida”, significando que é um direito fundamental pressuposto à saúde e à 

vida. Impõe, também, o dever compartilhado e igualitário do Poder Público e da coletividade 

de defesa e preservação do ambiente ecologicamente equilibrado, que se desdobra no 

exercício ativo da cidadania e na não prevalência dos interesses estatais (ou públicos 

secundários). Por fim, apreendemos no texto constitucional o reconhecimento da 

solidariedade intergeracional como sentido finalístico. 

    Vale também trazer para este núcleo de valores constitucionais ambientais o 

§ 1º do art. 225, e seus incisos, que impõe ao Poder Público deveres específicos nos seguintes 

termos:  

 

Art. 225 ... 

 

§ 1º  Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I – 

preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 

das espécies e ecossistemas; II – preservar a diversidade e a integridade do 

patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa  e 

manipulação de material genético; III –definir, em todas as unidades da Federação, 

espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 

alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 

que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção111; IV – 

exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a 

                                                 
111 A Lei 9.985, de 18/06/00, regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII, da Constituição da República 
e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 
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que se dará publicidade; V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida 

e o meio ambiente; VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; VII – 

proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 

risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade.” (grifo nosso) 

   

              O mencionado parágrafo, ao impor estes deveres específicos, expressa como 

um valor fundamental “assegurar a efetividade desse direito”. É possível reconhecer aqui que 

o princípio da efetividade faz parte deste núcleo central de valores vinculados ao ambiente 

ecologicamente equilibrado.  Assim, o conjunto de valores que podem ser depreendidos 

como núcleo à abordagem axiológica ecocêntrica são os seguintes:  

 

    1. O princípio democrático;  

    2. O princípio da igualdade substancial;  

    3. O princípio ambiental ecossistêmico;  

    4. O interesse público imanente;  

    5. A natureza de direito fundamental pressuposto ao direito à saúde, à vida e 

à dignidade da pessoa humana;  

    6. O princípio do dever compartilhado;  

      7. O princípio da solidariedade intergeracional;  

      8. O princípio da efetividade.  

 

   A configuração desse núcleo de valores está presa à Constituição da República 

de modo a resguardar sua imperatividade sobre todas as normas infraconstitucionais e fundar 

uma justiça ambiental de base constitucional. Entretanto, não se pode afastar a possibilidade 

de configuração de outros núcleos de valores que tenham base diversa ou raciocínio 

diferenciado112 113 114 115. A dificuldade em adotá-los é que não trazem a carga impositiva 

direta advinda da norma constitucional.  

                                                 
112 Edis Milaré enumera uma série de princípios fundamentais ao Direito do Ambiente, destacando-se o 
princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio da 
solidariedade intergeracional, o princípio da natureza pública da proteção ambiental, os princípios da 
prevenção e da precaução, o princípio da consideração da variável ambiental no processo decisório de políticas 
de desenvolvimento, o princípio do controle do poluidor pelo Poder Público, o princípio do poluidor-pagador 
(polluter pays principle), princípio do usuário-pagador, princípio da função sócio-ambiental da propriedade, 
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princípio da participação comunitária, princípio da cooperação entre os povos. Milaré segue uma enumeração 
de princípios em que os últimos apresentam cunho político mais abrangente como os princípios denominados 
de participação comunitária e da cooperação entre os povos. Preferimos em nossa abordagem compreender que 
o princípio democrático (compreendido pela ampla participação nas decisões, que pressupõe igualdade 
substancial, e pela transparência nos processos decisórios) e o princípio ambiental ecossistêmico são os pilares 
do paradigma de vertente biocêntrica. Isso porque destes dois princípios decorrem de forma direta ou reflexa 
todos os demais. O princípio democrático combinado ao princípio ambiental ecossistêmico desdobra-se no 
direito ao ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental e no pressuposto de existência da 
solidariedade intergeracional. Os princípios da precaução e da prevenção são desdobramentos reflexos do 
princípio ambiental ecossistêmico, espécies de princípios de proteção. Milaré, com propriedade segundo o 
desenvolvimento de sua obra, preferiu discriminar os princípios em conteúdos dirigidos a determinados fins. 
Não há que se identificar conflito entre a enumeração proposta neste trabalho e a proposição de Milaré, mas 
apenas distinta organização. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5. ed. 
ref., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 760 a 779. 
 
113 Paulo Affonso Leme Machado entende que “os princípios gerais do direito ambiental estão formando e 
orientando a geração e a implementação do Direito Ambiental”. Enumera-os da seguinte forma: princípio do 
direito à sadia qualidade de vida; princípio do acesso eqüitativo aos recursos naturais; princípios usuário-
pagador e poluidor-pagador; princípio da precaução; princípio da prevenção; princípio da reparação; princípio 
da informação; princípio da participação. Dois aspectos chamam a atenção na enumeração de Machado: o 
primeiro é que o autor preferiu destacar o direito à sadia qualidade de vida em vez do direito ao ambiente 
ecologicamente equilibrado; o segundo é o destaque ao acesso eqüitativo aos recursos naturais. No primeiro 
caso entendemos que o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado antecede o direito à sadia qualidade de 
vida, porque o equilíbrio ambiental é pressuposto à sadia qualidade de vida. A crítica que se faz é que o 
deslocamento do foco do ambiente equilibrado para qualidade de vida pode conduzir a um viés antropocêntrico. 
Em relação ao segundo aspecto, referente ao acesso eqüitativo aos recursos naturais, há que se identificar tanto 
seu conteúdo democrático quanto um embrião de uma justiça distributiva. Identificou-se nesta enumeração a 
ausência do princípio da solidariedade ou da solidariedade intergeracional que é fundamental na constituição de 
um núcleo de valores orientadores. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 10 ed. rev, 
atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 45 a 82. 
 
114 Alexandra Aragão, da Universidade de Coimbra, a partir da experiência da União Européia traz uma série de 
princípios que merece ser conhecida, especialmente considerando a originalidade de alguns. O princípio da 
integração pode ser explicado como sendo que “as exigências em matéria de protecção do ambiente devem ser 
integradas na definição e aplicação das demais políticas comunitárias”. Por força deste princípio torna-se 
possível “fiscalizar a legalidade de uma medida adoptada no âmbito de qualquer outra política comunitária em 
função da conformidade dessa medida com os princípios de política do ambiente”. Por este princípio é possível 
examinar a proteção ambiental em sua totalidade, incluindo todas as políticas governamentais, permitindo uma 
visão totalizante das ações que afetem direta ou indiretamente o ambiente. O princípio do nível elevado de 
protecção ecológica é um princípio “tipicamente hierarquizador que vale para o direito ecológico como vale 
para todos os domínios em que a eminência da protecção de bens jurídicos emergentes reclame a prevalência 
destes sobre outros bens jurídicos clássicos conflituosos”. Conclui a autora que este princípio é “um princípio 
conformador do Estado de Direito, a ponto de podermos afirmar que o Estado de Direito Ambiental [A 
expressão é de Gomes Canotilho, Estado de Direito, Cadernos Democráticos, 7, 1999, p. 43-45. Vicente Bellver 
Capella define assim o Estado Ambiental: “forma de Estado que se propõe aplicar o princípio da solidariedade 
económica e social para alcançar um desenvolvimento sustentável orientado para a busca da igualdade 
substancial entre os cidadãos, mediante o controlo jurídico do uso racional do património natural. Ecologia: de 
las razones a los derechos. Granada, 1994, p. 248.] ou o Estado Constitucional Ecológico é aquele que se pauta 
por um nível elevado de protecção ecológica”. Aragão entende que este é um princípio transpositivo “que 
perpassa todo o ordenamento jurídico-ambiental, conformando o conteúdo normativo dos preceitos que podem 
ser convocados para resolução de conflitos jurídico-ambientais concretos”114. Em relação a conflito entre dois 
valores, entre dois bens jurídicos, o princípio de protecção elevado “é um princípio de justiça em sentido 
clássico, visando sempre proteger a parte mais fraca num conflito”. E conclui a autora sobre sua abrangência: 
“no âmbito dos conflitos extra-ecológicos ele cede nos conflitos em que relevam outros princípios extra-
ecológicos superiores, como o da precedência vital”. Do princípio do nível elevado de protecção ecológica, 
Alexandra Aragão enumera dois outros: o princípio da proibição do retrocesso ecológico e o princípio do 
progresso ecológico. O primeiro põe limites à adoção de legislação de revisão ou revogatória. Por este princípio 
impede-se a diminuição da proteção ao ambiente, o que significaria um retrocesso114. O segundo impulsiona à 
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   A seguir serão analisados os conteúdos e os reflexos dos princípios integrantes 

deste núcleo proposto.  

  O princípio democrático do reconhecimento do direito ao ambiente 

ecologicamente equilibrado apresenta caráter totalizante (“todos”) na forma de sua defesa e 

proteção, pois se faz de forma compartilhada e igualitária. Há um direito-dever imposto a 

todos, que se desdobra, por sua vez, no direito à informação, no direito à transparência, no 

direito à publicidade, no direito à influência e à participação das decisões.  

                                                                                                                                                      
não estagnação legislativa. A proteção ambiental deverá ser aumentada de acordo com o desenvolvimento 
científico.O princípio da precaução, na abordagem de Alexandra Aragão, deve ser entendido como in dúbio pro 
ambiente. “Na dúvida sobre a perigosidade de uma certa actividade para o ambiente, decide-se a favor do 
ambiente e contra o potencial poluidor”. A abordagem de Alexandra Aragão (que não foi trazida na íntegra, mas 
apenas alguns aspectos pontuais) apresenta importância e originalidade tendo em vista que está inserida no 
contexto da União Européia, ou seja, as questões ambientais são postas em um contexto político-jurídico 
transnacional. No caso do Brasil, o MERCOSUL representa um contexto político-jurídico em que as questões 
ambientais deverão ser enfrentadas a partir de um núcleo de princípios comuns. Por isso a importância da 
legislação pátria estar receptiva ao diálogo com os sistemas jurídicos dos outros países, influenciando e sendo 
influenciado. ARAGÃO, Alexandra. Direito constitucional do ambiente da União Européia. In: Direito 
Constitucional Ambiental Brasileiro. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 26-37. 
 
115  Marcelo Abelha Rodrigues aborda os princípios ambientais em duas categorias: os diretores e os 
subprincípios. Como princípios diretores relaciona ubiqüidade, desenvolvimento sustentável, poluidor e 
usuário-pagador e participação. Como subprincípios (decorrentes dos princípios diretores) enumera precaução, 
prevenção, correção da poluição na fonte, intervenção estatal, função social da propriedade, solidariedade, 
globalidade, educação ambiental e informação ambiental, multidisciplinaridade. Destacam-se entre os 
princípios enumerados por Abelha Rodrigues o princípio da ubiqüidade e do desenvolvimento sustentável. O 
primeiro é explicado a partir da idéia de que “os bens ambientais naturais colocam-se numa posição soberana a 
qualquer limitação espacial ou geográfica. Por isso, dado o caráter onipresente dos bens ambientais o princípio 
da ubiqüidade exige que em matéria de meio ambiente exista uma estreita relação de cooperação entre os povos, 
fazendo com que se estabeleça uma política mundial ou global para sua proteção e preservação.” É inegável que 
as questões ambientais não estão restritas ao espaço de uma soberania, o que implicará, cada vez mais 
fortemente, que os sistemas jurídicos nacionais tenham abertura para o diálogo com outro sistema jurídico 
estrangeiro. Não for assim, o problema ambiental transformar-se-á em conflito de natureza política de difícil 
solução. Para enfrentar isso têm sido freqüentes encontros internacionais, tanto políticos quanto científicos, para 
discutir questões macroambientais, de modo a permitir o surgimento de caminhos consensuais na esfera 
internacional. Considerando ainda o princípio da ubiqüidade, Abelha Rodrigues apresenta uma outra face: [...] 
“dado o fato de que a tutela ambiental tem como objeto de proteção a qualidade de vida, então a sua 
onipresença e a sua horizontalidade fazem com que, regra geral, todo e qualquer direito subjetivo, 
principalmente os de natureza privada, devam obediência aos postulados do Direito Ambiental. Assim, faz-se 
necessário que todo e qualquer empreendimento ou atividade, utilização da propriedade e o exercício das 
liberdades individuais, tout court, devam primeiro, e antes de tudo, consultar as limitações e regras inibitórias 
ditadas pelo Direito Ambiental.” O princípio da ubiqüidade, portanto, mostra que os reflexos que o direito do 
ambiente tem sobre os outros campos do direito apresentam caráter conformador do exercício destes outros 
direitos, em uma espécie de inibição ao livre direito subjetivo individual. Pode-se citar como exemplo deste 
caráter inibitório é a função sócio-ambiental da propriedade. Associa-se ao princípio da ubiqüidade o princípio 
do desenvolvimento sustentável que é a percepção do grau de interferência do homem sem que isso resulte em 
um processo predatório ou em um processo de exploração de degradação e desequilíbrio ambiental 
irreversíveis. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: RT, 2005, p. 169. 
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            A ausência de informação impede o exercício desse direito-dever. A 

ignorância dos fatos ambientais prejudica, e às vezes até impede, a defesa e proteção do 

ambiente, mascarando a degradação ambiental. Há casos em que o tempo decorrido pode 

dificultar ou impedir o nexo de causalidade entre o poluidor e o ambiente degradado, como 

no caso de contaminação gradual da água ou do ar por substâncias químicas nem sempre 

percebidas pela população local. Nesses casos, os efeitos só aparecem no decorrer do tempo 

por acumulação dos agentes poluentes. 

   O direito à informação, portanto, relaciona-se diretamente com a 

transparência nos processos decisórios e nos procedimentos de produção, de transporte e de 

armazenamento, assim como na realização de obras e implantação de plantas industriais. A 

informação hermética, distorcida, parcial, de difícil acesso não permite que se concretize a 

transparência. 

                        Por sua vez, a publicidade dos atos é requisito à transparência e ao direito à 

informação, não devendo, entretanto, ser confundida a “divulgação” com publicidade. 

Publicidade deve ser vista aqui em seu sentido material, ou seja, incorporando em seu bojo o 

direito à informação e à transparência. A divulgação pode ser parcial, distorcida para 

determinados fins, enquanto a publicidade, no sentido aqui abordado, pressupõe clareza e 

inteireza dos fatos, como pressuposto para o exercício da cidadania. 

  Ausentes a informação, a transparência e a publicidade não há que se falar em 

exercício da cidadania, nem em possibilidade de exercer o direito-dever de defesa e proteção 

do ambiente;  logo se ausente a cidadania ativa, afastada resta a democracia participativa.   

             Além disso, o princípio democrático não deve ser confundido com a 

imposição da vontade da maioria, mas traduzir-se como a busca do reconhecimento dos 

interesses, também, dos grupos minoritários.  

   O conteúdo democrático deve orientar a análise das questões ambientais em 

processos decisórios – inclusive judiciais – para que tenham transparência116 e  publicidade117 

e garantam o pleno acesso à informação118 119 e o respeito aos interesses minoritários120, 

                                                 
116 A existência da transparência permite reconhecer as bases que fundamentam os processos decisórios e 
identificar possíveis contradições de raciocínios. 
117 A publicidade, que a divulgação do teor das decisões de forma inteligível, permite aos interessados a 
participação nos processos decisórios segundo os efeitos que as decisões possam representar para suas vidas ou 
para suas convicções. 
118 O acesso à informação deve ser compreendido como acesso a um conteúdo inteligível que possa servir de 
base objetiva para a formação de juízos de valor. 
119 Rogério Gesta Leal assinala que “é no bojo do processo/procedimento já delineado pela norma constitucional 
e também pela infraconstitucional que a jurisdição deve criar um efetivo espaço democrático e participativo de 
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permitindo assim o exercício da cidadania121. É o princípio democrático, com seu conteúdo 

discriminado, o responsável pela legitimação dos processos decisórios. Ausente o princípio 

democrático, reveste-se a decisão de falta de legitimidade. 

            Já a igualdade substancial é princípio indispensável ao reconhecimento do 

direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. Como o ambiente afeta desigualmente 

pobres e ricos, bem como desigualmente áreas geográficas, suas conseqüências e riscos são 

diferenciados no espaço.  

                        Percebe-se assim que o ambiente está inserido em situações de desigualdade 

entre os indivíduos122, sendo indispensável, portanto, que os processos decisórios – inclusive 

o judicial – sejam orientados para a busca da igualdade substancial, na medida em que a mera 

igualdade formal não é suficiente para suprir as desigualdades políticas, econômicas e 

sociais.  

   A desigualdade imanente às partes em matéria ambiental precisa ser 

enfrentada nos processos decisórios de modo a gerar compensações que permitam restaurar a 

igualdade. Não é de se estranhar que os processos decisórios tenham que estar associados a 

ações afirmativas de redimensionamento das posições, no que concerne aos conteúdos e 

interesses das partes envolvidas. O princípio da igualdade substancial impulsiona a justiça 

ambiental para um fim distributivo de natureza sócio-ambiental.  

             O princípio ambiental ecossistêmico direciona a análise a uma abordagem 

holística, transdisciplinar. A abordagem, independentemente dos interesses das partes 

envolvidas, deve ser ecossistêmica, não podendo estar circunscrita a uma parte do 

ecossistema ou  ignorar as inter-relações e seus efeitos. Isso obriga o diálogo entre áreas 

diversas do conhecimento, de modo a permitir a compreensão dos conteúdos extrajurídicos. 

                                                                                                                                                      
comunicação intersubjetiva, voltada ao entendimento e à pacificação do conflito. Para tanto, todavia, deve estar 
munida e municiar a todos os envolvidos com razões de justificação e fundamentação das possibilidades de 
solução do caso, o que se obtém através de todos os momentos da lide, avaliando-os em face do plexo 
axiológico que informa o sistema jurídico e a Sociedade Democrática de Direito que o constitui.”. LEAL, 
Rogério Gesta. Elementos jurídico-argumentativos de proteção do meio ambiente como direito fundamental: 
uma perspectiva procedimental. In: Direitos Fundamentais e Novos Direitos. KLEVENHUSEN, Renata Braga 
(Coord.). 2ª. Série. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 114-115. 
 
120 O respeito aos posicionamentos minoritários implica reconhecer o direito das minorias a participar e 
interferir nos processos decisórios, devendo a decisão não violar tal direito, seja pela busca do consenso, seja 
buscando meios conciliatórios. 
121 Cidadania deve ser entendida como o resultado do amplo exercício dos direitos civis, políticos e sociais, 
inclusive nos processos judiciais coletivos. 
122 Pela própria natureza difusa dos interesses, os indivíduos e instituições envolvidas gozam de posições 
fortemente diferenciadas, tanto no que se refere ao poder decisório quanto no acesso às informações. 
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             A aplicação desse princípio implica enfrentar e equacionar os interesses 

implícitos, além  daqueles declarados pelas partes envolvidas. Isto porque aqueles interesses 

podem dizer respeito a grupos minoritários, mas afetados direta ou indiretamente pela 

decisão de conteúdo ambiental.  Ao enfrentar os interesses implícitos estar-se-á atacando um 

possível déficit democrático nos processos decisórios tão comum em países de grande 

desigualdade social como o Brasil. 

   Há que relacionar o valor ecossistêmico à função sócio-ambiental da 

propriedade e da atividade econômica. A abordagem ecossistêmica impõe desnudar as inter-

relações e o exercício do direito de propriedade e da exploração econômica, 

compatibilizando-os à manutenção do ambiente ecologicamente equilibrado.  

  Esse princípio liga-se por sua vez aos princípios democrático e da igualdade 

substancial, buscando, o primeiro, a igualdade de participação civil, política e social e o 

segundo, a salvaguarda da igualdade material dos participantes. O princípio ambiental 

ecossistêmico reconhece a todos o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, o que 

significa examinar, de modo sistêmico, totalizante, a questão ambiental em litígio. A 

aplicação da abordagem ecossistêmica remete aos princípios da solidariedade intergeracional 

(como limite de disposição aos efeitos dos processos decisórios), da precaução e prevenção 

(como meio de impedir o desequilíbrio ambiental) e do poluidor-pagador (como meio de 

reparação do dano ambiental concretizado e de retorno ao equilíbrio ecológico). 

  Em função da natureza de bem de uso comum (ou de bem de interesse 

público), a interpretação nos processos decisórios não deve submeter o bem ambiental aos 

interesses de grupos políticos, econômicos, tampouco de autoridades do governo. O interesse 

a prevalecer e a orientar a decisão deve ser o público primário, sem com isso deixar de 

considerar os direitos dos grupos minoritários, especialmente quando da geração de riscos e 

danos. 

              O reconhecimento do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado como 

direito fundamental deve estar onipresente, como uma espécie de controle de 

constitucionalidade das decisões, que, por sua vez, devem reconhecer este valor intrínseco e 

considerar seus reflexos sobre o direito à saúde, à vida e à dignidade humana. Essa visão 

liga-se, inegavelmente, ao princípio da solidariedade intergeracional, quando abordado sob 

a forma de mecanismo de controle e limite do conteúdo da decisão. Como direito 

fundamental vislumbra-se o surgimento de uma responsabilidade solidária que se projeta no 
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espaço-tempo, a qual estão sujeitos tanto cidadãos quanto o Poder Público na defesa e 

proteção do ambiente. 

   O princípio do dever compartilhado traz para o exame das decisões as 

omissões que resultem em risco ou em degradação ambiental. Como a todos cabe o dever 

compartilhado de defender e preservar o ambiente, assim não há que se falar em omissões 

por órgãos governamentais, por empresas ou por indivíduos. É dever comum o agir e o 

fiscalizar. Este princípio impõe tanto ao Poder Público como ao cidadão um dever de ação 

para a manutenção do ambiente ecologicamente equilibrado, sendo a cidadania ativa e a 

efetividade de ação dos órgãos estatais a garantia de concretização deste princípio. 

   Rogério Gesta Leal, comentando princípios presentes no art. 225 da 

Constituição da República e na Lei 6.938/81 (Política Nacional de Meio Ambiente), 

reconhece que na nova dimensão do direito ambiental as ações administrativas e judiciais 

têm natureza preventiva 123. 

   Neste aspecto, a prestação jurisdicional pode, adequadamente, ter como 

objeto o exame de políticas públicas ou omissões estatais na fiscalização do ambiente. Não 

significa com isso trazer à discussão a antiga polêmica da invasão de competência do 

Executivo pelo Judiciário ou do exame estrito da formalidade legal. A constitucionalização 

do direito ambiental permite que o Judiciário examine as políticas públicas ambientais (não 

para substituí-las), mas para suprir omissões que possam gerar risco ou degradação 

ambiental. Também parece razoável que o Judiciário examine essas políticas públicas em sua 

conformidade com o interesse dos grupos minoritários e das gerações futuras. 

  Surge assim o dever de ofício do magistrado, advindo da Constituição, de 

zelar por este bem de uso comum. Este dever compartilhado que cabe ao Judiciário, uma vez 

provocado, não pode desaparecer enquanto o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado 

estiver ameaçado. 

  Este aspecto é fundamental para a compreensão de que o juízo especializado 

ambiental requer atuação especial do magistrado e que o processo coletivo ambiental deve 

dar conta destas peculiaridades. Reconhecer este dever aos órgãos do Judiciário implica 

atuação comprometida com a efetividade, pois o dever compartilhado somente se concretiza 

com a prestação jurisdicional efetiva; fora disso, há violação deste dever constitucional.   

            O dano e a degradação ambiental não são situações fáticas aceitáveis; 

diferentemente de outras situações jurídicas, em que o dano é reversível ou indenizável, o 

                                                 
123 LEAL, Rogério Gesta. Obra citada, p. 122-123. 
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dano de natureza ambiental produz efeitos irreversíveis (ou de difícil ou demorada reversão), 

o que pressupõe que o exercício do dever compartilhado produza efeitos efetivos.  

            O principio da solidariedade intergeracional é o limite espaço-temporal a que 

estão submetidas todas as questões ambientais. As gerações futuras não se fazem representar 

nos litígios, mas seus interesses são postos como limites às decisões que possam significar 

riscos desconhecidos ou ameaça à sua existência futura. Há um dever ético e constitucional 

de responsabilidade das presentes gerações em relação às gerações futuras.124 Este princípio 

manifesta-se vinculado ao princípio da precaução e ao princípio da prevenção; o primeiro 

referindo-se a riscos não mensuráveis concretamente; o segundo, a riscos mensuráveis. 

  Ao tratar da prestação jurisdicional em matéria ambiental, o que se evidencia é 

que o tempo de desenvolvimento do processo e o tempo dos processos decisórios são 

incompatíveis com a urgência da tutela ambiental. A morosidade nas decisões afasta de todo 

a efetividade em processos coletivos ambientais e pode ser geradora, por omissão, da 

degradação ambiental. Há que se determinar um prazo para a solução dos litígios ou medidas 

cautelares que tenham compromisso com a efetividade, de modo a evitar o dano ambiental. 

Por outro lado, há que se destacar que a rapidez não pode implicar perda de profundidade na 

discussão, sob pena de afastar-se a abordagem ecossistêmica, o princípio democrático e o 

princípio da solidariedade intergeracional. 

  Enfim, o que se propõe aqui é que o núcleo de valores expostos na 

Constituição deva ser pensado em seu conjunto, como um todo orgânico capaz de atrair 

outros princípios infraconstitucionais para sua concretização e de servir de base para a 

construção da racionalidade ambiental, para o desenvolvimento do processo coletivo 

ambiental e para a realização de uma justiça ambiental efetiva. 

 

 

                                                 
124 Renata Braga Klevenhusen, explicando o pensamento de Hans Jonas, reconhece a existência de um 
princípio ético da responsabilidade em que [...] “o homem é o único ser que tem responsabilidade, pois apenas 
os seres humanos podem realizar escolhas conscientes. Para Jonas, as gerações atuais têm obrigação moral de 
tornar possível a continuidade da vida e superveniência das gerações futuras, pois o homem passou a ser 
responsável pela natureza e pelo próprio homem, já que estes se encontram sob seu poder.[...] Hoje, o homem 
deixa o lugar de mero espectador e passa a ser o principal agente transformador, revelando a superação da 
concepção de natureza caracterizada pela inatingibilidade da ordem natural.” KLEVENHUSEN, Renata Braga. 
A ética da responsabilidade como fundamento do biodireito: desafios da sociedade de risco. In: Direitos 
Fundamentais e Novos Direitos. KLEVENHUSEN, Renata Braga (coord.). 2ª Série. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2006, p. 103-104. 
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Maturidade do homem: significa reaver a seriedade que 
se tinha quando criança ao brincar. 
 

(Friedrich Nietzsche, Além do Bem e do Mal ˘  
                    Prelúdio a uma Filosofia do Futuro) 
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SEGUNDA PARTE: 

AS DIMENSÕES EXTRAJURÍDICAS: TRANSDISCIPLINARIDADE E 

MULTICULTURALISMO. 

 

    

           O ambiente não se constitui em fenômeno isolado e estático, mas sim dinâmico 

e relacional. Apresenta relações mutáveis, não lineares e, não raro, imprevisíveis em seus 

efeitos125. A compreensão deste fenômeno impõe a assimilação de dimensões extrajurídicas 

que vão da subjetividade pessoal  à objetividade dos conteúdos econômico, político e cultural 

de cada sociedade 

              

2.1 A dimensão subjetiva pessoal e a imaterialidade do ambiente 

 

  Não é incomum que existam prévios valores que orientem a percepção de cada 

indivíduo sobre o ambiente, induzindo comportamentos pautados na reiteração de práticas 

irracionais e juízos passionais.  Isto é compreensível porque a apreensão pessoal do ambiente 

sofre influência de valores culturais, religiosos, econômicos.  Sob essa perspectiva de análise, 

fica claro o quanto é difícil ao indivíduo perceber o ambiente como um conteúdo neutro, ou 

ainda que possa, ser ele um conteúdo originalmente apreendido de forma objetiva. 

                A esse respeito, cumpre notar que, já no meio familiar, nas primeiras 

histórias infantis, o ambiente aparece valorado126, o mesmo ocorrendo com os hábitos dos 

pais, usualmente repetidos por seus descendentes.  A apreensão do conteúdo ambiental  

acontece não só com o que se ouve (por exemplo, “da floresta sombria”, “da floresta negra”, 

“da bruxa que mora na floresta”, “do lobo que mora na floresta”) quanto com o 

comportamento do grupo social no qual se está inserido.  Essa apreensão decorre do processo 

de socialização, no qual os costumes e os valores do grupo filtram e condicionam a 

                                                 
125 Reconhece-se a causalidade complexa (“o processo de causalidade não é linear, mas circular e inter-
relacional, de modo que os elementos de causação atuam reciprocamente uns sobre os outros de forma 
aleatória”) e finalitária (“a causa que decorre de um fim, de uma intenção do próprio sistema ou organização”) 
com possibilidades de uma dialética combinatória infinita. CUNHA JÚNIOR, José Ricardo. Direito e 
complexidade. In: Dicionário de Filosofia do Direito. BARRETTO, Vicente de Paulo (Coord.). Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006, p. 231. 
 
126 ESTÉS, Clarissa Pinkola. A terapia dos contos – prefácio. In. Contos dos Irmãos Grimm. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2005. 
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percepção do indivíduo em formação, a partir de um padrão previamente assimilado e 

transmitido pelos pais e por outros agentes educativos.   

                           Pode-se, então, depreender que aquilo que se designa como visão pessoal do 

ambiente é permeada por sentimentos e valores familiares/educativos, cada um trazendo 

consigo tanto o conteúdo do que é ambiente, como os valores específicos – subjetivos e 

objetivos –  a ele relacionados. Além dos valores decorrentes da inserção social do indivíduo, 

o espaço geográfico no qual é gerado também constitui fator de diferenciação dessa visão 

pessoal.                     

              A experiência subjetiva produz uma carga valorativa geradora dos conceitos 

pessoais, da qual decorre a diversidade de posturas no relacionamento com o ambiente: 

algumas de forma mais contemplativa e solidária, outras de forma mais antrópica e utilitária.  

  Ao se destacar esse componente subjetivo da percepção do ambiente, importa 

perceber que ele constitui um conteúdo extrajurídico da racionalidade objetiva127.  O 

conteúdo gerado pelo cotidiano subjetivo (incluindo os valores agregados128) serve de 

suporte à racionalidade objetiva e precede e integra a racionalidade objetiva a respeito das 

questões ambientais.   

  A dificuldade inicial que se apresenta nas questões ambientais é exatamente 

lidar com os conteúdos subjetivos que permeiam os argumentos objetivos, impondo 

resistência à revisão e atualização dos conceitos assimilados culturalmente. Nessa 

perspectiva, magistrados, promotores, advogados, professores, engenheiros, arquitetos, 

políticos, legisladores, administradores, todos estão sujeitos às distorções produzidas pelos 

conteúdos subjetivos assimilados no meio social e cultural.  Neste ponto, reside a 

importância de se reconhecer que as primeiras inter-relações pessoais129 com o ambiente dão 

origem à sua singular imaterialidade130. 

           O imaterial representa  não o palpável, mas um valor reconhecido para o 

indivíduo. O ambiente apresenta assim grande carga de imaterialidade, porque é receptivo à 

                                                 
127MARIOTTI, Humberto. Pensamento complexo: suas aplicações à liderança, à aprendizagem e ao 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Atlas, 2007. 
128 Estes valores agregados podem ser decorrentes de grupos sociais constituído pela família, pelos amigos, 
pelos vizinhos ou ainda virem da religião, da ocupação profissional, da inserção política etc. Em termos 
genéricos, a síntese dos valores culturais que moldam o indivíduo.  
129 Seria possível afirmar que as primeiras inter-relações com ambiente se dão ainda na gestação porque o feto é 
afetado pelos sons externos e sofre, por conseqüência, os efeitos do ambiente sobre a gestante. A percepção se 
dá no campo das sensações e incômodos. Aliás esta perspectiva é explorada na ficção de Aldous Huxley em 
Admirável Mundo Novo. 
130 O prazer estético contemplativo experimentado diante de uma paisagem é imaterial. Da mesma forma, o 
prazer experimentado pelo “cheiro de chuva” ou pelo som das ondas do mar batendo na praia.  
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projeção dos valores de cada um. Por exemplo, o que é uma paisagem bonita?  Qual 

valoração atribuir a uma paisagem?  Todas essas indagações situam-se no campo do 

conteúdo imaterial do ambiente, cuja valoração se relaciona ao afetivo, ao espiritual, ao 

estético, todos frutos de uma experimentação pessoal. 

  É por isso que a imaterialidade e a fluidez trazem ao ambiente características 

que tornam muito difícil o tratamento jurídico de suas questões, porque se desdobram no 

campo da (in)relevância jurídica131 e da mensuração objetiva132.    

            

2.2 Fragmentação e transdisciplinaridade 

 

             A fragmentação do ambiente pode ser descrita como a percepção isolada das 

suas partes constitutivas, afastando-se as inter-relações do ecossistema e do sistema social133. 

Trata-se de reducionismo que distorce a análise dos riscos e a compreensão transdiciplinar, 

ecossistêmica e social.           

              Um rio percebido apenas como uma corrente d’água, sem interações com as 

matas próximas, ou com os ciclos de chuvas, ou com a umidade do ar, ou com o ecossistema 

do planeta, é reduzido a uma parte dissociada de seu contexto. Esse reducionismo impede 

assim a visualização do ambiente como fator inserido em uma rede de inter-relações sociais, 

o que induz a conclusões equivocadas, que repousam em uma dimensão individual.  

              Já quando visto em sua integralidade é possível identificar nesse objeto a 

desigualdade sócio-ambiental134 135 e sua relação com a produção de resíduos e com os riscos 

do consumo. A visão distorcida do ambiente, produzida pela segmentação, é bem utilizada 

                                                 
131 A discussão da relevância jurídica é importante para trazer aspectos novos para o campo jurídico. O 
paradigma liberal dá prevalência aos valores econômicos e aos bens materiais, sendo o Direito uma construção 
pautada neste paradigma. Como tornar relevantes questões imateriais? Esse é um problema de difícil solução, 
especialmente quando a resposta não se desdobre para o campo da mensuração econômica. 
132 A mensuração objetiva está relacionada a um padrão comparativo que se concretiza em valores econômicos. 
Seria possível outra forma de mensuração não econômica e capaz de lidar com pessoalidade do valor 
envolvido? 
133 O termo social aqui está sendo adotado em uma concepção abrangente, tendo em vista a dinâmica sócio-
ambiental. Explica Selene Herculano que “o adjetivo social tem diferentes níveis de abrangência: numa 
primeira acepção, “social” é uma palavra “guarda-chuva”, isto é, um conjunto, que abriga diferentes 
subconjuntos. Assim, a vida em sociedade tem diferentes esferas – a econômica, a política, a cultural, a 
ideológica, a religiosa etc. – e todas essas esferas são aspectos de algo uno, indivisível, que é a sociedade, ou 
seja, o social.” HERCULANO, Selene. Em busca da boa sociedade. Niterói: EdUFF, 2006, p. 20.  
 
134 Desigualdade sócio-ambiental impõe o ônus dos efeitos da degradação ambiental mais fortemente aos 
segmentos sociais mais pobres. A miséria social está inserida em ambiente degradado, o que retro-alimenta a 
desigualdade. Por isso, é possível associar problemas ambientais e problemas sociais. 
135 Ver HERCULANO, Selene; PACHECO, Tânia (org.). Racismo ambiental – I Seminário Brasileiro contra o 
racismo ambiental. Rio de Janeiro: FASE, 2006. 
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para ignorar a estreita vinculação entre o padrão de consumo individual (alçado a um direito 

conquistado ou perseguido) e seus efeitos sobre o ambiente, induzindo à alienação e à apatia 

e impossibilitando que sejam antevistas soluções estruturais. 

           O desfrute de uma paisagem natural hoje já é considerado um bem de consumo 

posicional136.  Qual o valor de uma bela paisagem na frente de uma janela?  Qual o valor do 

silêncio e do ar puro?  Novamente, o ambiente é abordado de forma fragmentada e 

individual, como um bem de consumo. Essa percepção fragmentada é comum quando a 

questão ambiental está atrelada ao direito de propriedade – de consumo de um bem 

posicional - ou ao direito de exploração econômica de um recurso natural.  Nestes casos, 

serve para ocultar riscos e conseqüências.   

           Essa abordagem segmentada acaba se prestando ao atendimento de interesses 

predatórios, porque é incapaz de antever conseqüências e riscos mais amplos no 

espaço/tempo.  Já a abordagem sistêmica e transdisciplinar traz à tona conseqüências e 

riscos, impondo ações responsáveis, portanto, mais demoradas, por envolver maior 

complexidade e maior custo. Este enfoque pode ir de encontro a interesses políticos e 

econômicos de curto prazo, como também impõe ao sistema jurídico análises de cunho 

transdisciplinar. 

           O direito pátrio é pautado na tradição segmentada, como é possível identificar 

pela legislação que trata do ambiente, a qual, apesar de numerosa, não goza de unidade e 

sistematização137, sendo as diversas questões ambientais tratadas em diplomas legais 

distintos.  Mesmo com a constitucionalização do ambiente na Carta Política de 1988 não se 

produziu ainda uma unidade legislativa necessária à compreensão sistêmica das questões 

ambientais. 

              Pode-se afirmar, portanto, que a prestação jurisdicional fundada em uma 

abordagem fragmentada é efetiva? Ou admitir que, nesses casos, concretizou-se o acesso à 

Justiça? Estas questões serão retomadas na terceira parte do trabalho, quando da explicitação 

das bases da justiça ambiental. 

                                                 
136 O bem de consumo posicional não está relacionado à utilidade do bem, mas o que ele representa em termos 
de mostrar a posição social. O bem perde sua função utilitária e ganha conteúdo de distinção social. 
137 Um dos pontos que se precisa avançar é um estudo capaz de gerar a sistematização da legislação ambiental, 
a partir dos valores constitucionais, resultando em um anteprojeto de Código Ambiental Brasileiro que é 
pressuposto para a criação da Justiça Ambiental especializada. Uma possível sistematização deve ter como 
centro o direito ambiental constitucionalizado e os tratados internacionais. 
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              Tome-se, como exemplo, uma plantação de cana-de-açúcar, que cumpre 

função distinta e inferior àquela desempenhada por uma área de floresta138. A principal 

função genérica dos ambientes naturais é assegurar o equilíbrio do ecossistema, porque estão 

harmonicamente integrados. Por outro lado, um ambiente artificial é concebido e viabilizado 

tão somente para atender às necessidades humanas imediatas, não sendo conseqüência das 

necessidades intersistêmicas.   

  A fragmentação causada pelo acesso limitado à informação139 pode resultar 

em mero acesso formal à justiça, em que as decisões não guardam efetividade; pode ainda 

ocasionar o direcionamento do juízo de valor a uma aparente compreensão do fato ambiental 

em litígio, desconsiderando sua complexidade. 

            Cumpre refletir assim em como garantir a representação dos interesses das 

gerações futuras, diante de uma abordagem fragmentada?  O problema a ser enfrentado 

repousa na busca de mecanismos que garantam, no desdobrar das análises das questões 

ambientais em litígio, que os interesses implícitos das gerações futuras estejam presentes, o 

que só é possível com um enfoque transdisciplinar.   

  

2.3 As diversas dimensões do ambiente em sua percepção social 

 

  Como ressaltado, o ambiente é impregnado pelas relações sociais; decorre daí 

a necessidade de uma percepção social do ambiente, sabendo-se também que o próprio 

observador interage com o objeto.  A complexidade do objeto decorre desta interação e a 

percepção social revela a forma como dada sociedade agrega valores e interage com o 

ambiente.  A variabilidade de percepções resulta dos fatores econômicos, políticos, culturais, 

religiosos, os quais constituem o todo social.  Não se admite a possibilidade de uma visão 

                                                 
138 “Um grupo de pesquisadores do INPE, liderado por Gilvan Sampaio, e da Universidade Federal de Minas 
Gerais, coordenado por Britaldo Soares Filho, usou os índices atuais de desmatamento [da Amazônia] para 
fazer projeções futuras e conclui que se a derrubada da mata ultrapassar os 40%, a temperatura na região vai 
subir 4° C, as chuvas vão diminuir 24% na estação seca e a savanização já será sentida na Amazônia oriental. 
Segundo o mais recente levantamento do governo federal, divulgado em agosto, o desmatamento já chega a 
quase 20% nesta região, que inclui os estados do Pará, Amapá, Roraima, Maranhão, Tocantins e uma parte do 
Amazonas, por causa da expansão da pecuária e das plantações de soja. Outros trabalhos sugerem ainda que a 
perda da floresta pode causar impactos no país inteiro, uma vez que o clima na Amazônia influencia a 
circulação de ar sobre os oceanos Atlântico e Pacífico.” GIRARDI, Giovana, obra citada, p. 95. 
139 O acesso à informação não só tem relevância para a produção de provas e análise dos riscos e efeitos das 
questões ambientais como também apresenta a dificuldade de compreensão de seu conteúdo, por tratar muitas 
vezes de conteúdo cuja decodificação depende de conhecimento especializado. O diálogo entre o saber 
especializado, o cidadão e o jurista pressupõe a existência de mecanismos capazes de empreender a 
compreensão transdisciplinar que é essencial ao rompimento da visão fragmentada. 
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única, objetiva e absoluta do ambiente, porque isso implicaria o equívoco de retirar-lhe a 

característica do dinamismo interativo, que lhe é peculiar. 

  O reconhecimento da singularidade do ambiente como objeto de análise do 

Direito exige que se compreenda que as inter-relações geradas pela inserção do ambiente nas 

sociedades humanas são impregnadas pelas características de uma visão social que é 

variável, dinâmica e plural, e que produz constantes transformações e percepções distintas. 

  Com a intenção de examinar alguns aspectos da apreensão social do ambiente 

cumpre explicitar a rede de inter-relações que conformam as questões ambientais e 

possibilitam a compreensão da variação, do dinamismo e da pluralidade que o cerca. As 

diversas dimensões deste conteúdo transdisciplinar  do ambiente serão examinadas a seguir. 

            Já a dimensão ambiental da tecnociência será examinada quando de sua 

abordagem axiológica biocêntrica e da análise dos riscos, eis que a informação oriunda da 

ciência relaciona-se diretamente com a produção da justiça ambiental sob uma ética 

ambiental. 

 

2.3.1 A dimensão econômica e o desenvolvimento sustentável 

 

           A dimensão econômica apresenta dois prismas distintos: o primeiro vincula-se 

à atividade econômica para geração de riqueza e lucro, sob a perspectiva individual; o 

segundo relaciona-se à atividade econômica para geração de melhoria social, sob a 

perspectiva do coletivo.  Ambas não se excluem necessariamente e podem ser predatórias. 

   Nesta perspectiva, a busca de riqueza e de lucro individual não precisa 

apresentar qualquer preocupação com o ambiente, porque a projeção está adstrita aos 

interesses individuais e fundada em uma racionalidade econômica, excluindo ou submetendo 

os demais140.  A projeção espaço-tempo é, por sua própria natureza, restrita, ainda que seus 

efeitos possam ser mais abrangentes.  A acumulação e o usufruto da riqueza individual não 

têm, necessariamente, que considerar os fatores sócio-ambientais como limitadores. 

  Por outro lado, a atividade econômica situada no contexto da geração de 

melhoria social impõe que os fatores sócio-ambientais sejam contemplados141, porque a 

degradação ambiental gerada por essa atividade pode interferir negativamente na melhoria 

                                                 
140 A racionalidade econômica induz à valoração econômica dos ecossistemas e dos recursos naturais isolados, 
esta é a única valoração que lhe interessa. 
141 Ver ACSELRAD, Henri (org.) Conflito social e meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, 2004.  
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social.  O exemplo clássico é a instalação de uma indústria em uma cidade com grande nível 

de desemprego.  Em um primeiro momento, a inovação será fator de geração de renda e 

melhoria da qualidade de vida dos moradores da cidade, com reflexos na arrecadação de 

impostos e na prestação dos serviços públicos.  Por outro lado, a atividade da indústria pode 

gerar degradação da qualidade do ar e contaminação dos rios, acarretando aos moradores 

doenças respiratórias e de pele; acometendo alguns de doenças crônicas, ou mesmo morte, 

em decorrência do agravamento de doenças prévias, tudo em razão da degradação ambiental.   

  Sob essa ótica, o aumento da qualidade de vida não pode ser desconsiderado 

quando se trata de influenciar o ambiente, em sua projeção no espaço142 e no tempo143.  A 

retórica político-econômica tende a supervalorizar a prevalência da geração de empregos e o 

aumento do PIB, desconsiderando agravos e problemas de natureza sócio-ambiental.  De 

início, o argumento da geração de emprego é imbatível, porque vem associado à inclusão 

econômica; entretanto não é incomum que a iniciativa resulte em gravames para segmentos 

sociais distintos com incremento do passivo ambiental local. Como já dito, o discurso 

político-econômico tende a ser fragmentado e linear; não raro, estabelece relações de causa-

efeito distorcidas e análise de risco imprecisa e parcial.  

            Não se pode aqui negar a relevância do incremento da atividade econômica, 

até porque ela é essencial à sobrevivência humana; todavia, não se pode admitir que ela seja 

predatória e irresponsável e que conte com a omissão do Poder Público no licenciamento e na 

fiscalização.  Por omissão há que se entender também a atuação morosa do Poder Judiciário 

restrita à racionalidade econômica144. 

  A compatibilização da atividade econômica com ambiente ecologicamente 

equilibrado fez surgir o conceito de desenvolvimento sustentável e, na mesma linha, de 

                                                 
142 Não se pode esquecer que a expansão da degradação ambiental não respeita os limites dos municípios ou as 
fronteiras dos Estados. Uma atividade econômica em país estrangeiro pode produzir degradação em nosso 
território, e vice-versa. A projeção espacial deve considerar tais aspectos.  
143 A perspectiva do tempo é importante para considerar o passivo a ser gerado. Uma única geração pode 
usufruir de benefícios de uma atividade econômica cujo passivo somente será percebido por gerações futuras. 
Caso que está acontecendo hoje com os recursos provenientes dos royalties pela exploração do petróleo e gás 
natural que são repassados pela União para o Estado do Rio de Janeiro e municípios fluminenses. Os valores 
recebidos são consideráveis e engordam as receitas públicas. Os valores em sua maioria são utilizados para 
custeio de despesas e pagamento de eventos e obras de caráter eminentemente imediatistas. As gerações atuais 
usufruem de riqueza decorrente da exploração de um recurso natural não renovável.  Não se consideram as 
gerações futuras nos investimentos, em especial em infra-estrutura. A projeção política de futuro é imediatista. 
O que acontecerá com estes municípios, que incorporaram os valores repassados como receita produzida pela 
atividade econômica local ou regional, quando os repasses diminuírem ou cessarem? Neste caso o aumento da 
qualidade de vida está restrito ao momento atual e é gerado artificialmente por repasses da União que tem 
como fato gerador a exploração do petróleo e gás natural na Bacia de Campos, Rio de Janeiro. 
144 O Judiciário não está imune ao preconceito nem à corrupção. 
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cidades sustentáveis145.  A idéia é simples: defende-se o desenvolvimento econômico que 

mantenha o equilíbrio ecológico ou o desenvolvimento de atividades econômicas que 

busquem minorar ao máximo o impacto sobre o ambiente.  

             A esse respeito, a primeira indagação que se apresenta é de natureza 

econômica: é possível o desenvolvimento sustentável sem limites para o crescimento 

econômico em projeção no tempo-espaço? Todos os países podem crescer sem limites? 

             Nessa perspectiva, o desenvolvimento sustentável busca incorporar aos 

processos de produção o máximo de tecnologia, com o intuito de minimizar o impacto ao 

ambiente, retirando o máximo proveito dos recursos naturais.  Mas ainda que se reconheça a 

possibilidade do desenvolvimento exponencial da técnica, há que se transpor a barreira dos 

recursos naturais finitos.  Mesmo reaproveitando, reciclando146 e explorando novas fontes de 

recursos147, esbarra-se com o limite próprio ao planeta.  

              Outro problema a ser considerado é que o desenvolvimento tecnológico 

precisa acompanhar a velocidade do crescimento demográfico e das demandas mundiais por 

energia e consumo.  A incorporação dos custos das novas tecnologias aos processos 

produtivos, tornando-os sustentáveis, resulta em aumento dos custos finais e restrição de 

acesso à energia e aos produtos sustentáveis.   

              Na atualidade, mantém-se, ainda, a desigualdade entre países ricos e pobres 

quanto ao acesso às novas tecnologias, eis que sua assimilação para a sustentabilidade 

ecológica é desequilibrada entre os países, ainda que boa parte das indústrias multinacionais 

funcione e degrade o ambiente das nações pobres.     

Além disso, distingue-se o desenvolvimento sustentável no plano local dentro 

das fronteiras de cada país, daquele que ocorre no plano mundial, especialmente 

                                                 
145 Assimilado pela legislação infraconstitucional no Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, art. 2º (“A 
política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:”), inciso I (“garantia do direito a cidades 
sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”). Ver 
Estatuto da Cidade. Lei 10.257,d e 10.07.2001 – Comentários. MEDAUAR, Odete; ALMEIDA, Fernando 
Dias Menezes de (Coord.) 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2004.  
146 Sobre o mito da reciclagem há excelente análise sobre o assunto tendo como objeto as latas de alumínio em 
LAYRARGUES, Philippe Pomier. O cinismo da reciclagem: o significado ideológico da reciclagem da lata de 
alumínio e suas implicações para a educação ambiental. In: Educação ambiental: repensando o espaço da 
cidadania. LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo; LAYRARGUES, Philippe Pomier; CASTRO, Ronaldo 
Souza de (orgs). 3 ed. São Paulo: Cortez, 2005.  
147 Um dos poucos recursos naturais que se pode considerar próximo ao infinito é a energia do sol, mesmo 
considerando que sua existência está condicionada ao tempo de existência do sol. 
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considerando o fato de que as corporações148 não estão presas às soberanias e aos interesses 

nacionais. 

  Como se pode depreender, o desenvolvimento sustentável149 traz à discussão 

os limites do crescimento no conjunto dos países, sendo pertinente indagar: todos os países 

têm direito ao desenvolvimento e ao consumo no nível dos EUA e do Japão?  A China tem 

direito a pleitear que cada um de seus cidadãos possa consumir nos níveis dos norte-

americanos?  O ambiente suportaria a extensão do padrão de consumo dos norte-americanos 

a chineses, indianos e brasileiros?  Evidentemente que não150.  

            Atualmente, quando se discute o equilíbrio das emissões de gases em nível 

mundial, uma das principais preocupações é como os diferentes países conduzirão seu 

crescimento econômico, pois esse impacto, se orientado por uma perspectiva predatória do 

ambiente, tende a transferir para todos os países os efeitos do aumento do passivo ambiental.  

O crescimento, assim, apresenta limites vinculados à assimilação da tecnologia e ao aumento 

do passivo ambiental internacional.  No momento, tais limites estão atrelados ao poder bélico 

e econômico dos países envolvidos, o que induz a se reconhecer uma crise da soberania no 

mundo contemporâneo151, pelo menos nos moldes tradicionais,  tema este que não faz parte 

do escopo deste trabalho.     

              Outras indagações ficam por conta do incremento tecnológico: o 

desenvolvimento tecnológico é capaz de compatibilizar o aumento da atividade econômica e 

reverter a degradação ambiental acumulada?  Como tratar dos efeitos da degradação 

ambiental global?152 

                                                 
148 Sobre o assunto vale assistir ao vídeo-documentário The Corporation, de Mark Achbar, Jennifer Abbott e 
Joel Bakan, 2003, Big Picture Corporation. O documentário aborda os valores que orientam o funcionamento 
das corporações. 
149 “A crítica ecológica à racionalidade econômica é radical; provém da constatação de que o processo 
econômico implica um processo de transformação de massa e energia, regido pela segunda lei da 
termodinâmica, que decreta um inelutável processo de degradação entrópica. O processo econômico está 
imerso em um sistema ecológico que é aberto, mas finito; portanto, está sujeito às leis da natureza. Isso 
significa que todo processo produtivo transforma recursos de baixa entropia em dejetos de alta entropia, que 
tanto a reciclagem da matéria como o movimento perpétuo são impossíveis. [...] A ecologização da economia 
não é um problema de adequação de ritmos e escalas, mas de mudança de estrutura e construção de uma nova 
racionalidade.” LEFF, Enrique, obra citada, p.. 227-229. 
150 Recomendo o documentário Koyaanisqatsi – Uma Vida Fora De Equilíbrio, de Godfrey Reggio, 2003, 
MGM. O filme aborda, a partir da combinação música e imagem, as noções de equilíbrio e desequilíbrio no 
ambiente. 
151 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
152 Os oceanos, apesar de sua vastidão, não estão imunes aos efeitos da degradação ambiental. Em estudo 
publicado na revista Science, Benjamin Halpern, da Universidade da Califórnia (EUA) e Fiorenza Micheli, da 
Universidade Stanford, analisam o impacto das atividades humanas sobre os ecossistemas marinhos. Segundo 
Fiorenza Micheli, em entrevista coletiva na Associação Americana para o Avanço da Ciência, em Boston 
(EUA), reconhece que “nas regiões mais impactadas até 50% dos grupos dos seres vivos sumiram do 
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O problema assume dimensões mais significativas quando se leva em conta o 

fato de que quaisquer propostas de desenvolvimento sustentável devem considerar o passivo 

ambiental acumulado desde a Revolução Industrial e seus efeitos.  Em qualquer caso, é 

cediço que não se parte do zero, mas de um patamar negativo; assim o incremento 

tecnológico tem ser capaz de reverter o passivo ambiental pré-existente, e de atenuar ou 

eliminar o surgimento de novos agravos, mantendo o ritmo de crescimento das economias 

que permitam a geração de riquezas para todos.  

         Nessa linha de raciocínio, não basta a descoberta de novas tecnologias; é preciso 

implantar tecnologias de forma diversificada, em consonância com a realidade de cada 

região, o que envolve custos e negociações políticas.  Ao refletir sobre o tema, é crucial 

levar-se em consideração o baixo nível de conscientização ambiental153, o que gera 

resistências para a implantação massificada de tais tecnologias.  A visão política ainda é 

reducionista, o que acrescenta dificuldades ao tratamento de passivos ambientais de natureza 

complexa, por envolver custos elevados e mudança de costumes. 

          Um outro desafio é de natureza política e pode ser resumido desta forma: quem 

define se o desenvolvimento é sustentável e que instrumentos de racionalidade são 

utilizados?  Quem é o responsável pela degradação ambiental global?   

A abordagem política em matéria ambiental, especialmente de parte dos 

governos, tem vinculação com os processos políticos e eleitorais locais, no que se relaciona 

com o acesso ao poder e à definição de políticas públicas.  Neste sentido, um dos aspectos 

mais visíveis são os vínculos entre os interesses dos grupos econômicos financiadores de 

candidaturas ao governo e a orientação das políticas públicas.  

           Historicamente, de acordo com o modelo político-ideológico que norteia a 

gestão pública no Brasil, a racionalidade política hegemônica tende a estar atrelada ao 

crescimento do PIB, à estabilidade econômica e à arrecadação de tributos: os referenciais 

econômicos gozam de prevalência nas decisões governamentais.  O ambiente contraposto ao 

                                                                                                                                                      
ecossistema. Ali, predadores como cetáceos e tubarões, estão ausentes; há mais espécies invasoras; no caso de 
recifes de coral, seções inteiras da cadeia alimentar inexistem. Para uma espécie que depende de recursos 
marinhos, como o homo sapiens, seguir com esse estrago equivale a matar a galinha dos ovos de ouro. O mar 
do Norte, o leste do Caribe e as águas do Japão estão entre as áreas mais afetadas. Mas praticamente todas as 
regiões costeiras do globo têm uma fina faixa vermelha.” ANGELO, Cláudio. Humanos já alteraram 100% dos 
oceanos. Folha de São Paulo. Disponível em www1.folha.uol.com.br/fsp/ciência/fe1502200801.htm. Acesso 
em 15.02.2008. 
153 Recomendo o vídeo-documentário Uma Verdade Inconveniente (An incovenient truth), de Al gore, dirigido 
por Davis Guggenheim, da Paramount Classics, 2006, cujo grande mérito é permitir a compreensão do 
problema do aquecimento global. Também recomendo o vídeo-documentário Mudanças do Clima Mudanças 
de Vida – Como o Aquecimento Global Já Afeta o Brasil , Greenpeace Brasil, 2006. 
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avanço econômico, especialmente em países em desenvolvimento, não raro, é visto como 

obstáculo a ser ultrapassado154.  

            Por isso, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável para os governos 

está submetido aos interesses políticos de continuidade no poder e aos segmentos sociais de 

sustentação, o que torna o conceito flexível e, não raro, contraditório.  Essa concepção, 

associada a uma comunicação de massa que contrapõe interesses imediatos 

superdimensionados a outros mediatos subdimensionados, é suficientemente flexível para 

respaldar práticas nada sustentáveis, mas admitidas frente aos interesses tornados prioritários.  

            Em termos globais, o desenvolvimento sustentável é difícil de ser assegurado, 

porque requer permanente consenso entre governos política e culturalmente diversos e até 

antagônicos.  O conceito de desenvolvimento sustentável apresenta um conteúdo abstrato e 

impregnado de interferências ideológicas e, por isso, dependente de interesses políticos e 

econômicos, estando assim submetido a uma racionalidade apenas econômica.  

            Fica então a indagação: a noção de desenvolvimento sustentável é uma 

tentativa de manter a mesma racionalidade econômica, apenas maquiada para parecer uma 

outra racionalidade? Parece que o conceito de sustentável tornou-se, nos dias atuais, muito 

mais um objeto de marketing institucional do que um comprometimento com a construção de 

uma racionalidade ambiental que oriente os processos econômicos. A crise ambiental, em 

grande parte, está sendo transformada em produto de marketing empresarial, em mais um 

componente do mercado e do lucro. 

  Conclui-se assim que o conceito de desenvolvimento sustentável pode 

representar nova orientação para a atividade econômica, mas não pode ser visto como 

solução global para o problema da degradação ambiental decorrente da expansão econômica.  

O desenvolvimento sustentável atenua, mas não soluciona; ademais, esse conceito pode 

sofrer distorções, quando se trata da análise de casos concretos, funcionando apenas como 

fachada para atividades que, em uma visão ampliada de espaço e tempo, tendem a agravar a 

crise ambiental.  

            O desenvolvimento sustentável traz consigo restrições de difícil superação no 

que diz respeito aos limites dos recursos naturais não renováveis e ao suposto avanço 

tecnológico em tempo adequado e ao acesso generalizado a tais técnicas.  A idéia do 

                                                 
154 No Brasil atual os empecilhos ambientais para a concessão de licenciamento ambiental em grandes obras do 
governo federal têm trazido para a mídia o discurso político da proteção ambiental como um entrave ao 
desenvolvimento do país e geração de empregos. Neste discurso a fragmentação e o imediatismo são 
manifestos. 
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desenvolvimento sustentável não resiste à ampliação desse conceito no espaço e no tempo, 

uma vez que o crescimento de todos os países é desigual e não está sujeito a um consenso 

político. A verdade é que ainda vivemos em um tempo de intolerância.   

            Por fim, há um equívoco ao se admitir a igualdade e soberania entre países no 

plano internacional, quando, na prática, essa igualdade está sujeita ao interesse do capital e 

das corporações internacionais e ao poder bélico.  Outro engano reside na crença de que o 

desenvolvimento tecnológico exponencial é capaz de dar conta dos problemas ambientais, 

ignorando-se a desigualdade de acesso às novas descobertas tecnológicas e ao interesses 

subjacentes.  

           A despeito dos desafios a enfrentar, a idéia de desenvolvimento sustentável 

representa significativo avanço, diante da tradicional abordagem predatória do ambiente pelo 

capitalismo.  Trata-se de uma espécie de atualização da visão do ambiente, decorrente do 

avanço da ciência que foi capaz de examinar o limite dos recursos naturais do planeta, 

embora, por si, não seja suficiente para equacionar o problema. 

 

2.3.2 A dimensão cultural-religiosa e a valoração do ambiente 

 

  A dimensão cultural-religiosa do ambiente sofre variações de acordo com a 

cultura de cada região do planeta (mesmo dentro de um mesmo país) e com a religião que 

integra a cultura local.  Sob esse ângulo, é possível identificar fundamentos dos mais 

diversos, tanto nas religiões, quanto nas práticas culturais de sociedades no cuidado com a 

natureza. Reafirma-se aqui a existência do multiculturalismo ambiental.   

            Em algumas dessas perspectivas aparece claramente uma oposição 

homem/natureza155; em outras156, emerge a complementaridade em que o homem está 

inserido na natureza.  Algumas concepções157, por sua vez, são marcadamente 

antropocêntricas, e nestes o mundo natural gira em torno do homem, para servi-lo.   

            Apesar das diferenças, é possível se extrair um dever individual e coletivo 

com a natureza que não está a depender de normas expressas, mas que está internalizado em 

                                                 
155 Os valores da Modernidade no Ocidente acabaram por estabelecer uma oposição entre homem e natureza, 
porque o “progresso” da civilização estar a depender do uso da técnica para submeter a natureza e explorar sua 
utilidade. 
156 Não é incomum em culturas indígenas encontrar a complementaridade entre o homem e o ambiente, desta 
complementaridade resulta a identidade cultural e a sobrevivência. 
157 A visão liberal-individualista é marcadamente antropocêntrica e vê no ambiente seu valor instrumental aos 
interesses do homem, interesses esses marcadamente econômicos. 
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cada indivíduo, seja pela assimilação do conteúdo religioso, seja pela incorporação dos 

valores culturais. Por fim, a própria razão revela este dever como coerente com a 

racionalidade, ao se buscar as leis naturais. 

   Laurie Anne Whit explica que para os Cherokee, indígenas dos EUA, “tudo 

que uma pessoa sabe é passado para o solo com essa pessoa na altura em que ela é enterrada. 

Assim, inundar o vale ou levantar as campas índias destruiria o conhecimento e as crenças 

das pessoas que estão debaixo da terra”158.  Por essa perspectiva a inundação de áreas para o 

aproveitamento hidrelétrico afronta a própria identidade cultural daquele povo, pois para ele 

o homem está diretamente ligado ao local como referência cultural e espiritual.   

             Enquanto na ciência ocidental o conhecimento do mundo natural é 

representacional, na cultura indígena em análise o conhecimento do mundo natural é 

apresentacional, pois ele é condição da própria possibilidade pessoal de conhecimento. “A 

sua continuação, a sua transmissão, a sua possibilidade giram vitalmente em torno da 

presença do mundo natural e do tipo de experiências que ele oferece”159.  Nesta perspectiva é 

impensável a degradação do mundo natural, porque representaria uma violação a si mesmo e 

ao grupo.160 

  Esse modo indígena de relacionar-se com o ambiente se dá sobre bases em que 

o mundo humano e não humano interpenetram-se, em relação de complementaridade, de 

cooperação.  “Os Maori não são capazes de conceptualizar uma entidade chamada Natureza 

como algo separado do próprio indivíduo e da sua identidade tribal”.161  162 Identificam-se 

valores distintos, inspirados no paradigma de dever com a terra, que torna inconcebível a 

violação ao meio ambiente.  Amalgamados, homem e ambiente, não é possível sequer 

                                                 
158 WHITT, Laurie Anne e outros. Perspectivas indígenas. In: Manual de Filosofia do Ambiente.  JAMIESON, 
Dale (Coord.). Lisboa: Instituto Piaget, 2005, p. 17. 
159 Ibidem, p. 18. 
160 “As responsabilidades indígenas para com e pelo mundo natural são baseadas numa compreensão do 
parentesco, ou afiliação, dos mundos humano e não-humano [...]. As genealogias fornecem histórias das 
origens. Dizem a uma pessoa, ou a um povo, de onde e de quem descendem. [...] As genealogias são histórias 
de pertença temporal e espacial. As genealogias, portanto, são fontes plenas de conhecimento acerca do passado 
e do presente, acerca do mundo natural e dos seres que o habitam. Aspectos integrais de muitas culturas 
indígenas, localizam um povo espacial, temporal e espiritualmente, investindo-o em certas terras com certas 
responsabilidades num momento particular. São fontes de identidade, ligando indivíduos e grupos a outros, 
passados, presentes e futuros. Também servem para integrar, e para reflectir a integração de, os mundos 
humano e não-humano.” (grifo acrescentado ao original). Ibidem, p. 18-19. 
161 Ibidem, p. 20. 
162 “Para os Maori ‘a terra não era uma coisa que pudesse ser possuída ou negociada. [Eles] não procuravam 
ser donos ou possuir uma coisa, mas sim pertencer. Uma pessoa pertencia a uma família, que pertencia a um 
hapu, que pertencia a uma tribo. Uma pessoa não era dona da terra. Uma pessoa pertencia à terra’ ”.  Ibidem, p. 
21. 



 66

compreender ações intencionais de degradação ambiental ou comportamentos que caminhem 

nesta direção.   

            Nessa cultura, o dever de proteger o ambiente está tão incorporado à cultura e 

ao indivíduo, que seu desrespeito significa a própria inexistência do indivíduo.  Trata-se de 

um dever moral internalizado e inquestionável. “Os vínculos genealógicos são vínculos 

normativos, gerando responsabilidades morais para com o mundo natural e os seres vivos que 

ele sustenta. Fazem nascer relações recíprocas que definem responsabilidades (...) entre seres 

humanos e ecossistema”.163 

  Outro traço marcante da cultura indígena, decorrência dos laços genealógicos, 

é a noção de responsabilidade com as gerações futuras e passadas, “a injunção de agir sempre 

de modo a proteger a sétima geração é um exemplo particularmente convincente disto”.164  

Sob esse enfoque o princípio da sétima geração implica a obrigação de honrar os 

antepassados, exprimindo-lhes gratidão, e o dever de decidir sempre pensando no bem-estar 

da geração vindoura.  Há um vínculo obrigacional entre sete gerações para o passado – de 

gratidão - e sete gerações para o futuro – de responsabilidade.  Essa percepção é bem 

traduzida pelo líder espiritual Onondaga, Oren Lyons165, quando afirmou: 

 

Dizemos que os rostos das gerações vindouras estão a olhar-nos de debaixo da terra. 
Portanto, quando pousares os pés no chão, pousa-os cuidadosamente -  porque são 
gerações a suceder-se uma após a outra. Se pensares nestes termos, então caminharás 
muito mais cuidadosamente, será mais respeitador desta terra. 

 

   O conhecimento indígena está ligado à existência do mundo físico; portanto, a 

preservação do meio ambiente assume dimensão bastante diversa da perspectiva da cultura 

ocidental.  Na cultura globalizada é possível ao homem desvincular-se da natureza e não 

reconhecer – individualmente – dever algum de preservação da natureza, privilegiando 

apenas sua exploração para fins de bem-estar e prosperidade pessoais.  Diversamente, nas 

culturas indígenas, ainda que com variações, homem e natureza constituem uma mesma 

existência. 

  Diversa da cultura ocidental é a perspectiva da China clássica em que a 

filosofia daoísta defende uma visão inclusiva e holística de todas as formas de existência.166 

                                                 
163 Ibidem, p. 23. 
164 Ibidem, p. 23. 
165 Ibidem, p. 23. 
166 “A filosofia daoísta vê todas as formas de existência como ontologicamente iguais. Esta igualdade é vista 
como derivando do facto de todas as coisas serem ‘formadas por um processo de autotransformação e de 
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Também na visão budista não se vê a separação entre homem e natureza.167 Já na Índia 

clássica, o princípio da santidade da vida está expresso na religião hindu, atribuindo somente 

a Deus a absoluta soberania sobre todas as criaturas, excluindo, assim, o domínio humano 

sobre a sua vida e a vida não humana.  Dwivedi168 transcreve uma passagem do Isavasya 

Upanishad (livro sagrado hindu), que traduz o conceito de harmonia ecológica na religião 

hindu: 

 
Este universo é criação do Poder Supremo com a intenção do benefício de todos. As 
espécies individuais devem, por conseqüência, aprender a desfrutar dos seus 
benefícios formando uma parte do sistema em íntima relação com as outras espécies. 
Que nenhuma das espécies usurpe os direitos de outra (Isavasya Upanishad, capítulo 
1, versículo 2) 

 

  Na religião hindu, em que impera a visão holística, é expressa a preocupação 

com o meio ambiente, partindo da interdependência de todos os seres e não se concedendo ao 

homem o privilégio de estar acima dos outros seres.     

             No Japão, o budismo mahayana, ensinado a partir de Nichiren Daishonen 

(1222-82), desenvolveu a teoria de esho funi, “a unidade da vida e do seu ambiente”.  A 

escola de Quioto, começando com Nishida Kitaro (1870-1945), desenvolveu o conceito de 

basho ou campo relacional, “que pode ser interpretado como incluindo a pessoa, as relações 

interpessoais e o lugar da pessoa na natureza”169.  Watsuji Tetsuro (1880-1960) desenvolveu 

esta noção de campo, numa teoria do clima (fudo) que vê “a natureza viva como a derradeira 

extensão de espaço subjectivo incarnado em que o homem habita”170. 

  O caminho do budismo no Japão é marcadamente preocupado com o ambiente 

e com a integração do homem à natureza.  A interação homem-natureza não está sujeita à 

                                                                                                                                                      
transformação mútua’ em que nada pode ser visto como tendo valor intrínseco em si e por si. Ao sublinhar a 
imparcialidade, a filosofia daoísta é não hierárquica na sua conceptualização das diferenças entre as espécies.” 
LAI, Karyn l. China clássica. In: Manual de Filosofia do Ambiente.  JAMIESON, Dale (Coord.). Lisboa: 
Instituto Piaget, 2005, p. 38. 
167 “Um dos dogmas fundamentais e distintivos do budismo é que não existiu nenhum acto único de criação 
divina que tenha produzido a corrente da existência. Esta é simplesmente, e foi sempre, o que é. Mesmo os 
deuses nos céus budistas estão amarrados à roda da vida e da morte e não são os seus criadores. A “existência” 
fenomênica, tal como é comummente percebida pelos sentidos, é ilusória; não é real na medida em que, embora 
exista, a sua existência não é permanente nem absoluta. Nada que lhe pertença tem uma entidade ou “natureza” 
permanente que lhe seja própria, todas as coisas estão dependentes de uma combinação de condições e factores 
flutuantes para lhes assegurar a sua aparente “existência” em qualquer momento dado. Esta é a teoria budista da 
causalidade.” Ibidem, p. 45. 
168 DWIVEDI, O. P. Índia clássica. In:: Manual de Filosofia do Ambiente.  JAMIESON, Dale (Coord.). 
Lisboa: Instituto Piaget, 2005. p. 55. 
169 Ibidem, p. 72. 
170 Ibidem ,p. 72. 
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idéia de dominação, prevalecendo a interdependência e a cooperação, em uma relação de 

simbiose. 

            No judaísmo, o teocentrismo é a base de muitas leis e rituais e o sentido 

filosófico emerge dos procedimentos da atividade diária concreta: “o verdadeiro gênio do 

judaísmo sempre se encontrou no específico”171.  Neste contexto, o homem possui um 

arrendamento temporário da criação de Deus. Ao explicar o sabat semanal, é possível 

compreender a idéia de tutela172, definida nos seguintes termos: 

 

Para os judeus, é o Sabat e a idéia de Sabat que introduz a necessária contenção na 
tutela. Há três elementos importantes na observância do sabat: não criamos nada, não 
destruímos nada e desfrutamos da generosidade da Terra. O facto de que nada é 
criado serve para nos recordar que não somos tão supremos como Deus; o facto de 
que nada é destruído sublinha que o mundo não nos pertence, mas sim a Deus; e o 
nosso desfrute da generosidade da terra recorda-nos que Deus é a fonte da bondade 
da natureza. Deste modo, o próprio conceito de sabat – a ausência de trabalho e a 
apreciação de Deus – impõe um estrito limite à actividade e realização humanas. A 
humanidade não possui, de modo nenhum, domínio sobre o mundo não humano, 
dado que nem sequer possui domínio sobre as suas próprias actividades. 

  

  Sem pretender entrar em maiores detalhes sobre o judaísmo, é evidente seu 

caráter teocêntrico, o qual afasta qualquer perspectiva do homem como centro do universo e 

da natureza como algo criado em seu exclusivo benefício.  Na crença em tela, o respeito à 

natureza advém do respeito a uma criação que pertence a Deus. 

  Abordando a visão cristã, Robin Attfield173 explica que, segundo a Bíblia, 

“todas as criaturas derivam de Deus a sua existência e, por conseqüência, a própria 

possibilidade de ter valor no mundo real. Se algum ‘centrismo’ se encontra na Bíblia, merece 

relevo o teocentrismo, a crença de que o mundo existe para glória de Deus.” O autor, 

comentando os ensinamentos de Jesus, nega que “os animais tenham sido criados apenas para 

servir aos seres humanos”.   

           Também no cristianismo, o domínio sobre a natureza precisa ser visto como 

tutela responsável:  

Uma vez reconhecida a responsabilidade moral humana, a humanidade não pode ser 
vista simplesmente como uma espécie entre outras; e o papel característico da 
humanidade como tendo recebido poderes para dar forma a pedaços consideráveis do 
mundo natural tem igualmente de ser reconhecido. Isso torna tudo mais importante 
para reforçar as restrições éticas deste poder, como faz a crença na tutela, de 

                                                 
171 KATZ, Eric. Judaísmo. In: Manual de Filosofia do Ambiente.  JAMIESON, Dale (Coord.). Lisboa: Instituto 
Piaget, 2005, p. 91. 
172 Ibidem, p. 95. 
173 ATTFIELD, Robin. Cristandade. In: Manual de Filosofia do Ambiente.  JAMIESON, Dale (Coord.). 
Lisboa: Instituto Piaget, 2005, p. 107.  
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preferência a pretender que este poder não existe ou não devia existir, como parecem 
fazer os igualitários em matéria de relações entre espécies. Assim, o papel distintivo 
que a crença na tutela assume para a humanidade não é fundamentalmente objectável 
nem, por conseqüência, incompatível com os objectivos dos ambientalistas sensatos. 
[...] A crença teísta (quer seja judaica, islâmica ou cristã) pode inspirar relações 
sustentáveis entre a humanidade e o resto do mundo natural. 174 

 

            Por outro lado, de acordo com o Alcorão175, “os seres humanos foram criados 

por Deus como seus vice-gerentes (khalîfa) no mundo físico, que está dentro das fronteiras 

finitas do tempo e estavam destinados ao mundo ainda antes de terem cometido a sua 

primeira transgressão no jardim do Éden.” Essa vice-gerência fazia dos homens “os 

guardiões de todo o mundo natural.  A humanidade era assim transcendentemente 

responsável por não violar a “justa medida” (qadr) e o equilíbrio(mîzân) que Deus tinha 

criado no mais vasto todo cósmico”, aparecendo também por esta perspectiva a função tutelar 

do homem na relação com o ambiente.176   

  O multiculturalismo nas questões ambientais apresenta, como visto, relevância 

para a compreensão do fenômeno ambiental, tendo em vista que as questões ambientais não 

estão adstritas aos territórios nacionais e que muitas nações apresentam grande diversidade 

cultural e pluralidade de valores. Essa visão precisa ser assimilada pelo Direito no 

enfrentamento dos conflitos ambientais, pois, a rigor, os valores multiculturais fazem parte 

da própria constituição do fenômeno ambiental. 

 

2.3.3 A dimensão política e sua dependência dos interesses econômicos 

  

   Observando a dimensão política do ambiente, há que se considerar sua 

inserção em regimes políticos diversos.  Decorre dessa premissa a conformação relacional do 

ambiente à percepção político-ideológica hegemônica, em diversos sistemas.  Esta percepção 

política costuma assim ter grande proximidade com os interesses econômicos, sendo difícil a 

separação entre o econômico e o político, especialmente quando se trata dos governos 

nacionais, cujas campanhas eleitorais são em regra financiadas por grupos econômicos.   
                                                 
174 Ibidem, p. 117. 
175 HAQ, S. Nomanul. Islão. In: Manual de Filosofia do Ambiente.  JAMIESON, Dale (Coord.). Lisboa: 
Instituto Piaget, 2005, p. 122. 
176 Conclui Haq que “o mundo físico existia para alimentar, suportar e sustentar o processo da vida e, em 
particular, da vida humana e todo o cosmos era um sistema integral, governado, por leis naturais imutáveis 
(amr) que eram os mandamentos imutáveis de Deus”.  E completa: “essas leis explicavam a regularidade e a 
uniformidade nos processos naturais que não podem ser violadas no funcionamento geral das coisas”. Por fim 
registra que, no Alcorão, o termo Muhît significa Envolvente – denominação de Deus usada no Alcorão – e 
significa também ambiente.  “O Alcorão não admite uma separação entre o ambiente natural e o ambiente 
divino”. Ibidem, p. 123. 
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  O comportamento político dos governos tende a privilegiar ações que 

assegurem sua continuidade no poder, o que acaba acarretando ações subservientes a 

interesses próprios aos grupos políticos de apoio – tanto partidos políticos, quanto grupos 

econômicos.  Eis porque a visão política do ambiente é condicionada por um conjunto de 

conceitos, princípios e interesses. No caso do capitalismo, é difícil uma perspectiva mais 

abrangente e transdisciplinar, porque a orientação das conclusões está submetida a interesses 

previamente estabelecidos.   

             Por isso, a discussão política da gestão ambiental pública é tão difícil, tanto 

no que se refere à transparência do processo decisório, quanto no que se refere à defesa do 

interesse público primário.  

  A partir desses fundamentos, os mecanismos democráticos tradicionais não 

conseguem usualmente assegurar interesses contrapostos aos interesses políticos 

governamentais, o que acaba por transformar a discussão em litígio judicial.  Via de regra, a 

judicialização da política em matéria ambiental é conseqüência da insuficiência dos 

instrumentos democráticos necessários a assegurar os interesses de grupos minoritários.  Para 

evitar esse processo, é preciso que os mecanismos de discussão democrática sejam 

aprofundados, garantindo proteção aos interesses minoritários e estabelecendo um patamar 

mínimo inegociável.177 

  Na perspectiva política, como destacado, a aproximação com as demandas dos 

grupos econômicos majoritários e sua submissão ao desejo de continuidade no poder acabam 

por tornar a visão política flexível, a estes dois fatores, não sendo possível se afirmar ao certo 

se ela é contra ou a favor da preservação do ambiente.    

          Nessa linha de raciocínio, pode-se afirmar que a política178 assimila o valor que 

melhor lhe convier; por isso a dificuldade em se discutir o ambiente – principalmente em 

sede partidária – como interesse público primário que envolve gerações futuras.  É evidente 

                                                 
177 É preciso compreender que a liberdade de escolha pode estar sendo pressionada por fatores políticos e 
econômicos, não significando que a manifestação de vontade seja consciente das conseqüências ou que não 
esteja submetida a outros interesses urgentes. Robert Bullard destaca que “comunidades economicamente 
empobrecidas não possuem muitas escolhas. Alguns trabalhadores se tornam desesperados, preferindo 
empregos perigosos e com baixos salários do que o desemprego. Esses trabalhadores são forçados a escolher 
entre o desemprego e um trabalho que pode resultar em riscos para sua saúde, da sua família e da comunidade. 
Essa prática aproxima-se da chantagem econômica.” BULLARD, Robert. Enfrentando o racismo ambiental no 
século XXI. In: Justiça Ambiental e Cidadania. 2. ed. ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; e PÁDUA, 
José Augusto. (org.). Trad. Carlos Machado de Freitas. Rio de Janeiro: Relume Dumará/Fundação Ford, 2004  
p. 50. 
178 Política atrelada a agentes políticos que estão no exercício de cargos públicos. 
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por outro lado que, em países em que se atingiu consenso eleitoral sobre a importância do 

ambiente, a visão política está fortemente afinada com esta perspectiva.  

  Defendendo uma nova teoria da democracia, Boaventura de Sousa Santos179 

prescreve que deve haver uma “repolitização global da prática social”.  Entende o sociólogo 

português que “politizar significa identificar relações de poder e imaginar formas práticas de 

as transformar em relações de autoridade partilhada.”180 Explicita, com propriedade, três 

pontos que interessam especificamente a este trabalho: o primeiro refere-se à politização das 

relações de produção, com seu desdobramento sobre o uso da tecnologia e a submissão aos 

interesses das corporações multinacionais. A definição das políticas ambientais 

necessariamente implica rediscutir politicamente – e não somente sob o prisma econômico – 

                                                 
179 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 11 ed. São 
Paulo: Cortez, 2006, p. 271 a 276. 
180E continua sua análise: [...]Vivemos num tempo de automatismo tecnológico que leva ao paroxismo a 
assimetria entre capacidade de acção e capacidade de previsão. Decorrem daí riscos e danos possíveis totais, 
insocializáveis e inseguráveis, demasiado grandes para poderem ser por eles responsabilizados os indivíduos, 
como consta do paradigma liberal da responsabilidade, e obviamente impunes se a humanidade for 
responsabilizada no seu todo [...]. A politização da tecnologia não é possível sem a das chamadas matérias-
primas, ou seja, sem a politização da relação natureza-sociedade no espaço de produção. [...] A politização da 
natureza envolve a extensão a esta do conceito de cidadania, o que significa uma transformação radical da ética 
política da responsabilidade liberal, assente na reciprocidade entre direitos e deveres. Será então possível 
atribuir direitos à natureza sem, em contrapartida, ter de lhe exigir deveres. A ecologia e o movimento ecológico 
são, assim, partes integrantes do processo de politização do espaço de produção, embora os seus objectivos se 
estendam por qualquer dos outros espaços estruturais. Nas condições do fim do século, a forma de politização 
mais conseguida do espaço de produção é o antiprodutivismo. O espaço mundial é o conjunto dos impactos em 
cada formação social concreta decorrente da posição que ela ocupa no sistema mundial. A forma dominante do 
poder no espaço mundial é a troca desigual entendida em termos sociológicos, mais amplos que os termos 
econômicos em que a teoria da troca desigual foi originalmente desenvolvida. [...] Trata-se de uma tarefa difícil 
devido à emergência nos últimos vinte anos de dois importantes factores. O primeiro são, como já referi, os 
imperativos econômicos impostos pelas empresas multinacionais no processo de transnacionalização da 
produção. Trata-se das decisões de investimento das empresas multinacionais feitas à escala mundial, 
articuladas com condições e exigências localizadas postas às diferentes economias nacionais e seus Estados. 
Tais decisões e condições investem-se de tal necessidade e inevitabilidade que se furtam a qualquer controle 
político nacional ou internacional. E, por não poderem ser tratadas politicamente, tendem a deixar de 
consideradas políticas. O segundo factor consiste na cultura-ideologia do consumismo. Trata-se da estratégia 
simbólica do capitalismo transnacional no sentido de integrar na lógica do consumo todas as classes sociais do 
sistema mundial e muito especialmente as classes populares dos países periféricos e semiperiféricos. [...] As 
empresas multinacionais sine qua non são os grandes veículos da cultura-ideologia do consumismo e têm 
desempenhado um papel crucial em aumentar expectativas consumistas que não podem ser satisfeitas, num 
futuro previsível, pela massa da população do chamado Terceiro Mundo. A politização das práticas 
transnacionais é uma condição da desocultação das relações de poder que se escondem por detrás das 
necessidades “naturais” de produção e de consumo e da transformação de tais relações de poder em relações de 
autoridade partilhada. [...] A nova teoria de democracia  - que também poderíamos designar por teoria 
democrática pós-moderna para significar a sua ruptura com a teoria democrática liberal – tem, pois, por 
objectivo alargar e aprofundar o campo político em todos os espaços estruturais da interacção social. [...] E as 
transformações prolongam-se no conceito de cidadania, no sentido de eliminar os novos mecanismos de 
exclusão da cidadania, de combinar formas individuais com formas colectivas de cidadania e, finalmente, no 
sentido de ampliar esse conceito para além do princípio da reciprocidade e simetria entre direitos e deveres. 
Aqui entronca a necessidade de uma nova teoria da subjectividade.”  SANTOS, Boaventura de Sousa, obra 
citada, p. 271-276. 
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as relações de produção e de consumo, seu impacto sobre o ambiente e responsabilização de 

riscos.  É preciso buscar mecanismos de controle democrático sobre este espaço político, que 

foge ao controle político tradicional. 

  O segundo ponto refere-se à discussão da ideologia do consumismo alienante, 

imposta por objetivos corporativos fundados exclusivamente no aumento da produção, 

ignorando as reais necessidades locais e a possibilidade de acesso a tais bens de consumo.  

Essa ideologia produz distorções de tal natureza que o consumo de bens tecnológicos toma a 

frente de iniciativas essenciais, tais como o acesso ao tratamento do esgoto e da água, e a 

“inclusão digital” toma a frente da alfabetização.  A ideologia consumista produz uma 

espécie de verniz de inserção na modernidade, nem sempre compatível com a realidade, 

especialmente porque tende a ignorar o impacto sobre o ambiente e as relações sociais 

desiguais. 

  Uma terceira reflexão diz respeito ao rompimento com a simetria e 

reciprocidade entre direitos e deveres181 e a uma nova teoria da subjetividade.  Ao tratar da 

problemática ambiental, é fácil reconhecer que direitos e deveres não se apresentam 

recíprocos e que a subjetividade manifesta-se de modo diferenciado.  Os interesses e direitos 

ambientais parecem não se adequar à conformidade do paradigma liberal hegemônico no 

Direito, o que demanda a ampliação e revisão de conceitos.   

    

           Para enfrentar essa gama de interesses têm surgido os chamados “partidos 

verdes”.  Robyn Eckersley182 identifica as seguintes características nucleares deste novo 

segmento político: 

 

Um cuidado por e uma preocupação com a crise ecológica; 
 
Uma ética de respeito pela integridade ecológica da terra e da sua miríade de 
espécies; 
 
Uma ontologia relacional – i. e., um reconhecimento da interdependência social e 
ecológica; 
 
Uma aceitação da idéia de que existem limites ecológicos ao crescimento; 
 
Um apoio correspondente a uma sociedade ecologicamente sustentável que respeite 
os limites ecológicos; 

                                                 
181 Ver LIMA, Francisco Gérson Marques de. Os deveres constitucionais: o cidadão responsável. In: 
Constituição e Democracia – Estudos em Homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. BONAVIDES, 
Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga Silveira (Coord.). São Paulo: Malheiros, 2006. 
182 ECKERSLEY, Robyn. Política. In: Manual de Filosofia do Ambiente. Lisboa: Instituto Piaget, 2005, p. 326. 



 73

 
Um apoio político a alterações radicais sociais, tecnológicas e econômicas para 
desenvolver uma sociedade ecologicamente sustentável; 
 
Uma eqüidade intergeracional e intrageracional; 
 
Um empenhamento na democracia participativa e na descentralização do poder ao 
mais baixo nível praticável. 

 

   Os aspectos trazidos por Eckersley como características dos partidos verdes 

merecem alguns comentários: o primeiro se refere à crise ecológica como fundamento para 

ações políticas, pois quanto mais sofremos os efeitos do aquecimento global, mais espaço se 

abre na política para a discussão das questões ambientais; é o fato ambiental como estímulo 

ao aprofundamento das discussões políticas.   

            O segundo diz respeito à perspectiva relacional de interdependência, com o 

reconhecimento da importância das outras espécies para a existência da vida humana. Esta 

visão afeta diretamente a atividade de produção, ao reconhecer um limite ecológico ao 

crescimento, admitindo-se que a sustentabilidade demanda equilíbrio entre os limites do 

crescimento econômico aos critérios ecológicos.   

Ao final, na mesma linha de pensamento de Boaventura Santos, adquire 

destaque a necessidade de reformulação dos mecanismos tradicionais do sistema liberal, 

segundo a perspectiva da descentralização do poder e do incremento da democracia 

participativa. 

  É interessante ressaltar que as questões do ambiente, se analisadas sob a 

perspectiva social e relacional, induzem, necessariamente, à discussão sobre os fundamentos 

econômicos e políticos da sociedade. É impossível fragmentar ou isolar o ambiente de suas 

relações sociais, o que significa que o tratamento jurídico não poderá distanciar-se de uma 

abordagem sistêmica.  Na prestação jurisdicional, o Juiz não poderá restringir sua análise ao 

plano legal, porque é evidente que a compreensão dos aspectos relacionais e extrajurídicos 

conduzem a uma visão abrangente da questão ambiental em litígio. Ignorar tal característica, 

admitindo-se a existência de um objeto jurídico fragmentado, significa alienar-se da realidade 

do mundo, restringindo-se aos limites impostos pelo sistema jurídico.  

 

2.3.4 A dimensão jurídica 

 

  A dimensão jurídica do ambiente depende de sua inserção no contexto social 

de cada sociedade.  O Direito influencia e é influenciado pelo sistema social do qual faz 
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parte.  Analisando o problema em profundidade, torna-se possível identificar que, como 

sistema, o Direito, principalmente no nível constitucionalizado das normas e princípios, 

delineia um contorno que se aproxima do paradigma ecocêntrico.  É no nível constitucional 

que repousa a viabilidade do diálogo inter-sistêmico vez que os princípios contidos na Carta 

Política ultrapassam os limites do estritamente jurídico. 

            Por esse aspecto, o próprio contorno multifacetado do ambiente demanda nova 

abordagem, também no plano das normas infraconstitucionais positivadas para que se 

alcance efetiva compreensão das complexas questões ambientais. Esta racionalidade deve 

buscar uma justiça ambiental183 de natureza distributiva, capaz de ter o ambiente como eixo 

de solidariedade social e de diminuição das desigualdades decorrentes da modernidade.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
183 Marcelo Firpo de Souca Porto, pesquisador do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia 
Humana da Fundação Oswaldo Cruz, entende que o conceito de justiça propõe articular o movimento 
ambientalista das últimas décadas contra as “dinâmicas discriminatórias que colocam sobre o ombro de 
determinados grupos populacionais os malefícios do desenvolvimento econômico industrial”. Conclui que a 
injustiça ambiental pode ser compreendida como “o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de 
vista econômico e social, destinam a maior parte dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de 
baixa renda, aos grupos sociais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às 
populações marginalizadas e vulneráveis”. Por conseqüência, conceitua justiça ambiental como sendo “um 
conjunto de princípios e práticas que asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial, de classe ou 
gênero, suporte uma parcela desproporcional das conseqüências ambientais negativas de operações 
econômicas, decisões de políticas e de programas federais, estaduais ou locais, assim como da ausência ou 
omissão de tais políticas”. PORTO, Marcelo Firpo de Souza. Saúde pública e (in)justiça ambiental no Brasil. 
In: Justiça Ambiental e Cidadania. 2. ed. ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA, José Augusto 
(Org.) Rio de Janeiro: Relume Dumará/Fundação Ford, 2004, p. 121-122. 
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Não desças os degraus do sonho 
Para não despertar os monstros. 
Não subas aos sótãos ˘ onde 
Os deuses, por trás das suas máscaras, 
Ocultam o próprio enigma. 
Não desças, não subas, fica. 
O mistério está é na tua vida! 
E é um sonho louco este nosso mundo... 

 
(Mário Quintana, Os Degraus) 
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TERCEIRA PARTE 

A JUSTIÇA AMBIENTAL 
 
 

3.1 – Antecedentes dos ideais de proteção ambiental 
 

 

             O ambiente apresenta singularidade de características e de conteúdo que 

demanda a assimilação de valores orientadores das decisões nos processos judiciais. A 

configuração de um núcleo de valores vindos da Carta Política permite visualizar o contorno 

de uma ética ambiental capaz de nortear a construção de uma justiça ambiental. 

  Nelson Saldanha184 afirma que, no plano da realidade, os sistemas éticos são 

histórica e socialmente situados, ou seja, a “experiência ética se dá dentro de contextos 

concretos”, concluindo que em cada contexto “a ética existe como um conjunto de estruturas 

– inclusive institucionais – e de ideais de comportamento, que se ligam a um ideal do ser 

humano” em que a ética se traduz em um “plano de relações entre aqueles ideais de 

comportamento e a avaliação efetiva dos comportamentos ocorridos”. O fato de a ética estar 

histórica e socialmente situada ressalta de novo a problemática relacional do ambiente. 

               Identificar ideais de comportamento humano, em um campo em que a 

apreensão é transdisciplinar e multicultural, podendo induzir a valores diversos, torna-se 

difícil, como também torna árdua sua efetiva avaliação. Que comportamentos humanos em 

relação ao ambiente são ideais? Ou, ainda, que comportamentos são ideais tendo em vista o 

contexto ambiental do século XXI?  

           Há que se reconhecer que os comportamentos humanos do início da 

modernidade, destruindo florestas e queimando carvão, não podem ser avaliados sob o 

prisma do contexto atual185. Isso porque os comportamentos ideais daquela época, inseridos 

que estavam em seu contexto histórico, eram (idealmente) diversos dos de hoje. Para melhor 

compreender esta diferenciação, é preciso conhecer as diversas formas de valorar o ambiente,  

para em seguida vislumbrar quais seriam os comportamentos ideais no contexto de nosso 

                                                 
184 SALDANHA, Nelson. Ética e história. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 8-9. 
185 É discutível o argumento político que “julga” o passado dos países desenvolvidos que destruíram suas 
florestas e fizeram uso do ambiente de forma predatória como defesa de um “direito” dos países em 
desenvolvimento em degradarem, ainda que comparativamente em menor escala, o ambiente natural como 
condição para atingirem a condição de país desenvolvido. Igualmente discutível é a percepção do ambiente 
restrito aos interesses nacionais. O passado deve ser visto com o comportamento ideal daquele momento 
histórico e o presente impõe comportamentos ideais afinados com a atualidade. 
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tempo186. A seguir serão expostos, de forma panorâmica, os principais movimentos 

ambientais e seus valores.   

                 O movimento conservacionista187 (século XIX) está associado à criação de 

“áreas naturais”, tendo sido influenciado por Thoreau e Marsh188. Marsh afirmava que “a 

preservação das áreas virgens tinha justificativas tanto econômicas quanto poéticas”. 

Prevalece a noção de wilderness como áreas “virgens”, não habitadas permanentemente. Na 

criação do Parque Nacional de Yellowstone (EUA), em 1 de março de 1872, prevaleceu a 

noção de wilderness reconhecendo que toda pessoa que estabelecesse ou ocupasse algumas 

das áreas do Parque seria considerada infratora e deveria ser desalojada189. O Wilderness Act 

(EUA), de 1964, define área selvagem (unidade de conservação) como a que não sofre ação 

humana, “onde o homem é visitante e não morador”190. A grande crítica que se faz ao modelo 

dos parques nacionais é que ele pode impor a saída de comunidades inteiras em áreas em que 

viveram durante muito tempo, ignorando a cultura minoritária local. 

     Gifford Pinchot191, citado por Antonio Diegues, sintetiza a concepção 

conservacionista em três princípios: o uso dos recursos naturais pela geração presente; a 

prevenção de desperdício; e o uso dos recursos naturais para benefício da maioria dos 

cidadãos.192 

                 Nestes três princípios do movimento conservacionista revelam-se o caráter 

utilitário dos recursos naturais para a geração presente, a preocupação com o desperdício 

demonstrando o reconhecimento de sua finitude e, por fim, a assimilação de uma 

preocupação de justiça majoritária na distribuição dos recursos naturais. Identifica-se a 

ausência de preocupação com as gerações futuras e com uma justiça ambiental distributiva 

que incorpore o interesse das minorias.  

                                                 
186 A velocidade de transformação da crise ambiental global pode, em um curto período de tempo, modificar os 
comportamentos humanos ideais. É preciso não deixar de considerar que o ambiente hoje, mesmo tendo sua 
abrangência global, está sujeito ao contexto local em tensão com o contexto mundial.  
 
187 DIEGUES, Antonio Carlos Sant’Ana. O mito moderno da natureza intocada. 5. ed. São Paulo: 
Hucitec/USP, 2004, p. 26-29.  
188 Autor de Man and Nature or Physical Geography as Modified by Human Action, de 1864. 
189 A área do Parque Yellowstone não era uma região vazia, em 1872. Era território dos índios Crow, Blackfeet 
e Shoshone-Bannock. Uma subtribo dos Shoshone vivia durante todo o ano dentro dos limites atuais do 
parque. Ver DIEGUES, Antonio Carlos Sant’Ana. Obra citada, p. 27. 
190 Ibidem, p. 27. 
191 Ibidem, p. 29. 
192 Segundo Antonio Diegues, obra citada, p. 29-30, essas idéias foram precursoras do que hoje se chama de 
desenvolvimento sustentável. As idéias de Pinchot estiveram presentes na discussão de ecodesenvolvimento na 
década de 70, e estiveram no centro dos debates da Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente 
Humano (1972) e na Eco-92. Foram discutidas em publicações internacionais: Estratégia Mundial para a 
Conservação da UICN/WWF (1980); Nosso Futuro Comum (1986). 
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                 O movimento preservacionista, fortemente influenciado pelas idéias de 

John Muir, tem como essência a “reverência à natureza no sentido da apreciação estética 

espiritual da vida selvagem (wilderness)”, pretendendo “proteger a natureza contra o 

desenvolvimento moderno, industrial e urbano”193.  Marsh afirma que “o homem se esqueceu 

de que a terra lhe foi concedida para usufruto e não para consumo ou degradação” e propôs 

“uma regeneração geográfica, a cura do planeta começando com o controle da tecnologia, o 

que, segundo ele, exigia uma grande revolução política e moral”194.  

                 Muir, teórico mais importante do preservacionismo, “abraça um organicismo 

pelo qual a base do respeito pela natureza era seu reconhecimento como parte de uma 

comunidade criada à qual os humanos também pertenciam” 195. É a partir da idéia de que o 

homem não poderia ter direitos superiores aos animais que surgem as idéias biocêntricas. Os 

livros de Charles Darwin, Sobre a Origem das Espécies (1859) e a Descendência do Homem 

(1871), são fontes importantes do ambientalismo e da ética ambiental. A noção de ecologia 

(os organismos vivos interagem entre si e com o ambiente) cunhada pelo darwinista alemão 

Ernest Haeckel (1866) também influenciou o preservacionismo, contribuindo para uma base 

científica objetiva. 

   Aldo Leopold, em A Sand County Almanac, de 1949, afirma que “toda ética 

se baseia numa só premissa: que o indivíduo é membro de uma comunidade com partes 

interdependentes”. E conclui que “uma decisão sobre o uso da terra é correta quando tende a 

preservar a integridade, a estabilidade e a beleza da comunidade biótica. Essa comunidade 

inclui o solo, a água, a fauna e flora, como também as pessoas. É incorreto quando tende para 

uma outra coisa.”196 

   Krutch retoma os aspectos éticos do preservacionismo americano em The 

Desert Year, de 1950, e em The Voice of Desert, de 1956, considerando que a “modificação 

da natureza era benéfica até o ponto em que não interferisse drasticamente com o ecossistema 

como um todo. Tudo na natureza tem limites, incluindo o progresso humano”197 

   Rachel Carson, seguidora de Leopold, escreve The Sea Around Us, em 1951, 

e Silent Spring, em 1961, concluindo, nesta última obra, que “o controle da natureza é uma 

                                                 
193 Ibidem, p. 30. 
194 Ibidem, p. 30-31. 
195 Ibidem, p. 31. 
196 Ibidem, p. 32. 
197 Ibidem, p. 33. 
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sentença concebida na arrogância, nascida na idade neandertalense da biologia e da filosofia, 

quando se supunha que a natureza existia para conveniência do homem”198 

  O preservacionismo traz alguns aspectos relevantes para a construção de uma 

ética ambiental: a semente de idéias biocêntricas revelando características relacionais do 

ambiente; a semente da idéia do que seria mais tarde a “sustentabilidade”; e a noção de 

limitação ao crescimento da atividade humana. É reconhecível neste conjunto de idéias a 

percepção inter-sistêmica e interdependente entre o homem e os elementos da natureza. 

  Nos anos 60, surge um novo ecologismo que partia de “uma crítica da 

sociedade tecnológico-industrial, cerceadora das liberdades individuais, homogeneizadora 

das culturas e, sobretudo, destruidora da natureza”. Assim “as questões ecológicas passaram 

a ser uma das bandeiras de luta, ao lado do antimilitarismo/pacificismo, direitos das minorias 

etc.”199. Nos EUA, Gray Snyder, Barry Commoner, Rachel Carson , Ehrlich influenciam o 

novo ecologismo. Na França, destacam-se Pierre Fournier, Ivan Illich, Serge Moscovici, 

René Dumont. 

  A partir dos anos 80, surgem os partidos verdes200 em vários países europeus, 

decorrência do movimento social organizado pelos ecologistas, que passam a disputar 

eleições locais, regionais e nacionais. 

  Hoje, é possível identificar dois grandes enfoques: um ecocêntrico (ou 

biocêntrico), outro antropocêntrico, sendo que em ambos identifica-se a preocupação com o 

crescimento populacional e a existência de áreas naturais protegidas. 

 Por sua vez, os antropocêntricos afirmam que “uma melhor distribuição da 

riqueza entre ricos e pobres, e a melhoria da qualidade de vida levam a uma diminuição das 

taxas demográficas” e que a “criação em larga escala de áreas naturais protegidas só se 

justifica pelos benefícios que ela traria para a humanidade”201  

          Em linhas gerais, segundo Eckersley202, citado por Antonio Diegues, os 

ecocêntricos tendem “a advogar uma diminuição do aumento populacional humano e a 

criação de áreas naturais protegidas, independentemente de sua utilidade para os homens”. 

                                                 
198 Ibidem, p. 33. 
199 Ibidem, p. 39. 
200 Ver ECKERSLEY, Robyn. Política. In: Manual de Filosofia do Ambiente. JAMIESON, Dale (Coord.). 
Lisboa: Instituto Piaget, 2005. 
201 Ibidem, p. 42. 
202 DIEGUES, Antonio Carlos Sant’Ana. O mito moderno da natureza intocada. 5. ed. São Paulo: 
Hucitec/USP, 2004, p. 42. 



 81

         Com foco na análise da relação homem/natureza, o ecocêntrismo vê o mundo 

natural em sua totalidade, reconhecendo-se um valor em si (intrínseco), independentemente 

de sua utilidade, na qual o homem está integrado; o enfoque antropocêntrico opera na 

dicotomia entre homem e natureza203 sendo que “o primeiro tem direitos de controle e posse 

sobre a segunda, sobretudo por meio da ciência moderna e da tecnologia204” e considera que 

“a natureza não tem valor em si, mas se constitui numa reserva de recursos naturais a serem 

explorados pelo homem” 205. 

  

3.2. O ambiente hoje: ecologia profunda, ecologia social, eco-socialismo/marxismo 

e a construção de uma racionalidade ambiental. 

 

   Na atualidade, a Ecologia Profunda, a Ecologia Social, o Eco-

Socialismo/Marxismo se destacam. O termo ecologia profunda (deep ecology) foi firmado 

pelo o filósofo norueguês Arne Naess, em 1972, tendo por fim buscar um nível mais 

profundo de consciência ecológica que pode ser sintetizado em sete princípios: 

 

 i) uma metafísica da inter-relação, 
 ii) um etos de igualitarismo biosférico, 
iii) os valores da diversidade e da simbiose, 
iv) uma postura anticlasse, 
 v) oposição à poluição e esgotamento de recursos, 
vi) o valor da complexidade; e 
vii) uma ênfase na autonomia local e na descentralização206 

 

 

                 Bill Devall, George Sessions207 (EUA) e Warnick Fox (Austrália)208 

partilham com Naess o desenvolvimento de princípios básicos desta linha de pensamento 

descrita em 1984 nos seguintes termos: 

                                                 
203 Diegues, obra citada, p. 43, afirma que Descartes  “levou essa separação entre o homem e a natureza ao 
extremo, pregando um Deus totalmente transcendente, externo à Criação. [...] Somente o homem era um 
animal racional e negava a existência de alma aos animais, abrindo caminho aos maus-tratos aos animais.” 
204 Para a ciência moderna o mundo natural se torna objeto do conhecimento empírico-racional. A tecnologia 
gerada pelo desenvolvimento científico irá explorar este objeto para proveito do homem movida pelo 
antropocentrismo. 
205 Ibidem, 42. 
206 MATHEWS, Freya. Obra citada, p.227. 
207 Bill Devall e George Sessions, em co-autoria com Naess, publicaram em 1984, em um livro intitulado Deep 
Ecology: Living as if Nature Mattered em que foi descrito um novo conjunto de princípios, descrita como 
plataforma do movimento da ecologia profunda.  
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A vida humana e não humana têm valores intrínsecos209 independentes do 
utilitarismo; os humanos não têm o direito de reduzir a biodiversidade, exceto para 
satisfazer suas necessidades vitais; o florescimento da vida humana e das culturas são 
compatíveis com um decréscimo substancial da população humana. O florescimento 
da vida não humana requer tal decréscimo; a interferência humana na natureza é 
demasiada; as políticas devem, portanto, ser mudadas, afetando as estruturas 
econômicas, tecnológicas e ideológicas.210 

 

  Ressalte-se que o princípio do valor intrínseco da natureza passou a ser a 

premissa filosófica da ecologia profunda, expressando, inegavelmente, uma posição não 

antropocêntrica. Desta forma, alargou-se a base de apoio ao movimento permitindo que 

pessoas das mais diversas visões pudessem defender o princípio do valor intrínseco. O 

conceito de profundo passou a significar profundidade de questionamento, permitindo a 

outros movimentos comprometer-se com a premissa filosófica da ecologia profunda211 sem 

que este conteúdo seja o centro de sua atuação. 

  A Ecologia Social212 tem como seu principal representante Murray Bookchin, 

surgindo essa denominação em seu trabalho Ecology and Revolutionary Thought, de 1964, 

no qual “a degradação ambiental é vista como diretamente ligada aos imperativos do 

capitalismo”. Para estes ecologistas os seres humanos são seres sociais em uma sociedade 

constituída por grupos diferentes. “Criticam a noção de Estado e propõem uma sociedade 

democrática, descentralizada e baseada na propriedade comunal de produção”. São 

considerados “anarquistas e utópicos”. Criticam as hierarquias existentes nas sociedades 

modernas e entendem que “os problemas ecológicos de hoje têm raízes nas questões 

sociais”213. A ecologia social apresenta uma visão ecocêntrica que considera que o equilíbrio 

e a integridade da biosfera é um fim em si mesmo. 

                                                                                                                                                      
208 Warnick Fox foi criador da ecologia transpessoal, redefiniu a ecologia profunda aderindo os princípios dos 
direitos intrínsecos do mundo natural, dando grande importância aos princípios éticos nas relações 
homem/natureza.  
 
209 John O’Neil identifica que “uma das fontes principais do impulso realista da ética ambiental tem sido a 
pretensão de que defender uma ética ambiental é defender que os seres e os estados de coisas no mundo não 
humano têm valor intrínseco.[...] Valor intrínseco é freqüentemente usado como sinónimo  de valor não 
instrumental.Objectos, actividades e estados de coisas têm valor instrumental na medida em que são meios 
para um qualquer outro fim. Têm valor intrínseco se são fins em si.” O’NEILL, John. Meta-ética. In: Manual 
de Filosofia do Ambiente.  JAMIESON, Dale (Coord.). Lisboa: Instituto Piaget, 2005, p. 174. 
210 Ibidem, p. 44. 
211 A principal organização ativista nos EUA que adotou explicitamente a ecologia profunda como sua 
ideologia é Earth First!. 
212 Por sua vez, a ecologia superficial preocupa-se, apenas, com um controle mais eficiente e um melhor 
gerenciamento do meio natural para utilização da humanidade.  
213 Ibidem, p. 45. 
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               Já o Eco-Socialismo/Marxismo critica a posição marxista clássica que vê “a 

natureza como objeto de consumo ou meio de produção” 214 por outra em que “a contradição 

básica na sociedade capitalista deve incorporar também a existente entre as forças produtivas 

históricas e as forças produtivas da natureza”. Assim, quando as forças da natureza “não 

podem mais operar (por exemplo, a capacidade de depuração dos ecossistemas, a 

fotossíntese), cria-se um impasse para a própria reprodução da sociedade.”  

            Um traço marcante dos movimentos ambientais atuais é que a sua 

problemática transformou-se em uma questão sócio-ambiental, surgindo a consciência de que 

os problemas ambientais estão inseridos em processos sociais. As idéias trazidas por Naess, 

explicitadas na ecologia profunda, revelam um novo paradigma que pode ser o fundamento 

da ética ambiental das primeiras décadas deste século. 

            O primeiro aspecto desta ética ambiental a ser destacado é a existência de um 

valor intrínseco na vida humana e na vida não-humana. Em relação à vida humana implícito 

está o reconhecimento da dignidade humana como um valor em si, repudiando-se a 

coisificação do homem. Em relação à vida não-humana, afasta-se a visão utilitarista e se 

reconhece uma interdependência entre os seres vivos. O reconhecimento do valor intrínseco 

dos seres não-humanos implica em reconhecer-lhes direitos ou pelo menos em reconhecer 

deveres dos homens em face de todos os outros seres vivos. 

            Esse entendimento é motivo de polêmica porque retira a centralidade 

tradicional do homem, que é a base dos sistemas jurídicos fundados na visão antropocêntrica 

de cunho individualista-liberal, e constrói um sistema em que o centro está na 

interdependência entre todos os seres vivos.  

            A abordagem biocêntrica (ou ecocêntrica) é fruto do desenvolvimento das 

ciências e de uma percepção holística da vida. A repercussão deste paradigma no sistema 

jurídico é intensa, porque torna incompatível a manutenção de certos valores que sustentam 

toda a estrutura jurídica. O utilitarismo dos “bens ambientais”, o valor econômico que lhes é 

dado, a idéia de uma propriedade absoluta sobre mesmos permeiam a mentalidade jurídica 

tradicional que ainda não assimilou plenamente os valores da Carta Política, mantendo-se 

baseada em isolamento sistêmico.  

           A abordagem biocêntrica rompe com a prevalência do utilitarismo, própria à 

visão antropocêntrica, e dá lugar ao valor intrínseco, passando o ambiente a agregar valores 

não-econômicos de cunho difuso que submetem o direito de propriedade a sua função sócio-

                                                 
214 DIEGUES, Antonio Carlos Sant’Ana. Obra citada, p. 47. 



 84

ambiental. Em meio a tudo isso, impõe-se ao sistema jurídico o diálogo com outras áreas do 

conhecimento e o reconhecimento da relevância de outros valores e conteúdos.  

          O segundo aspecto trazido pela ecologia profunda é o reconhecimento da 

biodiversidade como fator de equilíbrio e manutenção dos ecossistemas e, por conseqüência, 

de permanência da vida na Terra. De certa forma, este conceito está inserido no valor 

intrínseco da vida não-humana, porque seu enfoque é relacional, na medida em que todos os 

seres vivos se relacionam e são interdependentes.  

          A relevância da biodiversidade na construção da ética ambiental, e sua 

concretização na justiça de ambiental, abriga uma noção de justiça obrigatoriamente 

distributiva fruto do necessário reconhecimento da igualdade entre as partes (seres humanos 

e não-humanos) componentes do todo (no caso os ecossistemas).          

        O terceiro aspecto, conseqüência dos dois anteriores, é a limitação da 

interferência do homem no ambiente pelo reconhecimento do valor intrínseco aos seres não-

humanos e do valor da biodiversidade.  

         A violação do valor intrínseco pode provocar a ruptura do equilíbrio do 

ecossistema a partir de suas partes e a ameaça à biodiversidade pode inviabilizar o 

restabelecimento do equilíbrio do ecossistema ou mesmo destruí-lo. A questão que aparece 

aqui é se há um direito dos seres não-humanos ou se há um dever dos seres humanos de 

respeitar os seres não humanos? Reconhecer direitos a seres não-humanos implicaria maior 

ruptura com o sistema jurídico tradicional porque requer a criação de novos institutos 

capazes de dar conta desta realidade215. Por sua vez, o reconhecimento de um dever, por parte 

dos seres humanos, de defesa e proteção dos seres não-humanos, além de ser de possível 

assimilação pelo sistema jurídico, tem eficácia imediata porque não requer toda uma 

reestruturação sistêmica216 que poderia levar décadas.  

            Interessa, para a construção de uma ética ambiental, o reconhecimento de um 

dever do homem em autolimitar-se. Este dever de autolimitação de interferência – ou de não 

interferência – representa a garantia à manutenção da vida pela proteção ao equilíbrio dos 

ecossistemas (o que envolve a proteção dos seres que os compõem). 

              O quarto aspecto da ecologia profunda é direcionado para o conflito entre os 

fatos atuais decorrentes das estruturas políticas, econômicas, tecnológicas e ideológicas e a 

                                                 
215 Ver GARY, Varner. Sencientismo. In: Manual de Filosofia do Ambiente. JAMIESON, Dale (coord.). 
Lisboa: Instituto Piaget, 2005. 
216 Reconhecer direitos implicaria em rediscutir o conceito de sujeito de direitos, da relação jurídica, da 
representação judicial etc. 
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necessidade de mudanças. A assimilação dos três aspectos anteriores – valor intrínseco, 

biodiversidade e autolimitação da interferência no ambiente – impõe mudanças nas estruturas 

em uso. Daí se instala a tensão entre estruturas tradicionais, respaldadas no poder político, 

jurídico e econômico, e estruturas nascentes no meio da crise ambiental global e local. 

            Evidente que estas estruturas nascentes serão resultantes da tensão entre os 

avanços decorrentes dos encontros internacionais e os interesses dos sistemas político-

jurídico-econômico nacionais. Acrescente-se a isto as novas demandas sócio-ambientais 

surgidas no âmbito local.  

 

3.3 As bases da justiça ambiental 

 

              A ética ambiental direcionada para uma justiça ambiental distributiva deve 

partir dos valores da Constituição da República (a Carta Política é, também, um 

compromisso político) e daqueles presentes nos tratados internacionais aos quais o Brasil 

aderiu217. A constitucionalização do direito do ambiente possibilita reconhecer valores 

capazes não só de orientar o diálogo inter-sistêmico como de assegurar em que base será 

decidida a intensa conflituosidade das questões sócio-ambientais.  

               A dificuldade a ser enfrentada não está adstrita aos limites da demanda posta 

em juízo, vai muito além, tratando-se de construir uma racionalidade afinada com as questões 

ambientais. Isto não se reduz à aplicação da legislação ambiental baseada no direito 

individual nem formalizada em processo civil desenvolvido para atender a este tipo de 

demanda. A existência de ações direcionadas às demandas de natureza coletiva, a exemplo da 

ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo, não é suficiente se a 

racionalidade do juízo se efetivar em práticas jurídicas tradicionais fundadas em uma ética 

liberal-individualista. A resposta está na construção de racionalidade própria a direitos de 

terceira geração. 

  Assim compreendido, o ambiente tem função sócio-ambiental e a justiça 

passa a ter forte característica distributiva218, pois como já dito o ambiente está intimamente 

relacionado às condições sociais em que o indivíduo vive e desenvolve suas relações.  Desta 

                                                 
217 Cada vez mais o ambiente está sendo tutelado por normas internacionais. A tendência, e em alguns países 
fato concretizado, é que o direito ambiental tenha no direito internacional uma das suas principais fontes 
normativas. 
218 A Justiça deixa de ser um valor formal de que detém o direito, nos moldes do direito positivo-liberal, e 
passa a ser vista como um instrumento de redistribuição dos ônus e bônus, buscando a igualdade substancial, 
especialmente no que se refere ao ambiente em suas qualidades e em suas degradações. 
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forma, um ambiente degradado impõe restrições à saúde, à dignidade, às realizações,  

comprometendo os projetos pessoais e coletivos e alterando as relações sociais do grupo.  Por 

isso, cumpre privilegiar a função sócio-ambiental, o que remete à necessidade de encarar a 

Justiça, ou melhor, a justiça ambiental em sua dimensão distributiva. 

   A distribuição do ônus ambiental é desigual, assim como os benefícios de sua 

exploração, eis que o passivo ambiental concentra-se em áreas pobres e nos países em 

desenvolvimento.  Mesmo problemas globalizados (como o caso do aquecimento global) 

atingem mais gravemente os segmentos sociais de menor poder aquisitivo, ao passo que os 

segmentos sociais situados no ápice da pirâmide social possuem acesso às tecnologias 

disponíveis para suavizar os efeitos no âmbito pessoal.  O mesmo não ocorre com os 

segmentos mais pobres – mesmo nos países desenvolvidos – que vivem em áreas de maior 

risco às mudanças climáticas, especialmente em caso de seca prolongada, chuvas 

concentradas, tempestades de areia, nevascas, furacões e altas temperaturas.  

  O passivo ambiental de origem local (como, por exemplo, depósitos de 

resíduos sólidos, concentração de indústrias, depósitos de resíduos contaminantes) também se 

concentra em áreas pobres, demonstrando que a distribuição do ônus ambiental é desigual. 

Na concretização da justiça ambiental a desigualdade sócio-ambiental deve ser enfrentada 

voltando-se os olhos para uma justiça social distributiva fundada na solidariedade.  Este fim 

distributivo deve integrar as políticas públicas ambientais – diretas e indiretas219, cabendo ao 

Judiciário analisar as políticas públicas de acordo com sua contribuição para o agravamento 

ou diminuição do passivo ambiental de cada região ou segmento social.   

Outro aspecto destacado pelo ecocentrismo é a solidariedade que se 

fundamenta na busca do equilíbrio na distribuição do ônus ambiental e dos benefícios de sua 

exploração, procurando, em alguns casos, mecanismos compensatórios para os segmentos 

sociais prejudicados. A rede de relações que integra o ambiente acaba por impor uma 

racionalidade que considere o impacto sócio-ambiental de forma diferenciada (segundo os 

segmentos sociais atingidos) e solidária, levando em conta as projeções no espaço-tempo e 

seus efeitos sobre toda a sociedade. 220 

                                                 
219 Ao tratar de política ambiental deve se ter em mente que ações e omissões estatais em outras áreas não 
ambientais podem resultar em conseqüências sociais que degradam o ambiente e acirram a desigualdade sócio-
ambiental. 
220 Esta imprevisibilidade acaba por trazer ao Direito do Ambiente dois princípios importantes adequados a 
esta singularidade: o princípio da prevenção e o princípio da precaução. 
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  Trazer os aspectos sociais para análise das questões ambientais cria, além da 

dificuldade própria ao exame dos ecossistemas, um aumento da complexidade para soluções 

satisfatórias, em especial quando o enfoque é uma justiça ambiental distributiva fundada em 

uma ética ambiental. Nestas análises, aparece o problema do enfrentamento dos riscos. 

  Quando os navegadores portugueses e espanhóis avançaram sobre o Atlântico 

em direção às Índias, acreditava, o senso comum, no risco de cairem em um abismo, presente 

como limite do fim do mar em uma Terra plana.  Esse dado de realidade histórica serve como 

alerta de que não se deve confundir risco com crenças e convicções, da mesma forma que 

não se deve fundamentar a ausência de risco em crenças e convicções.  Discutir riscos 

envolve examinar objetivos, teorias, ideologias e projetá-los no tempo e no espaço; ainda que 

possuam conteúdo imprevisível, não se pode confundi-los com convicção e crenças. 

  Fato é que se vive hoje em uma sociedade de risco, na qual as ações humanas 

interferem nos processos naturais e modificam o ambiente segundo interesses os mais 

variados.  A partir da Revolução Industrial, tornou-se possível transformar em profundidade 

o mundo natural criando ambientes artificiais que eram a concretização dos ideais dos 

homens.  A expansão urbana, o modo de viver, a forma de ocupação do espaço, as 

construções e a criação de um grande número de “bens essenciais” industrializados 

demonstram a nova relação da sociedade humana com o ambiente natural.   

  Numa tentativa de superar o mito de que a ciência teria resposta para tudo, nas 

últimas décadas do século passado emergiu a incerteza quanto aos efeitos da ação do homem 

sobre o ambiente.  A onipotência começou a ceder lugar à noção de extinção das espécies e 

consciência sobre os efeitos da ação humana sobre o ambiente.  Surgiu também a reflexão 

sobre a complexidade dos riscos envolvendo o ambiente, enquanto se configurava 

claramente a crise ecológica em que o aquecimento global é apenas a face de maior 

repercussão. 

  A discussão sobre o risco ambiental traz ao âmbito da discussão os interesses 

econômicos, políticos e culturais envolvidos. O diálogo com as ciências, e seu uso (ou 

manipulação) podem resultar em análises imprecisas, incapazes de apontar riscos complexos 

com desdobramentos no tempo-espaço. Os riscos são decorrência da forma de exploração 

dos recursos naturais, da utilização de novas tecnologias, da persistência da ruptura do 

equilíbrio ecológico e do impacto da expansão da civilização nos termos concebidos na 

modernidade.     
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             A atividade de licenciamento, de cunho eminentemente administrativo, e o 

estudo de impacto ambiental, de natureza predominantemente técnica e transdisciplinar, são 

essenciais para a identificação do risco e a prevenção do dano ambiental.  Entretanto, não 

tem sido incomum que os licenciamentos deixem de exercer sua função de controle, 

pressionados por interesses político-econômicos, ou mesmo por corrupção dos agentes 

públicos licenciadores221, aceitando-se estudos de impactos ambientais tendenciosos ou 

imprecisos que afastam aspectos fundamentais.  

  Quando se trata de análise de risco, não basta o mero cumprimento das 

formalidades; é preciso que o estudo de impacto ambiental e o licenciamento estejam 

comprometidos em garantir a efetividade dos princípios da prevenção e precaução222.  Para 

isso são cruciais a independência funcional e organizacional e a capacitação técnica de 

primeira linha, bem como a readequação institucional, no âmbito administrativo, evitando-se 

assim que as questões técnicas precisem ser enfrentadas na prestação jurisdicional 

especializada do Judiciário. 

  Em meio a esta complexidade de riscos sócio-ambientais, decorrentes de 

possíveis rupturas do equilíbrio dos ecossistemas, não se pode deixar de discutir a inserção 

das ciências nesta ética ambiental e  sua atuação com o paradigma da justiça ambiental.  

           O desenvolvimento das ciências e conseqüente avanço da tecnologia ocorreram 

sob o impulso dos valores da modernidade (entre eles o antropocentrismo).  A busca do 

progresso, a partir de um desenvolvimento ilimitado alçou a tecnociência (porque a 

tecnologia aparece como o grande objeto de admiração e adoração) ao patamar máximo de 

verdade e sentido da vida,  passando não só a mudar o ambiente, mas a impor valores que 

definem uma forma de ver o mundo.   

Não se pode esquecer que a tecnociência se desenvolveu condicionada pelos 

interesses econômicos e políticos (a indústria armamentista e a do petróleo são exemplos 

claros desta prioridade), estando imersa na lei de mercado e submetida à racionalidade 

econômica. Por isso, afastou e flexibilizou os valores éticos, sob o pressuposto de que a Ética 

                                                 
221 Registre-se que o licenciamento é atividade administrativa de grande importância que deveria garantir 
autonomia e independência ao órgão e aos técnicos envolvidos. A subordinação hierárquica e administrativa 
resulta em pressões que contaminam o pleno desenvolvimento desta função pública. O Banco Central é 
instituição independente que funciona com mandatos encarregada de resguardar o valor de nossa moeda. Por 
que não criar um órgão ambiental federal com autonomia semelhante a do Banco Central encarregada de 
examinar os estudos de impacto ambiental e conceder os licenciamentos ambientais? Seria uma medida efetiva 
capaz de assegurar a proteção ao ambiente. 
222 Ver DORNELAS, Henrique Lopes. Direito ambiental e o princípio da precaução: sua aplicação e 
concretização no contexto de uma sociedade de risco. Dissertação de Mestrado em Sociologia e Direito. 
Niterói: UFF, 2006. Disponível em www.propp.uff.br. Acesso em 10.11.2007. 
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não poderia transformar-se em obstáculo ao desenvolvimento e ao progresso. Ao final do 

século passado, acentuaram-se reflexões e questionamentos quanto aos limites de atuação da 

tecnociência sobre o ser humano e sobre o ambiente.   

Os grandes avanços da genética, das técnicas de clonagem, da química e da 

neurociência puseram à mostra a fragilidade das reflexões éticas sobre os limites do uso do 

conhecimento científico orientado pelo mercado. Nesta linha de pensamento, cumpre 

indagar: Quais os limites de interferência da engenharia genética na produção de seres vivos?  

Quais os limites para a clonagem humana?  Quais os limites e riscos da contaminação 

continuada no ambiente223 224 225?  É possível estabelecer limite mínimo inegociável fundado 

na dignidade da pessoa humana e na garantia de existência das gerações futuras? Essas 

indagações demonstram que a reflexão ética mostra-se necessária no atual estágio de 

desenvolvimento tecnocientífico.   

            Por outro lado, o desenvolvimento das pesquisas científicas depende de 

recursos financeiros; não havendo possibilidade de execução, sem algum tipo de 

financiamento público ou privado.  Esse requisito põe em evidência que a atividade científica 

– pelo menos no que se refere à sua concretização – está atrelada aos interesses políticos e 

econômicos.  Os financiamentos públicos de pesquisas pressupõem sua aprovação, razão pela 

qual, ainda que revestida de caráter técnico, apresenta sempre conteúdo político implícito. 

            As políticas públicas definem direta ou indiretamente a disponibilidade de 

recursos, ao passo que os financiamentos privados demandam a demonstração de resultados 

de rentabilidade, seja através do lucro, seja pelo domínio da técnica para registro dos direitos 

de exploração econômica.  Desta forma, parece evidente que não é possível entender o 

desenvolvimento científico, especialmente na área da biotecnologia, desvinculado dos 

interesses políticos e econômicos. 

  O problema repousa assim na disponibilização de certas técnicas e produtos 

aos indivíduos sem precaução necessária, eis que é movida por interesses imediatos.  O 

desenvolvimento científico carrega, desta forma, certa urgência, pois seus resultados estão 

                                                 
223 Ver FREITAS, Carlos Machado de. Acidentes químicos ampliados, vulnerabilidade social e planejamento 
de emergências. In: Qualidade de vida & riscos ambientais. HERCULANO, Selene C.; PORTO, Marcelo Firpo 
de Souza; FREITAS, Carlos Machado de. (org.). Niterói: EdUFF, 2000. 
224 Ver GOMES, João Carlos. A maior contaminação por POPs no Brasil: o caso Rhodia na Baixada Santista. 
In: Justiça Ambiental e Cidadania. ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA, José Augusto. 
(org.) 2. ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004. 
225 Ver HERCULANO, Selene. A cidade dos meninos e o caso de contaminação por HCH. In: Justiça 
Ambiental e Cidadania. ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA, José Augusto. (org.) 2. ed. Rio 
de Janeiro: Relume Dumará, 2004. 
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atrelados aos interesses políticos e ao desempenho econômico do capital investido, o que 

pode trazer consigo atividade irresponsável ou inconseqüente.  Flexibilizam-se para este fim 

os valores preventivos e precaucionais. 

   A conclusão a que se chega é que, na prática, o avanço da técnica não 

pressupôs que houve qualquer ponderação sobre os efeitos pessoais, sociais, psíquicos e 

geracionais envolvidos.  O deslumbramento com o avanço técnico, em uma sociedade em 

que o individualismo e o consumismo competitivos transformam tudo em produto, pode 

atropelar de forma inconseqüente e irresponsável a inserção da biotecnologia no campo da 

ética, da moralidade, da pluralidade de valores humanos, das relações pessoais e da 

autocompreensão do indivíduo e sua inserção no ambiente.  

            Desta forma, como construir uma justiça ambiental que é dependente das 

análises científicas para seus processos decisórios? Qual o grau de confiabilidade destas 

análises para servirem de base às decisões judiciais? O avanço da ciência, pelo menos em sua 

atividade concreta, deve submeter-se a regras de transparência e de precaução, para que a 

sociedade possa ponderar sobre riscos e valores envolvidos; caso contrário, corre-se o risco 

de que o aprendizado e a ponderação intempestivos ocorram em meio às conseqüências, 

transformando os seres vivos e o ambiente em experimento, em produto defeituoso, sujeito 

apenas às regras de consumo.  A ponderação a posteriori é inaceitável porque impõe riscos 

desnecessários à sociedade.   

    Não bastasse a problemática da interdependência do desenvolvimento 

científico aos interesses políticos e econômicos, há que se trazer ao debate o aspecto 

individual do pesquisador, uma vez que a atividade científica é desenvolvida em grupos 

havendo prevalência de alguns sobre outros.   

              É cediço que a investigação pode ser movida pelas ações profissionais do 

pesquisador que busca o reconhecimento de seu trabalho, não sendo incomum supor que 

interesses pessoais possam se sobrepor à precaução, não sendo assim de todo improvável que 

os interesses profissionais dos pesquisadores possam reduzir sua isenção na análise das 

conseqüências.   

    A gravidade de tal comportamento, quando o assunto são pesquisas de 

manipulação genética (ou similares) ou os efeitos da contaminação química, assume 

dimensão ímpar. No primeiro caso, os efeitos são irreversíveis, atuando diretamente sobre os 

elementos constitutivos dos seres vivos e interferindo na evolução natural das espécies. No 
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segundo caso, os efeitos da contaminação química podem afetar a saúde e a vida das 

espécies. 

Pesquisadores movidos pela ambição e pela vaidade podem contribuir para 

causar danos aos seres humanos e ao meio ambiente, razão pela qual o comportamento ético 

constitui pressuposto ao desenvolvimento de qualquer pesquisa. Esse comportamento ético 

demanda, por sua vez, o enfrentamento de interesses fundados na busca do lucro e na prática 

econômica de mercado, com os resultados esperados pelo consumidor.   

Desta forma, o cientista deverá estar consciente e preparado para enfrentar 

argumentos inconseqüentes e imediatistas de seus financiadores e dos consumidores, além de 

posicionam-se criticamente em relação a um sistema de valorização de bens voltado para 

resultados.  A pesquisa, tendo em vista a complexidade dos efeitos da inserção tecnológica 

no ambiente, deve submeter-se a um comportamento de precaução.   

           Em face desses riscos, o seu controle pelo ordenamento jurídico deve ser mais 

fortemente proibitivo, fundado nos princípios da dignidade humana, da igualdade e da 

precaução. O alargamento das possibilidades de manipulação genética deve estar 

condicionado ao amadurecimento dos valores éticos e à consolidação de procedimentos que 

permitam maior transparência e controle das pesquisas e suas conclusões. 

                       A discussão e a deliberação em matéria ambiental, ainda que garantida a 

igualdade entre os cidadãos e a livre formação da opinião e negociação, está sujeita a um 

certo conteúdo mínimo inegociável.  Há que se reconhecer uma tensão entre a vida, na forma 

concebida pela natureza, com todas as suas relações, e a vida “transformada” e “concebida” 

pelas tecnologias humanas.  É sobre esta ação transformadora do homem que é preciso 

discutir se deve haver um conteúdo que deve ser preservado, uma espécie de conteúdo 

pétreo. 

                         A afirmação de um conteúdo que não possa ser objeto de deliberação está 

fundamentada nos interesses implícitos das gerações futuras, nos riscos acumulados, 

interligados e projetados no tempo e na Ética que deve pautar as ações humanas.  Ainda que 

se admita que a questão é polêmica (porque impõe ao desenvolvimento da tecnociência 

limites éticos) é possível vislumbrar que a ação humana sobre o ambiente (as alterações nos 

seres vivos interfere nas inter-relações do ambiente) apresenta um patamar sujeito a 

restrições.  O uso de tecnologias para a geração da vida envolve riscos que ultrapassam a 

discussão utilitária e jurídica postas nos termos da modernidade. 
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Leite e Ayala226 apontam, citando José Gomes Canotilho e Vital Moreira, a 

distinção entre os outros direitos e o direito ambiental: 

 

Com efeito, o Estado de Direito Ambiental traz consigo um direito típico pós-
moderno, fruto da sociedade científico-técnico-industrial. Diversamente do que 
ocorre com os tradicionais direitos sociais, que visam compulsoriamente e 
positivamente a criar e realizar o que não existe (Habitação, Serviço de Saúde), o 
Estado de Direito Ambiental tem por finalidade garantir o que já existe (Bem 
Ambiental) e recuperar o que deixou de existir (Dano Ambiental). O Estado 
de Direito Ambiental diz respeito a um perfil modificado de direito social, 
exigindo, fundamentalmente, ações de cidadania compartilhada entre Estado 
e cidadãos, utilizando mecanismos precaucionais, preventivos, de 
responsabilização, de preservação e reconstituição. (grifamos) 
 
 

                           Qual conteúdo então seria necessário ao equilíbrio ecológico?  A princípio 

abrange todo o conteúdo que possa comprometer ou suprimir o direito à vida das gerações 

futuras, seja porque elas não têm como opinar ou deliberar, seja porque as gerações passadas 

nos beneficiaram com este mesmo direito. O fundamento aqui para o direito à vida das 

gerações futuras é constitucional e ético, não podendo uma única geração deliberar sobre 

conteúdos cujos desdobramentos possam ameaçar de forma irreversível o equilíbrio do meio 

ambiente. Laurie Anne Whit227 registra os fundamentos utilizados pelos Bining, comunidade 

dos possuidores tradicionais do Parque Nacional de Kakadu, no processo de tomada de 

decisão: 

 

A injunção de agir sempre de modo a proteger a sétima geração é um exemplo 
particularmente convincente disto. O líder espiritual Onondaga, Oren Lyons, 
observa que o primeiro encargo dos chefes tradicionais Haudenosaunee é 
assegurar que o seu processo de tomada de decisões seja guiado pela consideração 
da prosperidade e bem-estar da sétima geração vindoura. [...] O princípio da sétima 
geração aplica-se também aos antepassados. Honrando os antepassados, o 
indivíduo exprime gratidão em relação a eles como membro da sétima geração que 
eles mantiveram sempre no primeiro plano das suas decisões e por quem se 
sacrificaram. 

 

                           O princípio da sétima geração, ainda que oriundo de outra cultura, é 

revelador desta necessidade de projeção dos riscos para o futuro, uma vez que o erro não 

está circunscrito ao dano atual, devendo ser considerado e projetado em cadeia no futuro. 

                           O conteúdo mínimo de que falamos vai se ampliando (ou diminuindo) à 

medida que o avanço da ciência permite antever as conseqüências das atividades humanas. 

Entretanto, como o desconhecimento da repercussão da atividade humana não pode ser usado 

                                                 
226 Obra citada, p. 194-195. 
227  WHITT, Laurie Anne e outros. Perspectivas indígenas.In: Manual de Filosofia do Ambiente, p. 23. 
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como fundamento para decisões, a deliberação deve conter responsabilidade sobre a tutela do 

ambiente ecologicamente equilibrado e da sadia qualidade de vida. A maior ou menor 

amplitude de deliberação democrática deve ser contida pelo direito à vida projetado no 

futuro. 

                          Além disso, há que se cogitar que deliberações democráticas possam pôr em 

risco a sobrevivência da atual geração. Ainda que em uma hipótese teórica de consenso228 

não se podem aplicar decisões cujos desdobramentos ponham em risco a sobrevivência de 

grupos locais ou da própria espécie humana. O risco aqui assinalado nem sempre diz respeito 

a uma ameaça direta ao homem, podendo ser fruto de uma reação em cadeia no conjunto do 

equilíbrio ambiental, cujo resultado ameace a sua própria sobrevivência. Por isso, a 

dificuldade em considerar que uma deliberação, apenas por ser democrática por consenso, 

possa estar livre de qualquer limitação no campo ambiental.  

    Também não é aceitável o argumento de que, no futuro, as gerações serão 

capazes de criar tecnologia que elimine danos ambientais atualmente irreversíveis.  A 

atuação do controle social, por meio dos meios democráticos mais diversos, inclusive o 

Judiciário (via ação popular, ação civil pública, mandado de segurança) e o Ministério 

Público (via representação) é indispensável para consolidar um conteúdo mínimo inegociável 

em matéria ambiental tendo como fundamento o direito à vida das presentes e futuras 

gerações.   

   Em síntese, a justiça ambiental tem caráter distributivo e precaucional estando 

fundada nos valores da Carta Política e no diálogo com as ciências sem afastar as 

considerações da ética ambiental. O caráter distributivo e precaucional é um fim da justiça 

ambiental, sendo os valores da Carta Política o fundamento de validade do conteúdo de suas 

decisões. A assimilação da ciência submetida ao controle ético é uma escolha de natureza 

política, sendo que a efetividade da justiça ambiental está dependente destas diretrizes. 

 
 

3.3.1 – A racionalidade ambiental: dos valores da Modernidade ao paradigma 
ecocêntrico. 

 
 
                                                 
228 O consentimento e o consenso são influenciados por inúmeros fatores que inseridos em uma sociedade de 
consumo pode gerar um “querer inconseqüente”. Pode-se citar como exemplo como hoje é crescente o número 
de pessoas que submetem seus corpos à cirurgias plásticas e ingerem substâncias químicas as mais variadas 
com o fim de manter a juventude ou conquistar a beleza. Neste tipo de situação, cada vez mais freqüente, não 
há se que identificar consentimento consciente dos riscos. Em situações sociais em que é preciso o consenso 
também é possível vislumbrar a distorção da avaliação do grupo, influenciado pelos “benefícios” imediatos. 
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            É imperioso abordar o modelo social da modernidade (aquele em que “há a 

divisão social do trabalho; nele o econômico, o religioso, o político, o científico são esferas 

idealmente separadas e, dentre estas, assume uma posição de hegemonia a esfera 

econômica.”229) para compreender com maior precisão a ruptura advinda do paradigma 

ecocêntrico, permitindo diferençar a justiça ambiental da justiça tradicional.  

           A sociedade moderna “vê-se a si própria como uma sociedade racional” que 

fez surgir “o indivíduo livre, com direitos de cidadania, e um sistema institucional legal para 

protegê-los; que instituiu como princípio geral a democratização do poder e da convivência”. 

São precisas as críticas de Selene Herculano230 às irracionalidades deste modelo: 

 
No entanto, há alguns anos, as disfunções, contradições e irracionalidades da 
sociedade contemporânea tornaram-se objeto de questionamentos diversos: dos 
ecologistas, criticando um sistema de produção altamente predatório e marcado pelo 
desperdício; dos humanistas, que apontam para a concentração de riqueza e de poder 
e para a expansão da pobreza, da exclusão e da indigência em um mundo cuja 
capacidade produtiva já daria para proporcionar bem-estar a todos; dos liberais, que 
denunciaram os desmandos totalitários de um Socialismo real que se dizia construtor 
de um mundo justo e bom para todos; dos filósofos, que têm enxergado na ciência 
moderna mais uma nova tecnologia de dominação e de exploração do que uma forma 
de se libertar dos limites da natureza e que percebem nos meios de comunicação de 
massa e na indústria cultural muito mais um mecanismo de sujeição, de criação e de 
controle de mercados do que o mero entretenimento inconseqüente. Em uma palavra, 
que racionalidade seria esta?  

 

            Foi dentro dessa racionalidade moderna231 que se consolidaram diversas crises 

a saber: crise ambiental (em que a degradação ambiental acabou por gerar problemas 

ambientais globais que hoje estão no centro das discussões dos fóruns internacionais), a crise 

social (em que a desigualdade social geradora de miséria é incapaz de assegurar a dignidade 

humana a todos), a crise política (em que o sistema democrático não tem sido capaz de 

assegurar a igualdade nem a justiça), a crise jurídica (em que o Direito tem servido muito 

                                                 
229 HERCULANO, Selene. Em busca da boa sociedade. Niterói: EdUFF, 2006, p.95. 
230 Ibidem, p. 98. 
231Herculano destaca que a Modernidade é também vista como “um projeto civilizatório cujos princípios 
norteadores são os conceitos de universalidade (extensiva a todos os seres humanos, para além de barreiras 
nacionais, étnicas ou culturais), de individualidade (respeito à pessoa concreta em seu valor individual) e de 
autonomia (a capacidade destes seres humanos individualizados pensarem e agirem por si mesmos, sem tutela 
religiosa ou ideológica.” Conclui dizendo que “chama-se de modernização o processo pelo qual as demais 
formações sociais do mundo foram adquirindo estes costumes, estilos de vida e organização social emergentes 
europeus, via conquistas ultramarinas e expansão capitalista. O padrão ideal do mundo moderno, assim 
disseminado, bem o sabemos, é o de um mundo urbano, laico, racional, industrializado, capitalista, de massas, 
no qual os indivíduos são trabalhadores livres e, sem distinções de raça, sexo, credo ou cor, têm seus direitos 
civis, políticos e sociais  reconhecidos e garantidos por um Estado constitucional e soberano sobre um território 
nacionalmente delimitado. [...] Este conjunto de fenômenos ganhou a dimensão e o status do arquétipo 
definidor da boa sociedade.” HERCULANO, Selene. Em busca da boa sociedade. Niterói: EdUFF, 2006, p. 99-
100. 
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mais à reafirmação dos direitos dos segmentos sociais mais ricos, capazes de usar melhor o 

sistema legal, do que à reafirmação da Justiça), a crise de valores (em que a sociedade de 

consumo, fundada em uma racionalidade econômica capitalista, acabou por estabelecer como 

referências os valores materiais disponíveis ao consumo). 

   O pensamento e a formação jurídica brasileiros estão sob a égide do 

paradigma moderno, sob o qual estão fundados a racionalidade e os valores sociais. As 

produções legislativa, jurisprudencial e doutrinária, em sua quase totalidade, refletem estes 

valores da modernidade.232  

           Nas questões ambientais, tendo em vista os interesses sócio-ambientais 

complexos e a intensa conflituosidade, há que se ter um juízo axiológico ecocêntrico, 

fundado na interdependência dos componentes ambientais 233 e suas relações.    

                                                 
232 José Robson da Silva, analisando a vinculação do antropocentrismo clássico com o Direito, confirma os 
valores da modernidade que o fundamentam: “o antropocentrismo clássico se vincula ao Direito clássico, neste 
como já se salientou, se processa um corte que privilegia determinados sujeitos em detrimento de outros. Esta 
situação reproduz desigualdades sociais e econômicas e produz uma petição de princípio, pois o 
antropocentrismo clássico [Um sistema que está centralizado na proteção dos direitos dos proprietários. Por 
detrás desta proteção se encontra não a proteção do homem, mas sim a proteção de institutos, como é o caso do 
direito de propriedade. O desenho jurídico do antropocentrismo clássico é um desenho abstrato que deixa 
nuances que produz no expectador uma sensação de que está frente a uma obra humanista, porém, ao contrário 
disto, o que se encontra é uma obra que ressalta os conceitos e na qual o ser humano é apenas um pálido 
borrão.] não promove efetivamente uma centralidade no homem. Nele se tem a negação da totalidade humana. 
Esta negação ocorre em vários planos: econômico, social e jurídico. Do princípio filosófico se irradiou 
conseqüências normativas que negaram a totalidade e a historicidade humana. A historicidade é a historicidade 
de um antropocentrismo seletivo, de um antropocentrismo que seleciona alguns e descarta muitos.[...] A idéia 
de uma repersonalização do direito patrimonial representa, portanto, uma superação do antropocentrismo de 
cores clássicas, marcadamente individualistas e competitivas que cedem lugar para a complexidade e 
solidariedade nas relações humanas. Esta complexidade e solidariedade representam o reconhecimento de que 
as relações fundadas exclusivamente no princípio da autonomia da vontade estão superadas. O sistema, a partir 
destas premissas, afirma e instrumentaliza preocupações com a sorte de todos os seres humanos, 
nomeadamente, daqueles que historicamente foram postos à margem do sistema. SILVA, José Robson da. 
Paradigma biocêntrico: do patrimônio privado ao patrimônio ambiental. São Paulo: Renovar, 2002, p. 202 e 
203. 
 
233 Mauro Guimarães ressalta a incompatibilidade da fragmentação com as questões ambientais: “Não é a 
segmentação em si, como procedimento necessário à análise, que pode produzir a distorção e o direcionamento 
da análise, mas sim a motivação que se oculta nesta forma de enfocar o problema ambiental.  Os parâmetros 
previamente estabelecidos para a análise guardam conteúdo ideológico que podem conduzir a uma distorção do 
fenômeno ambiental.  essa visão fragmentada, parcializada, buscando a sua compreensão pela aparência dos 
fenômenos, a partir de categorias que negligenciam o caráter histórico dos fatos, tornando-os universais, 
imutáveis e inquestionáveis, isolados da intervenção perturbadora de outros fenômenos [...] reduzidos à sua pura 
essência quantitativa, se imbui de uma pretensa objetividade científica para se chegar às certezas que propiciam 
estabilidade. [...] Tais abordagens não dão conta das questões ambientais, constituídas em realidades complexas. 
Para tanto, tornam-se necessários outros referenciais teóricos que habilitem a compreensão dessa realidade 
complexa sem suas relações interativas. [...] O método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos, 
sem nunca dá-los por concluídos, para quebrarmos as esferas fechadas, para restabelecermos as articulações 
entre o que foi separado, para tentarmos compreender a multidimensionalidade, para pensarmos na 
singularidade com a localidade, com a temporalidade, para nunca esquecermos as totalidades integradoras”. 
GUIMARÃES, Mauro. Sustentabilidade e educação ambiental. In: A Questão Ambiental Diferentes 
Abordagens. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2003, p. 97-98. 



 96

              Neste contexto, é possível afirmar que a abordagem totalizante do tema meio 

ambiente envolve o enfrentamento de três pontos cruciais: a sustentabilidade ambiental, a 

sustentabilidade econômica e a qualidade de vida.   

             O equacionamento destes três aspectos (ora complementares, ora 

antagônicos) é essencial à concretização da racionalidade ambiental e da justiça ambiental. 

Deste equacionamento constrói-se uma ponderação dinâmica de valores no campo 

ambiental/econômico/sócio-cultural. É no campo da (in)sustentabilidade que se dá o 

confronto entre os valores que constituem o paradigma ecocêntrico (ou biocêntrico, de 

racionalidade ambiental) e aqueles que formam o paradigma antropocêntrico (ou liberal, de 

racionalidade econômica).     

            A sustentabilidade ambiental tem como cerne a manutenção do equilíbrio dos 

ecossistemas, dizendo respeito à vida como um todo e englobando as gerações futuras.  A 

sustentabilidade econômica tem como preocupação principal os meios de sobrevivência do 

homem atual e as perspectivas econômicas para as gerações futuras em espaço geográfico 

definido.  Já a qualidade de vida tem como base os valores culturais do homem, buscando 

um patamar mínimo de civilização variável de sociedade para sociedade.   

             A relação entre a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade ambiental – 

também denominada desenvolvimento sustentável234 – mostra-se, na maior parte das vezes, 

dinâmica e instável, porque o crescimento econômico com base na exploração predatória dos 

recursos ambientais torna precária a sustentabilidade econômica – de curta duração – 

afastando-se de todo da sustentabilidade ambiental.235 236 237. 

                                                                                                                                                      
 
234 Ver ALIER, Joan Martínez Alier. Da Economia Ecológica ao Ecologismo Popular. Blumenau: FURB, 1998. 
235 “A economia ecológica assinalou a incomensurabilidade dos processos energéticos, ecológicos e 
distributivos com a contabilidade econômica, assim como a impossibilidade de reduzir os valores da natureza, 
da cultura e da qualidade de vida à condição de simples mercadorias, e os limites que impõem as leis da 
entropia ao crescimento econômico. A valorização dos recursos naturais está sujeita a temporalidades 
ecológicas de regeneração e produtividade, que não correspondem aos ciclos econômicos, e a processos sociais 
e culturais que não podem reduzir-se à esfera econômica.[...] A natureza deixou de ser um objeto de trabalho e 
uma matéria-prima para converter-se em uma condição, um potencial e um meio de produção. [...] O  
paradigma econômico – o sistema científico e institucional – tem sido incapaz de assimilar a crítica 
apresentada pela lei da entropia e da racionalidade econômica. [...] A crise ambiental colocou a descoberto a 
insustentabilidade ecológica da racionalidade econômica. Daí o propósito de internalizar as externalidades 
socioambientais do sistema econômico ou de submeter o processo econômico às leis ecossistêmicas nas quais 
se inscreve. Isso apresenta o problema da incomensurabilidade entre os sistemas econômicos e ecológicos, 
entre processos físicos, biológicos, termodinâmicos, culturais, populacionais, políticos e econômicos, que 
conformam diferentes ordens de materialidade, e a diferença das possíveis estratégias para compatibilizar 
políticas econômicas e ambientais e para transitar para um desenvolvimento sustentável”. LEFF, Enrique. 
Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Trad. Carlos Cabral. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006, p. 224-226. 
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            Tratar de qualidade de vida238 239 significa identificar que valores devem ser 

considerados importantes para a vida humana – em níveis individual e coletivo - e  

estabelecer os padrões comparativos.  Estes valores irão gozar de ampla variabilidade tendo 

em vista o que cada cultura considera como essencial, podendo deter-se em acesso a bens 

materiais ou até incluir conteúdos abstratos como felicidade, prazer, espiritualidade. 

Qualidade de vida, mesmo considerando sua ampla variabilidade, apresenta íntima relação 

com os meios indispensáveis à garantia da vida, da liberdade, da dignidade e da felicidade do 

homem.   

           O paradigma ecológico é elemento constitutivo da justiça ambiental e sua 

inserção no sistema jurídico deverá ocorrer a partir da Constituição240, sendo  utilizada como 

meio para o diálogo com outros campos do saber. Esta assimilação requer a abordagem dos 

valores deste novo paradigma, refletindo-o sobre todas as áreas do direito de modo a 

consolidar a racionalidade ambiental. 

  Como já dito anteriormente, as questões ambientais, por sua complexidade e 

dinamismo, não podem ser aprisionadas em normas fechadas, por estarem presas a processos 

                                                                                                                                                      
236 Enrique Leff identifica três grandes vertentes que foram apresentadas para enfrentar os desafios da 
sustentabilidade. Na primeira delas, a economia ambiental procura incorporar as condições ambientais da 
sustentabilidade avaliando custos e benefícios ambientais e sua tradução em valores econômicos e preços de 
mercado. Na segunda, a economia ecológica estabelece o limite entrópico do processo econômico e a 
incomensurabilidade entre processos ecológicos e os mecanismos de valorização do mercado, “procurando 
desenvolver um novo paradigma que integre processos econômicos, ecológicos, energéticos e populacionais”. 
Na terceira, trabalha-se com a possibilidade de pensar e construir uma nova racionalidade produtiva, fundada na 
“articulação de processos ecológicos, tecnológicos e culturais que constituem um potencial ambiental de 
desenvolvimento sustentável”. A crítica que se faz à racionalidade econômica é que o processo econômico está 
imerso em “um sistema ecológico que é aberto, mas finito; portanto, está sujeito às leis da natureza”. Conclui 
Leff que o condicionamento ecológico e termodinâmico de todo o processo produtivo não é apenas um 
problema teórico, sendo visível sua manifestação nos índices crescentes de destruição ecológica, de 
contaminação e degradação de matéria e energia. A crítica que se faz às políticas neoliberais é que ignoram as 
leis da termodinâmica e se orientam a recuperar e manter o crescimento econômico “sustentado”. Defende 
Enrique Leff, com propriedade, que “se o crescimento econômico não é sustentável e se a racionalidade 
econômica não contém os mecanismos para sua desativação, então é necessário construir oura racionalidade 
produtiva que possa operar conforme os princípios da sustentabilidade” Isto significaria um novo paradigma 
fundado em princípios e bases da racionalidade ambiental resultando na “desconstrução da racionalidade 
econômica” Ibidem, p. 226, 231-232. 
237 Não é proposta deste trabalho desdobrar-se na análise econômica, mas apenas sinalizar para a necessidade 
de um novo paradigma. Para maior aprofundamento ver a obra citada de Enrique Leff. 
238 CONFALONIERI, Ulisses E. C..Qualidade de vida e controle dos riscos para a saúde: o caso das mudanças 
ambientais globais. In: Qualidade de vida e riscos ambientais. HERCULANO, Selene C.; PORTO, Marcelo 
Firpo de Souza; FREITAS, Carlos Machado de (Org.). Niterói, EdUFF, 2000. 
 
239 Ver HERCULANO, Selene. A qualidade de vida e seus indicadores. In: Qualidade de vida e riscos 
ambientais.HERCULANO, Selene C.; PORTO, Marcelo Firpo de Souza; FREITAS, Carlos Machado de 
(Org.).Niterói, EdUFF, 2000. 
240 A Constituição, no dizer de Barroso “é o produto dialético do confronto de crenças, interesses e aspirações 
distintos, quando não colidentes”. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1999, p. 188. 
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sociais não lineares. Estas características impõem como base de orientação normativa para a 

prestação jurisdicional os valores constitucionais241, bem como demandam uma abordagem 

jurídica fundada na visão axiológica ecocêntrica para que seja possível avançar do paradigma 

liberal próprio aos litígios individuais para outro afinado com os litígios coletivos de intensa 

conflituosidade. 

   Antônio Herman Benjamin242 explica que “os fundamentos dorsais do Direito 

Ambiental encontram-se expressamente apresentados em um crescente número de 

Constituições modernas; é a partir delas, portanto, que se deve montar o edifício teórico da 

disciplina”. É pela mediação do texto constitucional que será possível chegar a “um novo 

paradigma ético-jurídico, que é também político-econômico, marcado pelo permanente 

exercício de fuga da clássica compreensão coisificadora, exclusivista, individualista e 

fragmentária da biofera”.243 244  

          O referido autor identifica cinco características nos regimes de proteção 

constitucional do ambiente:  

          

1. “Uma compreensão sistêmica (orgânica ou holística) e legalmente 

autônoma do ambiente;  

2. O compromisso ético de não empobrecer a Terra e a sua biodiversidade;  

3. A atualização do direito de propriedade, reescrevendo-o sob a marca da 

sustentabilidade, com escalas variáveis de uma nova dominialidade dos 

recursos naturais; 

4. A opção por processos decisórios abertos transparentes, bem-informados 

e democráticos, estruturados em torno de um devido processo ambiental 

(due process ambiental);   

5. A implementação de certos direitos e deveres relacionados à eficácia do 

Direito Ambiental e dos seus instrumentos.” 

   

                                                 
241 Os dispositivos se distinguem das normas porque estas últimas são “os sentidos construídos a partir da 
interpretação sistemática de textos normativos” enquanto aqueles “constituem o objeto da interpretação” 
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed.  São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 22 
 
242 BENJAMIN, Antônio Herman. Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 65. 
243 Ibidem, p. 66-67. 
244 Destaca Robson da Silva que [...] “quando se põe a questão da superação do antropocentrismo no Direito, 
não se está a descartar as possibilidades do humanismo, da dignidade humana, nem tampouco se faz tabula rasa 
das imensas dificuldades de se viver contemporaneamente conforme a natureza. A tese se estrutura e se molda 
com o olhar plural, isto porque o Direito é ele mesmo plural e não se adapta muito bem ao reducionismo, por 
mais que uma tendência imponha a hiperespecialização.”  
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            Nestas cinco características (que podem ser sintetizadas pelo princípio 

democrático, pelo princípio ecossistêmico e pelo princípio da efetividade) pode ser 

identificada uma base para a construção de uma justiça ambiental, sinalizando uma 

racionalidade ambiental comprometida com outros fins, distintos do processo individual e do 

direito material centrado na titularidade do indivíduo. 

             Emerge destas características uma abordagem distinta tanto em seu conteúdo 

material quanto em seus fins processuais, e uma noção de justiça compatível com um direito 

de terceira geração. A releitura do direito de propriedade – com sua função sócio-ambiental - 

é ponto fundamental para a discussão das questões originadas em conflitos de dimensão 

social.  

               Percebe-se assim que a singularidade das demandas ambientais exige a 

estruturação de um devido processo ambiental, em que a transparência e a abertura dos 

procedimentos decisórios revelem uma outra forma de se estabelecer o contraditório 

adequando-o a este tipo de demanda dinâmica e complexa. 

   

3.3.1.1  A racionalidade ambiental, a transdisciplinaridade e o núcleo  

de valores constitucionais 

 

                       A complexidade das questões ambientais impõe a comunicação entre as 

diversas áreas de conhecimento. A verdade científica assume neste aspecto importância 

fundamental, porque as decisões sobre estes conflitos não podem se resumir ao 

reconhecimento do direito ou não, impondo uma verdade que se projete no tempo-espaço 

sobre outros sistemas. Não se trata mais de tutelar o direito do autor ou do réu, não cabe esta 

simplificação.  

                      Embora o Direito seja capaz de gerar suas próprias soluções há que se 

reconhecer que a complexidade da matéria ambiental obriga a interação com outras áreas de 

conhecimento e com  outros tipos de interesses relevantes. O problema que se apresenta é 

como gerar esta interação entre o Direito e o mundo extrajurídico?245 Como gerar 

codificações comuns que permitam a compreensão transdisciplinar?  

                                                 
245 André Arnaud e Dulce Maria José Fariñas tratam do aspecto interacional do ambiente: “Por que não 
privilegiar tentativas de tipo interacional? Por que não valorizar as idéias de comunicação, de troca, de rede? 
Como não se interessar também pela mudança em vez de apenas pela ordem, pelas rupturas em vez de apenas 
pela calmante longa duração? Como não ser sensível à complexidade, ao pluralismo, à leveza, à flexibilidade, 
ao fluxo? [...] No que, justamente, diz respeito ao direito, a necessidade de novos modelos impõe-se. Os juristas 
mais sutis estão, hoje, conscientes das ilusões da modernidade com suas miragens de um progresso ininterrupto 
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                         As verdades vindas de outros sistemas (em especial das ciências ligadas à 

Ecologia) precisam ser inseridas no sistema jurídico, para viabilizar o enfrentamento  da 

complexidade dos conflitos que se apresentam ao Judiciário.  A tradicional inserção da 

técnica, através dos pareceres dos peritos, mostra-se insuficiente porque transfere ao técnico, 

e não ao juiz, o domínio do saber de outro sistema, submetendo-o ao saber do técnico por 

ausência de domínio do código de outro sistema.  

                          Não se trata aqui de exigir que o magistrado domine as diversas áreas de 

conhecimentos, mas que ele tenha algum trânsito nos outros sistemas. O livre convencimento 

não pode servir para mascarar a ignorância do juízo e da decisão jurídica que tangencia o 

problema apresentado. A abertura do processo decisório, com a flexibilização dos meios para 

apuração das verdades 246, é indispensável para que exista interação entre o Direito e outras 

áreas de conhecimento especializado. Há que se admitir que os procedimentos processuais 

precisam adquirir outro contorno 247 para que a prestação jurisdicional mantenha-se legítima 

e efetiva.  

           O início de qualquer diálogo nesse sentido pressupõe uma linguagem 

compreensível a todos os interessados e não somente aos especialistas. É com o uso da 

linguagem tecnicista que se dá o isolamento do direito e  que se perde a ligação efetiva com 

os processos sociais. É indispensável que magistrados, promotores de justiça, advogados, 

enfim juristas como um todo, venham a atuar na justiça ambiental adotando uma linguagem 

compreensível a todos.  O uso da linguagem cifrada, do discurso hermético dirigido aos 

iniciados (como vem acontecendo na área jurídica e na área médica), é fruto de uma tradição 

não democrática e adequada aos cultos religiosos e secretos.  

                       Como defesa, não parece pertinente a alegação de que a linguagem comum não 

é capaz de traduzir com precisão os termos técnicos e as expressões em latim (atualmente 

expressões em inglês). É o empenho e o hábito que fazem a linguagem ser precisa em seu 

                                                                                                                                                      
e programado, da simplicidade e do rigor da razão, do valor universal dos princípios.” ARNAUD, André e 
DULCE, Maria José Farinas. Introdução à análise sociológica dos sistemas jurídicos. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000, p. 278. 
246 É possível afirmar que nas questões ambientais haja uma pluralidade de verdades, vez que o observador e o 
objeto não estão dissociados, mas em permanente interação. 
247 Vicente de Paulo Barretto  vê criticamente o isolamento do sistema jurídico e a linguagem utilizada e 
identifica que “a maioria dos textos de doutrina jurídica por sua própria natureza tornou-se descritiva de um 
sistema de normas, fechado dentro de si mesmo, onde não se encontra o palpitar da vida real dos indivíduos e 
das comunidades.” Conclui com propriedade que “a linguagem especificamente jurídica é triste, repetitiva e 
recheada de longas citações doutrinárias, empregadas ad libitum, e que acabam sufocando a vida do direito sob 
o manto do argumento de autoridade”. BARRETTO, Vicente de Paulo. Antígona de Sófocles ou os 
fundamentos da ordem jurídica. In: Direitos Fundamentais e Novos Direitos. KLEVENHUSEN, Renata Braga 
(coord.). 2ª. Série. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 158. 
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conteúdo. O empenho no caso deve ser motivado pelo fato de a prestação jurisdicional estar 

inserida em um Estado Democrático de Direito e ser parte integrante dos direitos de 

cidadania. Já o hábito do diálogo retira uma possível arrogância do Direito sobre outras áreas 

do conhecimento e obriga a busca de uma linguagem acessível e da construção de um 

discurso comum. Por isso, a prestação jurisdicional – envolvendo todos os processos 

decisórios – deve ser clara, transparente e compreensível a todos. 

  Reafirma-se aqui a necessidade de contribuição de outras áreas de 

conhecimento bem como de uma visão transdisciplinar, sendo pertinente neste aspecto a 

referência aos 17 Princípios de Justiça Ambiental248 resultantes da Primeira Cúpula Nacional 

                                                 
248 Na íntegra: “Nós, pessoas de cor, reunidas nesta Cúpula Multinacional das Lideranças Ambientais das 
Pessoas de Cor, começamos a construir um movimento nacional e internacional dos povos de cor para 
combater a destruição e a tomada de nossas terras e comunidades, restabelecendo nossa interdependência 
espiritual à sagrada mãe terra, no respeito e celebração de cada uma de nossas culturas, linguagens e crenças 
sobre nosso mundo natural e nosso papel em assegurar justiça ambiental; promover alternativas econômicas 
que contribuam para o desenvolvimento de meios de subsistência ambientalmente seguros; garantir nossa 
libertação política, econômica e cultural, que foi negada por 500 anos de colonização e opressão, resultando no 
envenenamento de nossas terras e comunidades e no genocídio de nossos povos, afirmamos e adotamos os 
seguintes princípios de justiça ambiental: 
1. A justiça ambiental afirma a sacralidade da mãe terra, a unidade ecológica, a interdependência de todas as 
espécies e o direito de se estar livre da destruição ecológica. 
2. A justiça ambiental exige que as políticas públicas sejam baseadas no respeito mútuo e na justiça para todos 
os povos, livres de toda forma de discriminação ou preconceito. 
3. A justiça ambiental reclama o direito ao uso responsável, ético e equilibrado do solo e dos recursos 
renováveis em prol de um planeta sustentável para os humanos e para outras formas de vida. 
4. A justiça ambiental clama pela proteção universal contra os testes nucleares, contra a produção e descarte 
dos venenos e dos rejeitos tóxicos e perigosos que ameaçam o direito fundamental ao ar, solo, água e alimentos 
limpos. 
5. A justiça ambiental afirma o direito fundamental de todos os povos à autodeterminação política, econômica, 
cultural e ambiental. 
6. A justiça ambiental exige a cessação da produção de todos os materiais tóxicos, perigosos e radioativos e 
que seus produtores passados e atuais sejam severamente responsabilizados diante do povo pela desintoxicação 
e contenção dos locais de produção. 
7. A justiça ambiental exige o direito à participação igualitária em qualquer nível do processo decisório, 
inclusive na estimativa de necessidade e nos processos de planejamento, implantação, sanção e avaliação. 
8. A justiça ambiental afirma o direito de todos os trabalhadores a um ambiente de trabalho seguro e saudável, 
sem que sejam forçados a escolher entre uma vida insegura e o desemprego. E também afirma o direito 
daqueles que trabalham em casa a estarem livres dos riscos ambientais. 
9. A justiça ambiental protege os direitos de todas as vítimas de injustiça ambiental a receberem compensação 
plena e indenização pelos danos, bem como um tratamento médico de qualidade. 
10. A justiça ambiental considera os atos de injustiça ambiental dos governos como uma violação da lei 
internacional, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Convenção da ONU sobre o genocídio. 
11. A justiça ambiental deve reconhecer uma relação legal e natural especial dos povos indígenas com o 
governo dos Estados Unidos, através de tratados, acordos, instruções e contratos que afirmem sua soberania e 
autodeterminação. 
12. A justiça ambiental afirma a necessidade de políticas ecológicas urbanas e rurais voltadas para a 
descontaminação e reconstrução das cidades e das áreas rurais em equilíbrio com a natureza, honrando a 
integridade cultural de todas as nossas comunidades e garantindo o acesso justo de todos ao completo espectro 
de recursos. 
13. A justiça ambiental clama pela obediência estrita aos princípios de consentimento informado e pelo fim de 
testes experimentais de métodos contraceptivos, vacinas e procedimentos médicos sobre as pessoas de cor. 
14. A justiça ambiental se opõe às operações destrutivas das empresas multinacionais. 
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de Lideranças de Cor para a Justiça Ambiental, realizado no período de 24 a 27 de outubro de 

1991, em Washington, EUA.  

           O traço distintivo deste conjunto de princípios é a percepção advinda de grupos 

sociais minoritários que sofreram e sofrem o ônus do desenvolvimento predatório e dos 

efeitos da degradação ambiental. Por esse prisma, a justiça ambiental é manifestação de 

justiça distributiva às minorias e expõe o seu forte componente social, traduzindo-se como 

uma verdadeira carta de direitos das minorias. 

  O contexto histórico na primeira década do século XXI torna imperativo um 

comportamento ético que corresponda a uma democracia plural, inclusiva dos interesses das 

minorias e a valores que, partindo da dignidade humana, sejam capazes de representar a 

diversidade de interesses e de construir uma racionalidade fundada no bem comum 

ecocêntrico249.  

             A  construção de um núcleo de valores orientadores, em vez de uma proposta 

de mudança no direito positivo infraconstitucional, se dá porque estes valores são 

suficientemente abrangentes e fortes para gerar uma outra racionalidade, aberta à visão inter-

sistêmica e ao conteúdo transdisciplinar. Esta outra perspectiva jurídica deverá ser capaz de 

se inserir no ambiente social e amoldar-se a uma outra racionalidade.  

             A racionalidade ambiental, segundo Leff 250, se constrói a partir de quatro 

níveis: uma racionalidade material ou substantiva, uma racionalidade teórica, uma 

racionalidade técnica ou instrumental, uma racionalidade cultural.  

            No primeiro nível estaria o sistema de valores “que normatizam os 

comportamentos sociais e orientam as ações para a construção de uma racionalidade social 

                                                                                                                                                      
15. A justiça ambiental se opõe à ocupação militar, à repressão, à exploração das terras, dos povos e culturas e 
à exploração de todas as outras formas de vida. 
16. A justiça ambiental clama pela educação das gerações presentes e futuras, com ênfase nos termas sociais e 
ambientais, baseada na nossa experiência e na consideração por todas as perspectivas de diversidade cultural. 
17. A justiça ambiental requer que nós, enquanto indivíduos, façamos nossas escolhas pessoais e de consumo 
de forma a minimizar o consumo dos recursos da mãe terra, a produzir o menor volume possível de lixo e a 
tornarmos decisões conscientes de desafiar e mudar prioridades em nossos estilos de vida, de forma a assegurar 
a saúde do mundo natural para as gerações presentes e futuras.” BULLARD, Robert. Enfrentando o racismo 
ambiental no século XXI. In: Justiça Ambiental e Cidadania. 2. ed. ACSELRAD, Henri; HERCULANO, 
Selene; PÁDUA, José Augusto (org.). Trad. Carlos Machado Freitas. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará/Fundação Ford, 2004, p. 67-68. 
 
249 A visão biocêntrica ou ecocêntrica não exclui o homem, nem o desvaloriza, apenas o coloca integrado em 
uma relação de interdependência com os outros seres vivos não-humanos. O antropocentrismo, por sua vez, é 
visão centralizada no homem que vê os demais seres vivos em condição utilitária ao homem, minimizando ou 
ignorando quaisquer relações de interdependência. 
250 LEFF, Enrique. Obra citada, p. 254-255. 
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fundada nos princípios teóricos (saber ambiental), materiais (racionalidade ecológica) e ético 

(racionalidade axiológica) da sustentabilidade.”  

            No segundo nível, a racionalidade teórica seria responsável por construir os 

conceitos que articulam os valores da racionalidade substantiva com os processos materiais 

que a sustentam.  

            No terceiro nível, a preocupação se volta para a produção de vínculos 

funcionais e operacionais entre os objetivos sociais e as bases materiais do desenvolvimento 

sustentável.  

            No último nível, a racionalidade cultural traz consigo um sistema de 

significações “que conforma as identidades diferenciadas de formações culturais diversas, 

que dá coerência e integridade a suas práticas simbólicas, sociais e produtivas.” Assinala Leff 

que a racionalidade cultural “estabelece a singularidade de racionalidades ambientais 

heterogêneas que não se submetem à lógica geral de uma racionalidade formal, mas alimenta 

a constituição de seres culturais diversos”. 

 Pode-se afirmar assim que a construção de uma racionalidade ambiental (nas 

bases propostas por Leff, ou a partir de um núcleo axiológico ecocêntrico) impõe ao sistema 

jurídico a apreensão multicultural dos conflitos ambientais, bem como incorpora como um 

dos traços diferenciadores da justiça ambiental a sua efetivação segundo a racionalidade 

ambiental.  

 

3.3.2 A estrutura da justiça ambiental: órgãos especializados. 
 
 
  Apontado o contorno da racionalidade compatível com a justiça ambiental, 

constituindo sua base ideológica, há que se analisar a adequação institucional. A criação de 

órgãos especializados, capazes de absorver a complexidade e singularidade das demandas 

ambientais, e a existência de recursos materiais próprios são pressupostos para a 

consolidação da justiça ambiental.   

           O Código Modelo de Processos Coletivos, em seu art. 40, e o Anteprojeto de 

Código Brasileiro de Processos Coletivos prevêem a criação de juízos especializados para as 

demandas coletivas251, nas quais inserem-se as questões ambientais com alguma 

                                                 
251Aluisio Mendes explica que “os processos coletivos são palco de conflitos internos da sociedade, 
relacionados, por vezes, com políticas públicas e com relevantes questões econômicas e, em certos casos, com 
complexidade científica.” MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. O anteprojeto de Código Brasileiro de 
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diferenciação. Ressalte-se que o CBPC trata da especialização para demandas coletivas em 

sentido amplo, ao passo que neste estudo propõe-se a especialização em virtude da matéria 

ambiental, assimilando o processo coletivo e seus princípios. 

  A especialização para a prestação jurisdicional em demandas coletivas requer 

do magistrado não só o conhecimento técnico-jurídico, mas, também, a compreensão de que 

estão inseridas nestas demandas os conflitos e as contradições da sociedade brasileira. 

Quatro dimensões aparecem nestes conflitos: a política, a econômica, a cultural-religiosa e a 

tecnocientífica. É preciso que o magistrado não utilize o direito como um escudo para se 

isolar e se proteger da conflituosidade trazida ao Judiciário.  

          O sistema jurídico não pode, e não deve ser, um sistema fechado, incapaz de 

dialogar com outros sistemas e daí criar respostas e soluções. Desta forma, o magistrado, 

para lidar com as demandas coletivas ambientais, precisa ter sua atuação inserida 

socialmente, ou seja, deve ser capaz de compreender as relações sociais e o contexto social 

no qual o conflito se originou. De pouca serventia tem um magistrado de alto saber jurídico, 

mas alheio à sociedade. A compreensão das dimensões política, econômica, cultural e 

tecnocientífica que envolvem o conflito devem ganhar relevância jurídica no 

desenvolvimento do processo e na prestação jurisdicional. Ignorá-las é produzir jurisdição 

defeituosa. 

              A criação de órgãos especializados é um mecanismo de racionalização dos 

recursos materiais e humanos do Judiciário, que deve ser capaz de distinguir entre os 

processos individuais e os coletivos. A distinção entre tais modalidades de demandas é 

inerente a qualquer idéia de racionalização252.  

                         Igualmente, não é estranho ao Judiciário a especialização com fundamento 

na matéria (trabalho, militar, eleitoral, por exemplo), assim como a especialização que faça 

uso de um processo diferenciado (o processo do trabalho, por exemplo, em que o CPC é 

fonte subsidiária). A especialização proposta neste trabalho tem fundamento na 

diferenciação do processo ambiental, que deve seguir os parâmetros do processo coletivo, e 

                                                                                                                                                      
Processos Coletivos: visão geral e pontos sensíveis. In: Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código 
Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 20. 
252 Aluisio Mendes defende a especialização de órgãos judiciais sem descuidar do modo de estruturação destes 
órgãos considerando que “a especialização de órgãos judiciais para os processos coletivos deve vir, também, 
acompanhada de estrutura apropriada do Poder Judiciário”. Conclui que “as estruturas judiciais precisarão 
acompanhar e fornecer os recursos materiais e técnicos para que as inovações lançadas pelo proposto Código 
Brasileiro de Processos Coletivos consigam definitivamente lograr resultados esperados”. 
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na singularidade da matéria ambiental, que não pode prescindir do conhecimento 

especializado dos profissionais envolvidos na prestação jurisdicional. 

  Não basta, contudo, a criação de órgãos especializados; é preciso concebê-los 

dentro de uma realidade social que requer a prestação jurisdicional célere e efetiva. Não se 

trata somente de criação formal de jurisdição para processos coletivos ambientais, pois isso 

resultaria nas mesmas deficiências. É indispensável que sejam incorporadas as novas 

tecnologias e racionalidades capazes de dar conta das peculiaridades das demandas coletivas 

e das especificidades da matéria ambiental. Parece óbvio também que a implantação de 

novos órgãos especializados deva contar com os recursos tecnológicos mais avançados, que 

permitam a concretização do processo digital pelo acesso por meio virtual. É inaceitável que 

novos órgãos sejam criados e implantados sem a assimilação de todos os novos recursos 

tecnológicos objetivando a prestação jurisdicional célere.  

  A capacitação dos servidores e a incorporação das tecnologias são 

indispensáveis à efetividade da prestação jurisdicional. O magistrado precisa dispor não só 

de meios materiais que o apóiem no exercício de sua função, mas da especialização, que não 

se restringe ao magistrado, mas a todos que de alguma forma contribuem para a 

concretização da prestação jurisdicional.  

           A criação de órgãos especializados para atender às demandas coletivas 

ambientais, significa, na verdade, uma reestruturação institucional do Poder Judiciário de 

modo a criar uma carreira de magistrado especializado, nos moldes da Justiça do Trabalho, 

com concurso público próprio, com varas e órgãos recursais especializados253. 

  O processo seletivo para a magistratura ambiental deverá, obviamente, ter seu 

programa centrado nesta temática254. A matéria ambiental em abordagem transdiciplinar e 

constitucional, o processo coletivo ambiental e as ações coletivas devem figurar com 

destaque no exame de seleção. Igualmente as Escolas de Magistratura devem proporcionar 

cursos de pós-graduação nestas matérias, destinados tanto a juízes, quanto a servidores que 

desempenhem funções nos órgãos especializados.  

                                                 
253 Nos moldes da Justiça do Trabalho, o Ministério Público e a advocacia também é especializada. 
254 Não se pode esquecer um aspecto importantíssimo na criação de órgãos especializados em demandas 
coletivas: a escassez de magistrados especializados. José Kallás, presidente do TRF da 3ª Região – Mato 
Grosso do Sul e São Paulo, identifica esta carência: “A Justiça Federal enfrenta dificuldades para preencher 
vagas de juízes federais em regiões de acesso difícil, como Mato Grosso do Sul. No caso da Vara Federal do 
Ambiente, há uma dificuldade a mais, que é a falta de conhecimento especializado. [...] A solução para o 
problema são os concursos regionalizados e o treinamento especializado para os aprovados. KALLÁS, José. 
Pantanal ganha a primeira vara federal do meio ambiente. Disponível em www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao. 
Acesso em 23/10/2007, p. 1. 
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            Por se constituir em carreira especializada, as substituições dos juízes e as 

promoções para os órgãos superiores deverão ocorrer no quadro especializado. Igualmente, 

o ingresso pelo quinto constitucional para os órgãos superiores implicará em restrições 

específicas que comprovem a atuação em processos coletivos e a especialização na área 

ambiental. 

  Essas proposituras se fazem necessárias, porque de nada adiantaria a criação 

de varas especializadas se nos órgãos superiores essa especialização não ocorresse ou 

mesmo se a substituição de juízes se concretizasse dentro do quadro geral de magistrados. 

Não basta que o processo se inicie em varas para demandas coletivas ambientais e depois 

tenha seus recursos julgados por órgãos não especializados. Também a nomeação para 

exercício de funções e cargos em comissão por servidores nos órgãos especializados deverá 

estabelecer como requisito a capacitação diferenciada.  

  A criação de um quadro diferenciado em varas especializadas, com processo 

seletivo específico, impulsiona a formação de magistrados especializados e, por 

conseqüência, induz transformações no Ministério Público e na advocacia, assim como nos 

currículos de graduação e pós-graduação das universidades e das escolas de magistratura.  

           Este quadro inicial pode ser criado com o deslocamento de magistrados que já 

detenham conhecimento sobre matéria ambiental e processo coletivo para um quadro 

especializado. Em seguida, são indispensáveis investimentos contínuos na formação de 

juízes especializados.  

            O surgimento de uma carreira especializada repercutirá por sua vez no 

fortalecimento da especialização no Ministério Público (que já ocorre tanto na estrutura dos 

Estados quanto na Federal) e na advocacia, bem como no processo seletivo da Defensoria 

Pública. Esta última, da mesma forma que o Ministério Público, teria que mudar sua 

estrutura interna e criar um órgão especializado, sob pena de a assistência jurídica 

especializada em demandas coletivas ambientais ser defeituosa. 

            Evidente que toda esta transformação, num processo de realimentação cíclica, 

resultaria em transformações nos cursos universitários de graduação e pós-graduação, nos 

cursos preparatórios para a carreira jurídica e na consolidação de uma carreira de advocacia 

privada centrada em demandas coletivas. 

  A especialização nesta área ambiental requer formação e atuação 

diferenciadas. Esta formação não é uma segmentação do conhecimento, como a primeira 

vista pode parecer – especialização em direito do ambiente, em direito do consumidor etc -, 
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mas um misto de especialização técnica com formação generalista em vários campos do 

saber. O juiz especializado a que se está referindo não é um mero aplicador do direito 

especializado, mas sim um magistrado que pensa o Direito de forma dialógica, detendo não 

só o conhecimento jurídico especializado, como também base técnica de outras áreas, como 

auxiliares à percepção da dimensão social dos conflitos coletivos. 

  A implementação dos juízos especializados, principalmente para as questões 

ambientais, requer uma racionalidade jurídica do magistrado, do promotor, do advogado, do 

serventuário que resulte em Justiça Ambiental 255. Implementar novos procedimentos 

tecnológicos com compra de equipamentos e de programas específicos que possibilitem o 

processo digital e permitam a integração em nível nacional não representa o maior obstáculo 

à criação das varas especializadas. O maior obstáculo fica por conta da mudança de 

mentalidade, da mudança de perspectiva jurídica e do comprometimento com uma prestação 

jurisdicional efetiva 256. 

            A criação de órgãos especializados em ações coletivas ambientais representa 

uma nova perspectiva no Direito que rompe com o seu tradicional isolamento sistêmico. O 

processo tradicional fortaleceu ao longo dos anos os dogmas, os rituais, a linguagem técnica 

hermética e a auto-suficiência do sistema jurídico, em uma espécie de auto-existência 

dissociada de seu fim. Tudo isso resultou no afastamento de sua finalidade: Justiça. E justiça 

tem que ser traduzida como decisão socialmente reconhecida como justa, coerente e efetiva.  

              Uma das saídas para a crise jurídico-institucional é o reconhecimento da 

importância do Direito Processual Coletivo e da urgente necessidade de criação de uma 

Justiça Ambiental 257.  

                O Direito Processual Coletivo mostra-se aberto à compreensão da 

conflituosidade social e tem como foco a efetividade da prestação jurisdicional; mostra-se 

adequado a enfrentar os conflitos de massa, pois a especialização dos órgãos julgadores para 

                                                 
255 Justiça ambiental no seu sentido plural, distributivo, sócio-ambiental. 
256 Humberto Dalla afirma que “a bem da verdade, talvez entre todos os sujeitos processuais, seja o Juiz aquele 
que mais necessite modificar sua mentalidade, a fim de adequá-la aos modernos postulados do direito 
processual coletivo. [...] É necessário, destarte, adotar uma nova mentalidade na concepção das questões 
processuais em sede de jurisdição coletiva.” DALLA, Humberto. A dimensão da garantia do acesso à justiça na 
jurisdição coletiva. Disponível: www.humbertodalla.prop.br/artigos. Acesso em 21/09/06, p. 5. 
257 A referência a órgãos especializados não deve ser confundida com a criação de varas dispersas, como hoje 
acontece, mas a um conjunto de órgãos que constitua um todo organizado segundo os parâmetros teóricos do 
que seria uma Justiça Ambiental. 
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ações coletivas ambientais é capaz de compreender a singularidade das questões 

concretizadas na Justiça Ambiental 258.  

  Importante perceber que a especialização ambiental no Brasil está ocorrendo 

sem que exista um projeto integrado de dimensão nacional. Como se verá mais adiante, as 

varas ambientais surgem para dar conta de um anseio da sociedade, mas não estão ainda 

inseridas em um planejamento maior, envolvendo não só sua distribuição espacial e 

integração nacional, como também a existência de órgãos recursais próprios.  

          Vale apresentar neste aspecto um rápido panorama das varas especializadas 

ambientais259 no Brasil 260 261 : 

 

Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Florianópolis262;  

 

Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Porto Alegre263; 

 

Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba;  

                                                 
258 É possível distinguir as varas especializadas ambientais da justiça ambiental, entendendo-se que as 
primeiras são a estruturação física e as últimas o conteúdo finalístico. Desta forma, há que se reconhecer como 
possível (mas muito difícil e raro) a existência de justiça ambiental em uma vara não especializada. 
259 Não faz parte do escopo deste trabalho a análise da experiência das varas especializas em funcionamento, 
ainda que se reconheça a importância de um futuro trabalho que aborde e analise tais práticas como material 
para o aprofundamento das discussões acerca dos órgãos especializados e do processo coletivo. 
260 Vladimir Passos de Freitas defensor da criação de órgãos especializados ambientais, registra um panorama 
da especialização em outros países e do avanço desta tendência no Brasil: “o Direito Ambiental vem ocupando 
um espaço cada vez maior nas discussões judiciais. Praticamente inexistente há duas décadas, agora é objeto de 
disputas cada vez mais complexas. É por isso que existem um Tribunal Ambiental na Nova Zelândia e outro na 
Austrália, seis juízos de primeira instância e uma Corte de Apelações exclusivos para o tema na Suécia, uma 
seção especializada nessa matéria no Conselho de Estado Helênico, na Grécia, um Tribunal Ambiental 
Administrativo na Costa Rica e uma Junta Federal de Apelações junto à Agência de Proteção Ambiental nos 
Estados Unidos”. [...] “No Brasil, as varas ambientais foram implantadas com sucesso nas Justiças Estaduais 
do Mato Grosso, em 1996, e do Amazonas, no ano seguinte, e varas ambientais e agrárias estão em processo de 
criação no Pará.” Embora não seja do escopo deste trabalho examinar os órgãos especializados de outros 
países, a informação de que em outros países o rumo à especialização está ocorrendo, ainda que em algumas 
poucas nações, demonstra que é razoável pensar em órgãos especializados para tratar das questões ambientais, 
seja por sua importância, seja por sua singularidade.FREITAS, Vladimir Passos de. 
 
261 Freitas identifica a tendência à especialização ambiental também em órgãos fora da estrutura do Judiciário: 
“O Ministério Público dos Estados já tem promotorias especializadas em meio ambiente há cerca de 20 anos, 
sendo que em São Paulo e Paraná existem promotorias cujo território de atuação é delimitado não por 
municípios, mas por bacias hidrográficas, a fim de ampliar a eficiência na defesa do meio ambiente, já que o 
dano ambiental provocado em um rio pode ter conseqüências em toda a região da bacia. Também as 
corporações policiais vêm se especializando com a Polícia Federal criando Delegacias de Proteção Ambiental 
em todos os estados e polícias civis e militares mantendo, respectivamente delegacias e batalhões 
especializados.” FREITAS. Vladimir Passos de. Curitiba (PR) terá vara federal especializada em meio 
ambiente e questões agrárias. Disponível em: www.jf.gov.br/portal/publicacao. Acesso em 23/10/07, p. 7 a  9. 
262 Oriunda da transformação da 1ª Vara Federal Cível. Jurisdição sobre 21 municípios. 
263 Oriunda da transformação da 5ª Vara Federal Cível. Esta Vara Federal foi criada pela Resolução 54, de 
11/05/2005, do TRF da 4ª. Região. Jurisdição sobre 55 municípios. 
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Vara Federal Ambiental de Corumbá264, Mato Grosso do Sul; 

 

Vara Ambiental e Agrária (VEMAGA265) de Manaus, da Justiça do Estado do 

Amazonas; 

 

Juizado Ambiental de Cuiabá266, da Justiça do Estado de Mato Grosso.  

 

Estão sendo criados juizados agrários e ambientais no Pará.267  

 

  É fácil constatar que os órgãos especializados, federais e estaduais, 

apresentam certa diversidade quanto à matéria, ora exclusivamente ambiental ora trazendo 

também assuntos agrários. Também se identifica que as novas varas não fazem parte de um 

projeto de âmbito nacional em que se perceba coerência e racionalidade de estrutura para 

sua integração. 

  Entretanto há que se reconhecer a importância destes órgãos especializados 

pioneiros, que deverão, no futuro, integrar uma estrutura nacional de justiça ambiental 

composta também de órgãos recursais especializados.  

  Outro aspecto que precisa ser considerado é se o sistema de varas 

especializadas deve ser híbrido – federal e estadual – ou não. Defende-se aqui que, 

idealmente, e com a necessária emenda à Constituição da República, as varas especializadas 

devem caminhar para uma estrutura exclusivamente federal, por duas razões: a primeira 

refere-se à dificuldade de se estabelecer nos casos concretos, em função da indivisibilidade 

do objeto, a área de interesses envolvida; a segunda, refere-se aos efeitos da coisa julgada. 

Não é raro que uma questão ambiental de interesse local apresente uma face de interesse 

regional ou nacional só percebida no desenvolvimento do processo. 

                                                 
264 Além de matéria ambiental, trata também de assuntos agrários e indígenas. Ver Pantanal ganha a primeira 
vara federal do meio ambiente . Disponível em www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao. Acesso em 23/10/2007, 
p. 1. 
265 Foram encontradas as referências VEMAGA e VEMAQ. A Vara Especializada foi criada pela Resolução nº 
5, de 25/07/97 do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. ANTÔNIO, Adalberto Carim. Desempenho do 
Poder Judiciário na defesa do meio ambiente perante a Constituição Federal de 1988 In: Direito Ambiental – 
o Desafio Brasileiro e a Nova Dimensão Global. HERMANS, Maria Artemísia Arraes (Coord.). Brasília: OAB 
– Conselho Federal, 2002, p. 399. 
266 Criado em 1996. Disponível em www.juristas.com.br. Acesso em 23/10/2007, p. 2. 
267 Ibidem, p. 2. 
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  Seguindo esta mesma linha de raciocínio, em função da sua fragmentação 

espacial em todo o território nacional, aos juízos estaduais caberia a concessão de medidas 

cautelares em defesa e proteção do ambiente, com remessa dos autos ao juízo federal 

ambiental especializado. Idealmente, partindo de uma mudança no texto da Constituição da 

República, propõe-se um sistema especializado híbrido – constituído de:  

 

            - varas ambientais federais com competência para tutela definitiva e tutela 

               cautelar;  

            - varas estaduais não especializadas para tutela cautelar em favor do 

               ambiente; e 

            - órgãos recursais ambientais federais. 

 

  Pelo sistema proposto, a especialização dar-se-ia somente na estrutura 

federal, de modo a assegurar a excelência de recursos materiais e humanos às varas 

especializadas responsáveis pela tutela definitiva. As varas estaduais, não especializadas, 

desempenhariam uma função complementar, de atuação cautelar para a defesa do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Os órgãos recursais estariam inseridos em uma 

estrutura federal especializada, conciliando-se a especialização com a amplitude da 

pulverização dos juízos cautelares. 

 A atuação do Judiciário dos Estados em competência cautelar pode parecer 

contraditória à proposição da especialização, entretanto o juízo cautelar não exige a 

especialização ambiental como condição indispensável e sim a apreensão do fato que possa 

ensejar o dano ambiental. Tendo em vista a dimensão continental do Brasil e a 

impossibilidade orçamentária de especialização em larga escala, há que se utilizar os juízos 

estaduais não especializados para a tutela cautelar em defesa do ambiente como instrumento 

de garantia à efetividade da norma constitucional. 

  Retomando a estrutura existente, não se poderia deixar de trazer em destaque 

o testemunho de magistrados que atuam em varas ambientais especializadas porque aliam a 

experiência concreta aos referenciais que este trabalho vem destacando. Desta forma, será 

possível a identificação dos pontos sensíveis da jurisdição ambiental.       
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            Cândido Alfredo Silva Leal Júnior 268, Juiz da Vara Federal Ambiental, 

Agrária e Residual de Porto Alegre, comenta sua experiência de trabalho: 

 

A jurisdição ambiental é relevante, tratando de problemas do homem 
contemporâneo e da sociedade futura, como: escassez de alimentos; uso do solo; 
utilização e esgotamento dos recursos naturais; partilha das águas; descarte de 
resíduos; manipulação genética; proteção da biodiversidade; aproveitamento de 
energia; licenciamento ambiental, etc. 

 
Não se limita apenas ao enfoque jurídico, mas é multidisciplinar e engloba outras 
áreas do conhecimento humano, às quais o julgador deve se socorrer para que a 
decisão seja o mais justa e adequada possível. Ainda, o juiz ambiental não deve 
examinar apenas o nosso presente, mas também as possibilidades daqueles que virão 
depois de nós, porque a Constituição não protege apenas o direito das gerações de 
hoje, mas também daquelas de amanhã. Muitas das opções que fazemos em termos 
de meio ambiente são irreversíveis e influenciarão a vida de nossos filhos e netos. 
 
 

    Assinala o magistrado em sua experiência a diversidade de questões, a 

abordagem multidisciplinar, o conteúdo intergeracional e o caráter precaucional, todos 

estes aspectos integrantes da justiça ambiental. 

 
[...] A competência ambiental cível envolve questões relacionadas ao ambiente 
natural como, por exemplo, tudo aquilo que diga respeito às unidades de federais de 
conservação de nossa área de jurisdição (Parque da Lagoa do Peixe e Refúgio da 
Ilha dos Lobos) e à fiscalização ambiental federal (autuações e multas aplicadas pelo 
IBAMA). Existem também as ações que versam sobre responsabilidade por danos 
ambientais e poluição, agrotóxicos e substâncias nocivas, licenciamento ambiental e 
comércio exterior. Também inclui demandas relacionadas à exploração de recursos 
minerais e naturais (areia, carvão, águas minerais, pedreiras, hidrelétricas, etc) e a 
ocupação das praias e faixas de dunas (quiosques na beira-mar, terrenos de marinha, 
esgotos em cidades litorâneas, etc). Ainda inclui as questões administrativas 
decorrentes de florestas e vegetação (corte de árvores, supressão de mata nativa, 
etc), de animais silvestres e fauna (cativeiro de animais, caça e abate de animais, 
manutenção de animais silvestres em residências, etc) e da pesca, sempre que 
estiverem envolvidos interesses federais ou atuação administrativa do IBAMA. 
 
Essa competência ambiental não se limita ao ambiente natural, alcançando também 
os ambientes cultural e urbano. Exemplo deste são ações que envolvem ordenação 
do solo urbano (estudos de impacto de vizinhança, licenciamento urbano, etc), 
sempre que envolvido interesse federal, como, por exemplo, aqueles decorrentes da 
presença da Caixa Econômica Federal ou da União na ação. O ambiente cultural, por 
sua vez, envolve o patrimônio histórico (prédios tombados, reforma em prédios 
históricos, comércio de obras sacras, etc) e as questões pertinentes a direitos 
indígenas (ocupação tradicional de terras; processos demarcatórios; ocupação de 
áreas indígenas; disputas entre indígenas, etc) e às comunidades quilombolas 
(Quilombola de Casca, de Morro Alto, da Família Silva). 
 
Por fim, a competência ambiental em matéria criminal envolve os crimes contra o 
meio ambiente previstos na Lei 9.605/98 e os crimes a ela conexos. Temos aqui 

                                                 
268 LEAL JÚNIOR, Cândido Alfredo Silva. O primeiro ano da vara ambiental de Porto Alegre – parte 2. 
Disponível em www.ecoagencia.com.br. Acesso em 23/10/2007, p. 1 e 2. 
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crimes relativos à mineração em Santo Antônio da Patrulha (pedreiras sem licença 
ambiental e mineral dos órgãos competentes) e na Bacia do Rio Jacuí (exploração 
irregular de areia, sem licença ou com abuso daquela existente). Também temos os 
crimes decorrentes do comércio ilícito de animais silvestres (tráfico de animais), da 
caça e pesca em áreas do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, da pesca no litoral 
(arrastão; Ilha dos Lobos; espécies ameaçadas de extinção, etc). Existem ainda os 
crimes de supressão de vegetação, destruição de floresta e incêndio em matas 
nativas, em áreas federais especialmente protegidas, e os crimes contra a faixa de 
dunas no litoral. 
 
 

  Aqui aparece uma peculiaridade da atuação das varas ambientais: as 

competências cível e criminal estão presentes de forma conjugada. Há que se concluir que a 

organização de um sistema de Justiça Ambiental precisa dar conta não só das questões 

ambientais cíveis quanto das questões ambientais de natureza criminal. Também a 

complexidade das demandas é geradora de possíveis discussões quanto ao juízo competente, 

seja em função dos efeitos no espaço seja em relação à ampla diversidade de questões. Por 

isso, a defesa neste trabalho de uma competência expressa e inequívoca. 

  Assinala Leal Junior a necessidade de integração da vara ambiental 

especializada com os demais órgãos do Poder Público e com organizações não 

governamentais, estas últimas fundamentais à participação social:  

 
Além dos Juízes e Servidores que atuam na Vara Ambiental, outros órgãos e pessoas 
também estão envolvidas com a jurisdição ambiental. O Ministério Público Federal, 
por exemplo, conta com seis Procuradores da República especializados em matéria 
ambiental, atuando na apuração e investigação de crimes relacionados ao meio 
ambiente. 
 
Ainda devem ser referidos o IBAMA e a FEPAM (órgãos federal e estadual de 
proteção ao meio ambiente), o DNPM (órgão federal que trata das questões relativas 
à mineração), a FUNAI (questões indígenas), a Fundação Cultural Palmares 
(comunidades quilombolas) e o INCRA (questões agrárias), entre outras entidades 
governamentais. 
 
Paralelamente a estes, existem órgãos não-governamentais (associações civis, 
movimentos sociais, organizações não-governamentais) que cada vez ganham mais 
espaço na luta pela preservação ambiental e busca de efetivação do direito ao meio 
ambiente equilibrado de que trata a Constituição Federal.[...] 

    

  Da experiência transcrita podem-se destacar alguns aspectos relevantes para 

este trabalho:  

 

a) A vara ambiental está associada a assuntos agrários o que traduz 

relação local do ambiente com questões agrárias; talvez seja 

possível afirmar que os órgãos ambientais de primeiro grau 
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apresentem uma conformação variável, em que a matéria ambiental 

pode estar associada a questões correlatas, como exemplo, 

urbanísticas, de patrimônio histórico, artístico e paisagístico entre 

outras; 

  

b) A necessidade de “enfoque multidisciplinar”, no mesmo sentido 

defendido neste trabalho;  

 

c) A existência de uma competência cível e outra penal, sendo esta 

última específica para os crimes ambientais;  

 

d) A diversidade de questões ambientais envolvendo matérias 

distintas;  

 

e) A estrutura especializada do Ministério Público e dos órgãos 

fiscalizadores;  

 

f) Por fim, a participação das organizações da sociedade civil, 

ressaltando-se a nítida relação da prestação jurisdicional com a 

sociedade na busca de legitimação social das decisões judiciais. 

 

  No outro extremo do Brasil, Adalberto Carim Antônio, Juiz da Vara 

Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias de Manaus269, explicita seu 

posicionamento sobre a atuação do Judiciário e comenta sua experiência como titular de 

órgão jurisdicional ambiental especializado:  

 
[...] Infere-se, de uma forma bastante nítida, deste comando [art. 225, caput, da 
Constituição], dessa assertiva constitucional, que o Poder Judiciário, integrando 
inquestionavelmente o apontado Poder Público, não pode, em qualquer momento 
olvidar o mister de proteção ambiental. 
 
[...]Assim, é necessário, é preciso ter muito claro, entretanto, que, para real proteção 
judicial dos direitos humanos, não é suficiente, pelo contrário, é perigoso só cumprir 
as formalidades judiciárias. Ter uma aparência de proteção judicial que adormece a 
vigilância e que não é, porém, mais do que uma ilusão de Justiça. 

                                                 
269 ANTÔNIO, Adalberto Carim. Desempenho do Poder Judiciário na defesa do meio ambiente perante a 
Constituição Federal de 1988. In: Direito Ambiental – O Desafio Brasileiro e a Nova Dimensão Global. 
HERMANS, Maria Artemísia Arraes (Coord.). Brasília: OAB – Conselho Federal, 2002, p. 391 a 405. 
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[...] Assim, o agente político magistrado não precisa ser, necessariamente, um 
vocacionado para as causas ambientais. Basta que, como homem culto que deve ser, 
esteja, em sua função, antenado na essência de seu trabalho, que é primordialmente 
integrado aos anseios da sociedade da qual se originou para a magistratura. 
 
[...] Assim, os casos ambientalmente relevantes eram, na prática, obscurecidos em 
meio à intensa demanda processual. A Vara Especializada no Meio Ambiente e de 
Questões Agrárias, que tem um julgador, um promotor especializado, fica 
encarregada de dar, da forma mais célere, a prestação jurisdicional, o que, em 
termos ambiental, é extremamente vital. 
 
Eu diria que do ponto de vista do magistrado, o julgador que aprecia esse tipo de 
causa deve possuir uma sensibilidade que transcende à educação formal adstrita à 
ciência jurídica. E, na dupla condição, como enfatizado, de cidadão e profissional, 
buscar, nos moldes de uma educação ambiental, concebida na Conferência de 
Tibilise, incorporar uma visão cabocla que, efetivamente, agregue os valores 
regionais, os valores amazônicos, sem evidentemente, colidir, sem transpassar os 
preceitos legais obviamente estabelecidos. 
 
[...] E apresenta a seguinte competência material: “Na esfera cível, processar e julgar 
as ações referentes ao meio ambiente, assim definidas em lei, bem como os 
executivos fiscais, oriundos de multas aplicadas por ofensa ecológica. Processar, 
ainda, e julgar as ações relativas às questões fundiárias, relativas à função ambiental 
da propriedade. No plano criminal, processar e julgar as infrações de competência 
dos juizados especiais definidas na Lei Federal nº 9.099/95, bem como aquelas 
atinentes à Justiça Estadual, prevista na recente Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
98” [...]. 

 
[...] A vara especializada vem, assim, penalizando pessoas físicas e jurídicas, 
conforme previsão da Lei de Crimes Ambientais, de forma a ressocializar o infrator, 
raras vezes, eu diria, um “ecocida” convicto. A prestação de serviços à comunidade 
em parques, jardins públicos, entre outros locais afetos à ecologia, transcende o 
radicalismo do caráter segregatório, hoje contemplado pelos penalistas como medida 
de exceção, posto que o intento maior, o fito maior é trazer o apenado de volta ao 
convívio da sociedade, com a qual ele deve sempre contribuir. 
 
[...] Os resultados de cunho mais positivo, na implementação da VEMAQ, eu diria, 
sem qualquer dúvida, foi o aumento da percepção da população sobre esse direito de 
terceira geração, que é o direito, efetivamente, ao meio ambiente equilibrado, 
benéfico para todos, indistintamente. E a conseqüente demanda, a intensa demanda 
por uma postura adequada, por parte do Estado. Hoje, a Vara Ambiental tem mais de 
800 processos, com significativa predominância dos criminais. 
 
 

          As informações trazidas por Adalberto Carim Antônio não diferem daquelas 

suscitadas pela vara ambiental especializada de Porto Alegre, podendo ser sintetizadas nos 

seguintes pontos:  

 

a) Atuação diferenciada do judiciário nos chamados “direitos de massa”; 
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b) Infere-se que do comando do art. 225, caput, da Constituição que Poder 

Judiciário, integrando inquestionavelmente o apontado Poder Público, não 

pode, em qualquer momento, olvidar o mister de proteção ambiental 270;  

 

c) Imputação ao juiz de relevante papel social 271 de protetor dos direitos 

humanos, dentre os quais, obviamente, se encontra o direito à qualidade de 

vida, inerente à concepção de meio ambiente equilibrado;  

 

d) Prescindibilidade de vocação para as causas ambientais pelo agente 

político magistrado bastando que ele, como homem culto que deve ser, 

esteja antenado aos anseios da sociedade da qual se originou para a 

magistratura 272;  

 

e) Busca pelo julgador de uma sensibilidade que transcende à educação 

formal adstrita à ciência jurídica 273;   

 

f) Necessidade de aprovação de um Código Ambiental Brasileiro, registrando 

que a referida Vara Ambiental possui mais de 800 processos, com 

significativa predominância dos criminais 274. 

   

           Extrai-se desta diferenciação a necessidade de criação de uma justiça 

ambiental, ou seja, de uma racionalidade adequada às questões ambientais, o que pressupõe 

por sua vez um diálogo que transcenda ao âmbito jurídico. Esta racionalidade, que se 

identifica neste trabalho como sendo integrante da justiça ambiental, direciona a prestação 

jurisdicional para o diálogo social e para a efetividade. 

   

3.3.3 O funcionamento da justiça ambiental: o processo coletivo ambiental  

e a busca da efetividade 

                                                 
270Identifica-se um dever de ofício do magistrado em empreender esforços na defesa e na proteção do 
ambiente. 
271A atuação judicial não está isolada dos processos sociais.  
272 A especialização ambiental está inserida em um contexto generalista e multidisciplinar. 
273 A perspectiva de atuação dialógica. 
274 Embora não faça do escopo deste trabalho, é inegável a necessidade urgente de elaborar um anteprojeto de 
Código Ambiental Brasileiro que fosse capaz de dar unidade a toda legislação ambiental e submetendo-a   
expressamente aos princípios presentes na Carta Política. 
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            Na discussão das demandas coletivas ambientais conjugam-se o interesse 

público primário e o dever compartilhado – entre cidadãos e Poder Público – que se estende 

ao magistrado. É dever do magistrado, por fundamento constitucional, defender e preservar 

o ambiente, já que o objeto em discussão não pertence às partes, mas à coletividade. O juiz 

inerte estaria, assim, restringindo os interesses difusos aos interesses das partes do processo, 

o que poderia representar violação da Carta Política por ignorância dos riscos de dano a um 

bem de interesse público.  

  Assim, defende-se, neste trabalho, que nas demandas coletivas ambientais 

haja o dever de ofício do magistrado de defesa e proteção do ambiente, constituindo uma 

espécie de patamar mínimo de interesses indisponíveis. Essa parece ser a primeira distinção 

entre as ações coletivas ambientais, exigindo do magistrado uma abordagem diferenciada.  

  Uma segunda distinção das ações coletivas ambientais é a existência de um 

limite prévio para o litígio. Há uma fronteira sobre a qual não se pode avançar. A existência 

de interesses indivisíveis, integrados às gerações futuras, estabelece uma responsabilidade 

social do magistrado com as gerações futuras na prestação jurisdicional. O juiz sabe que, 

independentemente do andamento do processo coletivo ambiental e da verdade apurada, há 

um dever de solidariedade intergeracional que deve integrar sua decisão como limite ao 

reconhecimento de direitos e de interesses, do dever de fazer ou não fazer. 

  O dever de solidariedade intergeracional é um supradireito indisponível, 

independentemente de previsão legal, decorrência lógica da existência humana. O avanço 

dos direitos em um processo histórico de lutas acabou por reconhecer o direito à vida como 

direito humano e fundamental.  

  Uma terceira distinção das ações coletivas ambientais diz respeito à 

transdisciplinaridade. O órgão especializado ambiental exige do magistrado duas 

especializações: a primeira refere-se aos processos coletivos; a segunda refere-se às questões 

ambientais. Ressalte-se que há uma enorme variedade de questões ambientais que podem 

resultar em demandas coletivas complexas, vez que o ambiente apresenta uma conformação 

relacional que o faz interagir com todas as dimensões da vida humana. 

  Estes três pontos não só diferenciam a atuação dos órgãos especializados 

ambientais como também legitimam a construção da Justiça Ambiental.  

             O paradigma que orientou o sistema jurídico que hoje se aplica no Brasil, 

ainda que tenha sofrido atualizações, é o da modernidade liberal. Todos os valores da 
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modernidade e do liberalismo estão amalgamados em nosso sistema e são reafirmados em 

seus institutos, conceitos, dogmas, rituais e linguagem, bem como traduzem uma 

racionalidade, uma forma de ver o mundo, o homem e suas muito próprias relações.  

            Como as adaptações tanto no processo civil quanto nas diversas áreas 

especializadas se deram dentro desta mesma racionalidade, surge então diversas indagações 

como qual é o limite dessa adaptação? Quando é necessário pensar novos institutos, novos 

conceitos ? As respostas já foram esboçadas anteriormente pela propositura de uma nova 

racionalidade, pautada em outro paradigma 275. O surgimento deste outro paradigma torna 

incompatível a mera adaptação dos sistemas, porque a forma de pensar, argumentar, 

examinar e concluir é conformada por outros valores e para outra finalidade. 

  Este trabalho em diversos momentos teve como objetivo trazer os aspectos 

deste novo paradigma, mostrando-o em suas diferenças, dentre as quais se destacam 

transdisciplinaridade, o caráter difuso e relacional, e intergeracional, natureza de direito 

humano e fundamental, pressuposto fático de outros direitos e interesse público primário. Daí 

ser possível se afirmar a necessidade do surgimento de novos instrumentos processuais 

formalizados por meio de um processo coletivo. 

  Antes de abordar especificamente os pontos referentes ao processo coletivo é 

importante contextualizar a discussão, ressaltando primeiro o porquê da inadequação do 

processo individual para as demandas coletivas 276; segundo, a importância do Código 

Modelo de Processos Coletivos e do Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos 

Coletivos, e, por fim, os princípios e institutos do novo Direito Processual Coletivo. O 

exame destes três pontos ajudará o enfrentamento das questões específicas pertinentes ao 

ambiente e ao processo coletivo. 

É inadequado o processo individual para atender às demandas coletivas 

porque “decidem-se lides envolvendo interesses metaindividuais, à luz de princípios e regras 

do direito individual. Resultado: justiça incompleta, justiça distorcida, injustiça, non liquet.”  

277. Por isso, “justificam-se as críticas veementes, a indignação de vários segmentos da 

                                                 
275 Esse paradigma pode estar conforme os valores biocêntricos (ou ecocêntricos), ou assimilar valores da pós-
modernidade. 
276 Ver MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas nos países ibero-americanos: situação atual, 
código modelo e perspectivas. In: Acesso à Justiça e Efetividade do Processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006. 
277 SANTOS, Dorival Moreira . Anteprojeto do Código Brasileiro de Processo Civil Coletivo: inovações na 
prática processual em busca da efetividade. In: Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código 
Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 40. 
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sociedade quanto à atuação do Poder Judiciário, que não alcança satisfatoriamente o seu 

objetivo fim, que é a verdadeira distribuição de justiça”. 

           Sobre o assunto ponderam Paulo Henrique dos Santos Lucon e Daniela 

Monteiro Gabbay278  ao analisar o novo papel do juiz no processo coletivo identificando que 

não há um “mero antagonismo bipolar”, exigindo uma “atividade dialogal muito mais 

ampla, policêntrica e complexa que não encontra espaço suficiente para se desenvolver em 

um procedimento rígido e formalista”. 

            Dorival Moreira Santos279 alerta para a necessidade de se adotar uma nova 

mentalidade jurídica para os processos coletivos: 

 

[...] Há de acordar que estamos no alvorecer de um novo século: o do respeito aos 
direitos metaindividuais, cidadania, dignidade humana, das minorias. E, 
principalmente, o Judiciário não pode permanecer insensível a tudo isso, com foco 
ainda voltado, enraizado à chamada era “industrial”, do século XVII e primórdios do 
século XVIII. É imperativo premente de que os Tribunais, com raras exceções – o do 
Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo -, as Escolas Superiores da Magistratura, 
todas, necessitam voltar suas atenções ao direito processual constitucional para 
aclarar a mentalidade de parcela considerável dos operadores do direito em nosso 
país, mais consentânea com a realidade dos tempos atuais, com os anseios de uma 
sociedade que tem sede de justiça, com uma Constituição em que prepondera o 
respeito aos direitos humanos e sociais. 

 
[...] Aqueles que têm razoável conhecimento de história universal sabem que, apesar 
de seus incontestáveis méritos e reflexos positivos, o levante que resultou na tomada 
do poder político na França, no século XVIII, foi encabeçado por intelectuais, 
professores, juízes, promotores, advogados, proprietários, clérigos etc, buscando, 
primordialmente, proteger interesses individuais e a propriedade privada, inclusive da 
própria Igreja; mentalidade jurídica que, teimosamente, resiste até os dias atuais, 
mesmo com mudanças importantes, com maior ênfase, a partir da segunda metade do 
século passado, já no limiar da chamada pós-modernidade, no que se refere a direitos 
humanos e sociais. 

 
 

                      Em meio a esta inadequação de instrumentos no processo tradicional, há dois 

caminhos a seguir: o primeiro é “continuar num repositório instrumental atravancador, 

intricado, retrógrado de entrega de prestação jurisdicional, voltada quase que 

exclusivamente àqueles interesses individuais”; o segundo é “assumir comando de uma 

                                                 
278 LUCON, Paulo Henrique dos Santos e GABBAY, Daniela Monteiro.Superação do modelo processual 
rígido pelo anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos, à luz da atividade gerencial do juiz. In: 
Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 
2007, p. 78. 
279 SANTOS, Dorival Moreira dos. Anteprojeto do Código Brasileiro de Processo Civil Coletivo: inovações na 
prática processual em busca da efetividade. In Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código 
Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p.39-40. 
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“locomotiva” moderna, veloz, com luzes fortes, trilhos seguros totalmente ao seu dispor, 

precisando apenas de condutores com mente aberta, atualizados, conscientes de que essa 

“locomotiva” chama-se Código Brasileiro de Processos Coletivos”. Reconhece-se assim no 

CBPC qualidades afinadas com a nova realidade jurídica para “amparar a sociedade como 

um todo e, conseqüentemente, abrigá-la sob o manto sereno da autêntica justiça 

distributiva”. 

         A prestação jurisdicional nos processos em que as lides são individuais não tem 

a intensa conflituosidade social das demandas coletivas, pois a concepção de justiça na 

primeira espécie está pautada em valores distintos daqueles que devem orientar a prestação 

jurisdicional em demandas coletivas, porque estas guardam em si uma dimensão social 

alargada, com efeitos que interferem em muito na pacificação social. É inegável, portanto, 

que é preciso buscar mecanismos adequados a esta nova realidade, bem como uma 

racionalidade compatível a estas novas demandas, isso inclui não só uma codificação 

apropriada como uma releitura dos princípios que se aplicam ao processo judicial. 

O Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América280 e o 

Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos281 282 representam a superação de 

um modelo de processo centrado nos litígios individuais e fortalecem a idéia do surgimento 

de um direito processual coletivo com princípios e institutos afinados com as peculiaridades 

das demandas coletivas. Ultrapassa-se o patamar dos remendos legislativos e das adaptações 

judiciais para se ingressar em uma nova matéria cuja disposição é compreender e dar conta 

de litígios de massa com grande repercussão social. 

  Participaram da elaboração e do aperfeiçoamento do Projeto de Código 

Modelo, aprovado em outubro de 2004 nas Jornadas do Instituto Ibero-Americano de 

Direito Processual, na Venezuela, quatro especialistas brasileiros: Ada Pellegrini Grinover, 

Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, Antonio Gidi e Kazuo Watanabe283. O novo Código-

                                                 
280 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. O código modelo de processos coletivos. In: Tutela Coletiva: 20 
Anos da Lei da Ação Civil Pública e do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, 15 Anos do Código de Defesa 
do Consumidor. LUCON, Paulo Henrique dos Santos (Coord.). São Paulo: Atlas, 2006.   
281 GRINOVER, Ada Pellegrini. Rumo a um código brasileiro de processos coletivos. In: A Ação Civil 
Pública: Efetividade e Desafios. MILARÉ, Édis (Coord.).  São Paulo: RT, 2005.  
282 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. O anteprojeto de código brasileiro de processos coletivos: visão 
geral e pontos sensíveis. In: Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos 
Coletivos. GRINOVER, Ada Pellegrini Grinover; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, 
Kazuo (Coord.). São Paulo: RT, 2007.  
 
283 GRINOVER, Ada Pellegrini. Rumo a um código brasileiro de processos coletivos – exposição de motivos. 
In: Tutela Coletiva: 20 Anos da Lei da Ação Civil Pública e do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, 15 Anos 
do Código De Defesa Do Consumidor. LUCON, Paulo Henrique dos Santos (Coord.). São Paulo: Atlas, 2006.   
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Tipo “passou a ser uma importante fonte de inspiração para os países latino-americanos, 

servindo, também, como parâmetro para se repensar e aperfeiçoar o sistema brasileiro”284 

  O surgimento do anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos 

tem sua primeira versão elaborada por Ada Pellegrini Grinover, no âmbito do Programa de 

Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. No Rio de Janeiro, 

no âmbito dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu das Faculdades de Direito das 

Universidades do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Estácio de Sá (UNESA), constituiu-se 

um grupo em torno das disciplinas Direito Processual Coletivo e Tutela dos Interesses 

Coletivos, respectivamente na UERJ e na UNESA, ministradas por Aluisio Gonçalves de 

Castro Mendes, no primeiro semestre de 2005, que “contou com a participação de pessoas 

com larga experiência na atuação junto a processos coletivos e uma pluralidade e 

diversidade, em termos de origem e atividade profissional”.  

                      Objetivou-se com a criação desse grupo a apresentação de sugestões e 

propostas para a melhoria do anteprojeto formulado em São Paulo, tendo culminado com a 

“apresentação de um verdadeiro substitutivo de anteprojeto” que foi encaminhado para Ada 

Pellegrini Grinover, “com a incorporação de várias delas ao Anteprojeto de Código 

Brasileiro de Processos Coletivos”. No segundo semestre de 2005, o Anteprojeto é assumido 

pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, sendo em outubro encaminhado ao Ministério 

da Justiça. 

  De todo este movimento de mudança, fomentado no mundo acadêmico para 

identificar os anseios da sociedade por uma melhoria na prestação jurisdicional, conclui com 

propriedade Aluisio Mendes que “um avanço, fortalecimento e desenvolvimento, em termos 

de legislação do direito processual coletivo” contribui para “a melhoria do acesso à Justiça” 

  Um dos princípios de maior relevância nos processos coletivos é o princípio 

do acesso à justiça, tendo em vista a repercussão social deste tipo de ação. O acesso à 

justiça não é o mero exercício formal do direito de ação, mas o direito de acesso à prestação 

jurisdicional justa 285. O acesso à justiça deve ser entendido aqui em seu sentido substancial 

e não meramente formal, pois no campo das ações coletivas não basta a existência de ações 

especializadas se os elementos materiais e instrumentais não forem disponibilizados aos 

interessados. 

                                                 
284 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Obra citada, p. 17. 
285 Ver CAPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. e rev. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. 
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            Evidentemente tais demandas coletivas exigem a flexibilização do 

desenvolvimento do processo que é muito diferente dos parâmetros consolidados pela 

tradição do processo individual. Mantida a rigidez do processo individual no processo 

coletivo afasta-se a possibilidade de concretização do princípio do acesso à justiça, 

transformando o seu conteúdo em mera formalidade esvaziada de efetividade. 

            Seguindo este raciocínio, não basta a existência de ações coletivas se os 

princípios orientadores do processo e os instrumentos processuais não estiverem adequados 

à natureza deste tipo de demanda, na medida em que o processo coletivo não é, de forma 

alguma, a soma de interesses individuais. Não se trata neste aspecto de uma questão 

intersubjetiva numérica, mas de outro direito, cuja natureza e efeitos é distinta e requer 

tratamento diferenciado. O círculo de interesses aqui envolvidos apresenta forte dimensão 

social, o que remete ao princípio da universalidade da jurisdição, ou seja,  a busca do acesso 

à justiça a um número cada vez maior de pessoas.  

           Por sua vez, os valores democráticos manifestam-se fortemente no processo 

coletivo influenciando a aferição de legitimidade, o contraditório, os efeitos da coisa julgada 

e o conteúdo da prestação jurisdicional tendo em vista o pedido, a preclusão e o tempo dos 

atos processuais contrapostos à efetividade. 

  Em relação ao processo coletivo, é possível identificarem-se institutos 

diversos. “O esquema rígido da legitimação, regida para o processo individual pelo art. 6º do 

CPC, é repudiado no processo coletivo, que passa a adotar uma legitimação autônoma e 

concorrente aberta, múltipla, composta.”286. A ampliação da legitimação, afinada com o 

princípio democrático, traz a esta nova abordagem o reconhecimento e a valorização do 

sentido finalístico do processo coletivo; não sendo possível manterem-se restrições de 

legitimação, nos moldes do processo individual, já que as demandas envolvem grupos 

diversos da sociedade e apresentam ampla repercussão social.  

            Na temática da legitimação em processo coletivo287, que é repleta de nuanças 

e posicionamentos, interessa destacar que sua forma de aferição, no caso do processo 

coletivo ambiental, deve ter sempre ter em vista a indivisibilidade do objeto, o inerente 

interesse público primário, o dever compartilhado de defesa e proteção do ambiente, a 

                                                 
286 GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito processual coletivo. In: Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de 
Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 14-15. 
 
287 FREITAS FILHO, João Bosco Won Held Gonçalves de. Legitimidade ativa nas ações coletivas: evolução 
histórica, análise comparativa, tendências e perspectivas. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: UNESA, 
2007. 
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projeção da responsabilidade intergeracional, a projeção espacial de interesses e efeitos e o 

conteúdo transdisciplinar, todos submetidos a esta singularidade. 

           O Anteprojeto do CBPC identifica que a coisa julgada “tem regime próprio no 

processo coletivo: erga omnes, por vezes secundum eventum probationis – ou seja, 

possibilitando a repropositura da ação, com base em provas novas, supervenientes, que não 

puderam ser produzidas no processo e capazes, por si só, de mudar seu resultado.”288 Aqui 

aparece a adequada flexibilização dos institutos do processo coletivo, decorrência da 

natureza destas demandas.  

           O efeito erga omnes é decorrência lógica e natural desta modalidade de litígio 

por envolver conflitos de massa. Seria incoerente conceber que os efeitos da decisão se 

restringissem às partes, pois isto significaria a manutenção da lógica do processo individual. 

De outro lado, a possibilidade do reconhecimento da repropositura da ação diante de novas 

provas, supervenientes ou que não puderam ser produzidas no processo, novamente marca a 

flexibilização do processo, bem como seu vínculo com a realidade fática e seu 

comprometimento com sua finalidade de prestação jurisdicional adequada. Não basta, como 

já dito, o caráter formal da prestação jurisdicional; o que se pretende é a prestação 

jurisdicional adequada (substancial).  

  Inova o Anteprojeto, em relação ao pedido e a causa de pedir, pois “muda 

radicalmente a forma de interpretação do pedido (olhando para o bem jurídico a ser tutelado) 

e da causa de pedir.”289. Quanto a preclusões, permite a alteração do pedido e da causa de 

pedir até a sentença290 291 e adota, quanto à prova, o critério dinâmico da distribuição de seu  

ônus, cabendo a prova dos fatos a quem tiver maior proximidade com eles e maior facilidade 

para demonstrá-los. 

                                                 
288 GRINOVER, Ada Pellegrini. Obra citada, p. 14-15. 
289 Ibidem, p. 14-15. 
290 O Anteprojeto de Ada Pellegrini Grinover, em seu parágrafo único, art. 4º, dispõe que “a requerimento da 
parte interessada, até a prolação da sentença, o juiz permitirá a alteração do pedido ou da causa de pedir, 
desde que seja realizada de boa-fé, não represente prejuízo injustificado para a parte contrária e o contraditório 
seja preservado, mediante possibilidade de nova manifestação de quem figure no pólo passivo da demanda, no 
prazo de 10(dez) dias, observado o parágrafo 3º do artigo 10”. 
 
291 Com outra redação o Anteprojeto de Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, que em seu art. 15 dispõe que “o 
juiz permitirá, até a decisão saneadora, a ampliação ou adaptação do objeto do processo, desde que, realizada 
de boa-fé, não represente prejuízo injustificado à parte contrária, à celeridade e ao bom andamento do processo 
e o contraditório seja preservado.”  
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  Conclui Grinover que “sem sombra de dúvida, pode-se afirmar que o 

processo coletivo alicerça-se em institutos fundamentais próprios, totalmente diversos de 

muitos institutos fundamentais do direito processual individual.”292 

  Há que se reconhecer a importância do conteúdo inovador do anteprojeto do 

Código Brasileiro de Processos Coletivos. A Constituição da República, em 1988, sinalizou 

para uma nova ordem jurídica com forte preocupação social, influenciando mudanças, ainda 

que vagarosas, nos comportamentos sociais. O Anteprojeto do CBPC sinaliza para o 

legislador, para o Judiciário e para os juristas a urgência da entrada do Direito no século 

XXI, tendo em vista o contexto das demandas coletivas.  

  Em meio às demandas coletivas há os litígios ambientais, que apresentam 

certas singularidades. As demandas ambientais sofrem da prestação jurisdicional defeituosa, 

inadequada, ineficiente. Isso porque se mantêm ainda os velhos hábitos da formação civilista 

resultando em discussões processuais infindáveis, fruto da transição entre o processo 

individual e o processo coletivo. Não é incorreto afirmar que (apesar de diplomas legais 

regulando ações coletivas, como ocorre com Código de Defesa do Consumidor, a Lei de 

Ação Civil Pública e a Lei de Ação Popular) a formação jurídica e a experiência de juízes, 

de promotores e de advogados é eminentemente fundada no processo individual. 

  Quando este trabalho se propôs a examinar o ambiente, seu objetivo foi 

identificar características que comprovem que a racionalidade fundada no processo 

individual é incapaz de compreendê-lo e de produzir uma adequada prestação jurisdicional. 

Com o surgimento do Anteprojeto do CBPC vê-se que as novas feições de institutos e de 

princípios atendem em grande parte às necessidades das demandas ambientais, entretanto, 

ainda assim, é possível identificar traços distintivos, que direcionam o processo coletivo 

para um tipo de especialização resultante da matéria ambiental, especificamente no que se 

refere ao juízo diferenciado.    

  A justiça ambiental apresenta três aspectos fundamentais: (i) está voltada 

para a solução de conflitos de massa de dimensão complexa inseridos em processos sociais; 

(ii) apresenta uma função distributiva quanto aos recursos ambientais; e (iii) está 

comprometida com a efetividade da prestação jurisdicional marcadamente preventiva e 

precaucional. 

 Os conflitos ambientais são trazidos ao Judiciário, em processos coletivos, 

com sua dimensão complexa o que impõe a apreensão dos fatos com todas as suas inter-

                                                 
292 Ibidem, p. 15. 
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relações. Na perspectiva da justiça ambiental, não basta o dever-ser jurídico, mas a 

compreensão da totalidade e das partes componentes do fenômeno ambiental, nos termos 

propostos à compreensão de fatos complexos.  

 A salvaguarda dos interesses dos grupos minoritários e majoritários, na 

prestação jurisdicional ambiental especializada, está condicionada a uma perspectiva 

distributiva, de modo a reconhecer o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

 Por fim, o comprometimento com a efetividade remete à prestação 

jurisdicional que assegure a substancialidade do direito ao ambiente ecologicamente 

equilibrado. Tratar de questões como competência, efeitos da coisa julgada e congruência 

entre pedido e decisão, em justiça ambiental, ganha contorno diferenciado, se analisados 

com submissão aos fundamentos antes expostos. 

            No que se refere à competência, esta deve ser vista considerando-se que o 

ambiente é indivisível, objeto de grande conflituosidade e de conteúdo multidisciplinar 

complexo.  

            No Anteprojeto do CBPC 293 a competência é tratada em seu art. 3º, dispondo 

que “é competente para a causa o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano” e, em 

seu parágrafo único, que “em caso de abrangência de mais de um foro, determinar-se-á a 

competência pela prevenção, aplicando-se as regras pertinentes de organização 

judiciária”.294 Comparando a redação dos dois Anteprojetos no que se refere à competência 

parece adequada a redação proposta pela UERJ/UNESA. Há que se privilegiar o foro mais 

próximo de onde ocorreu o dano como meio de assegurar o exercício da cidadania e permitir 

a compreensão dos aspectos sociais. O único problema a ser enfrentado é a extensão do 

potencial de dano que em matéria ambiental, não raro, só tem sua dimensão precisa no 

                                                 
293 Versão do anteprojeto UERJ/UNESA. 
294 Na versão do anteprojeto de Grinover: Art. 20. Competência territorial – É absolutamente competente para 
a causa o foro: I – do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; II – de qualquer das 
comarcas ou sub-seções judiciárias, quando o dano de âmbito regional compreender até 3 (três) delas, 
aplicando-se no caso as regras de prevenção; III – da Capital do Estado, para os danos de âmbito regional, 
compreendendo 4 (quatro) ou mais comarcas ou sub-seções judiciárias; IV – de uma das Capitais do Estado, 
quando os danos de âmbito interestadual compreenderem até 3 (três) Estados, aplicando-se no caso as regras 
de prevenção; V- do Distrito Federal, para os danos de âmbito interestadual que compreendam mais de 3 (três) 
Estados, ou de âmbito nacional. § 1º A amplitude do dano será aferida conforme indicada na petição inicial da 
demanda. § 2º Ajuizada a demanda perante juiz territorialmente incompetente, este remeterá incontinenti os 
autos ao juízo do foro competente, sendo vedada ao primeiro juiz a apreciação de pedido de antecipação de 
tutela. 
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desenrolar do processo. Ainda assim o art. 3º e seu parágrafo único atende às necessidades 

da matéria ambiental.  

          A crítica que se faz à redação do art. 20, seus incisos e parágrafos, pelo menos 

no que se refere especificamente à matéria ambiental, é que pressupõe a viabilidade de se 

precisar a extensão do dano quando da propositura da ação coletiva ambiental. O potencial 

de dano local pode desdobrar-se em dano maior com conseqüências imprevisíveis. Mesmo 

reconhecendo-se que a intenção do Anteprojeto foi discriminar de tal forma a matéria a 

ponto de resolver o problema da competência/incompetência, parece imprópria a redação 

porque exige do autor coletivo precisa noção do potencial de dano, o que muitas vezes só é 

possível com conhecimento técnico especializado. No caso da ação popular, em que o autor 

é um cidadão, não há que se criar um empecilho para o regular exercício do direito de ação 

ou afastar sua efetividade por discussões envolvendo competência a partir da extensão do 

dano. 

           Especificamente em relação ao inciso IV (“do Distrito Federal , para os casos 

de âmbito interestadual que compreendam mais de 3 (três) Estados, ou de âmbito nacional”) 

parece equivocada a idéia de que o Distrito Federal devesse concentrar a competência. No 

caso das ações ambientais, o litígio está inserido em complexos processos sociais, razão pela 

qual deslocar a competência para o Distrito Federal é ignorar este elemento essencial e 

dificultar ou impedir a participação dos segmentos sociais envolvidos. Fosse o Brasil um 

país de pequena dimensão não haveria qualquer problema, mas como as distâncias do norte 

e do nordeste para a capital são enormes, isso acaba por afastar a participação dos 

interessados com prejuízo à concretização do princípio democrático.    

            Em relação aos efeitos da coisa julgada há que se aceitar os efeitos erga 

omnes, decorrência natural da indivisibilidade dos interesses difusos, ainda que se 

reconheçam, nos casos concretos, efeitos específicos às partes em litígio ou ainda a 

limitação decorrente dos elementos probatórios trazidos no desenvolvimento do processo.  

                       Quanto à congruência entre o pedido e a decisão, há que se admitir que esta 

deve ser relativa295, porque o desenvolvimento do processo pode ampliar o pedido inicial e, 

                                                 
295 Conclui Liége Gomes que “nos interesses metaindividuais, entendo que esse postulado[da congruência 
entre pedido e tutela] não deve continuar absoluto, porque o que se objetiva é a utilidade prática das medidas 
judiciais na reparação do dano ou da ameaça ao interesse objetivado na ação”. Continua, citando Marinoni, 
afirmando que “há necessidade de conceder maior poder ao juiz, para a efetividade da tutela dos direitos, 
espelhada, em primeiro lugar, na quebra do princípio da tipicidade das formas executivas e na concentração da 
execução no processo de conhecimento, que trouxe, ainda, a superação da idéia de absoluta congruência entre 
pedido e tutela”. GOMES, Liége Cristina de V. Ramos. Ação civil pública e a efetividade da sentença na 
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somente assim, assegurar o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. O Anteprojeto 

do CBPC296, em seu art. 15, dispõe que “o juiz permitirá, até a decisão saneadora, a 

ampliação ou adaptação do objeto do processo, desde que, realizada de boa-fé, não 

represente prejuízo injustificado à parte contrária, à celeridade e ao bom andamento do 

processo e o contraditório seja preservado”.  Por sua vez, o art. 4º e parágrafo único do 

Anteprojeto do CBPC297, respectivamente, dispõem “nas ações coletivas, a causa de pedir e 

o pedido serão interpretados, extensivamente, em conformidade com o bem jurídico a ser 

protegido” e “a requerimento da parte interessada, até a prolação da sentença, o juiz 

permitirá a alteração do pedido ou da causa de pedir, desde que seja realizada de boa-fé, não 

represente prejuízo injustificado para a parte contrária e o contraditório seja preservado, 

mediante possibilidade de nova manifestação de quem figure no pólo passivo da demanda, 

no prazo de 10 (dez ) dias, observado o parágrafo 3º do artigo 10”.  

   Especificamente nas ações coletivas ambientais o desenvolvimento do 

processo exige a flexibilização de procedimentos já que está voltado para uma jurisdição 

comprometida com a efetividade.  

             Para Dorival Moreira Santos298, esta nova postura envolve o juiz e os 

profissionais que atuam neste tipo de processo. Importante perceber que em vez de o centro 

das preocupações envolver o estrito cumprimento do formalismo processual, são trazidos à 

discussão elementos substanciais de natureza valorativa, envolvendo a submissão aos 

princípios fundamentais e sociais e aos valores da ética, da moral e dos bons costumes.  

Especial atenção deve-se ter na atuação dos representantes da Administração Pública que 

“embora tenham a atribuição de defender os entes, os órgãos a que estão vinculados, não 

podem agir judicialmente dissociados do interesse público”. Daí deduz-se que é “ilógico, 

inaceitável, incoerente, admitir condutas processuais de manifesta má-fé, como pedidos e 

interposição de recursos procrastinatórios” ou, ainda, “a assunção da defesa da pessoa do 

agente público em ações de defesa da pessoa do agente público em ações de defesa de 

direitos transindividuais principalmente”.299 

                                                                                                                                                      
defesa do meio ambiente. In: Processo Civil Coletivo. MAZZEI, Rodrigo e NOLASCO, Rita Dias (Coord.). 
São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 400-401 
296 Versão da proposta de Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. 
297 Versão da proposta de Ada Pellegrini Grinover. 
298 SANTOS, Dorival Moreira . “Anteprojeto do Código Brasileiro de Processo Civil Coletivo: inovações na 
prática processual em busca da efetividade” in DIREITO PROCESSUAL COLETIVO E O ANTEPROJETO 
DE CÓDIGO BRASILEIRO DE PROCESSOS COLETIVOS. São Paulo: RT, 2007. 
 
299 Ibidem, p. 50 a 53. 
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            Este aspecto trazido por Dorival Santos reveste-se de grande importância nas 

questões ambientais, nas quais o interesse público secundário (ou o interesse governamental) 

contrapõe-se aos interesses de minorias ou da própria sociedade. Os recursos 

procrastinatórios ou o deslocamento da discussão para aspectos processuais têm por fim 

afastar a efetividade da prestação jurisdicional.  

             Evidente que o novo papel do juiz nos processos coletivos ambientais impõe 

ampliação dos poderes discricionários do magistrado, o que não deve ser confundido com 

arbitrariedade, até porque esta discricionariedade está submetida à finalidade do processo 

que é a prestação jurisdicional efetiva. Por outro lado, a rigidez nos poderes do juiz, própria 

a uma concepção de processo formalista e legalista, não afasta por si só a arbitrariedade. 

 LUCON e GABBAY identificam que 

    

[...] A ênfase à racionalidade formal inibe a flexibilidade procedimental, o dinamismo 
e o pragmatismo inerentes aos direitos e interesses coletivos, que agregam função 
política e social ao processo, razão pela qual se faz necessário o rompimento com o 
procedimento rigidamente preclusivo, então vigente, para a simplificação da 
engrenagem judiciária, a fim de que a forma não se sobreponha à substância, ao 
conteúdo e aos fins do ato processual.  
 

   A flexibilidade procedimental aqui proposta está adequada aos interesses 

coletivos que “podem transcender aos interesses das partes”, permitindo que se esteja restrito 

a uma análise interna, mas que “sistematize e coteje suas finalidades endógenas e 

exógenas”.300 

                O que torna a discricionariedade um desvio para a arbitrariedade é a 

ausência de transparência e de fundamentação, utilizada como cortina de fumaça ao 

subjetivismo do magistrado. Não se pode esquecer que o estrito positivismo não é, em si, 

garantia contra a arbitrariedade e pode conduzir ao afastamento da efetividade. 

              O processo tradicional, concebido para enfrentar o litígio de cunho 

individual ou de grupos determinados, é incapaz de atender às demandas de alta 

conflituosidade301, pois nestas os interesses em litígio trazem consigo conteúdos 

extrajurídicos e envolvem diversos grupos sociais e, às vezes, toda a coletividade. Não há 

                                                 
300 LUCON, Paulo Henrique dos Santos e GABBAY, Daniela Monteiro.Superação do modelo processual 
rígido pelo anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos, à luz da atividade gerencial do juiz. In:  
Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 
2007, p. 94. 
301 LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na sociedade de risco. 2. 
ed. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2004.  
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que se falar somente em interesse das partes, mas da coletividade em que alguns aspectos 

são defendidos pelas partes em litígio.  

             Na verdade, o contraditório nos processos coletivos ambientais não deve se 

restringir a autor e réu, devendo englobar todos que tenham informações, argumentos e 

provas a trazer ao juízo na condição de amicus curiae.302 O contraditório restrito põe em 

risco a legitimidade da decisão final e do julgamento, porque pode fragmentar a 

conflituosidade ambiental. 

            Vale trazer ao assunto dois exemplos. O recente caso de transposição do rio 

São Francisco, cujos desdobramentos atingem inúmeros grupos sociais e os interesses 

governamentais (da União, dos Estados e dos Municípios) 303. Nesse estudo, as razões 

técnicas (dos diversos grupos envolvidos) contrapõem-se em complexidade tal que o juízo 

deveria alargar o contraditório à semelhança de audiências públicas. Assim, o contraditório 

expande-se além dos interesses do autor e do réu e além do pedido da inicial, porque o bem 

jurídico a ser tutelado é o próprio bem comum representado pelo rio São Francisco.  

            Um segundo caso, ainda motivo de discussão, é a construção de Angra III, no 

Rio de Janeiro. Os interesses em litígio vão desde a necessidade de se produzir mais energia 

elétrica até os riscos à população local e as possíveis compensações, incluindo a discussão 

sobre a defasagem da tecnologia envolvida. 

            O que se quer destacar é que a ação coletiva com o fim de proteger o meio 

ambiente costuma guardar uma complexidade não abrangida pelo contraditório restrito a 

autor e réu. A formalização excessiva neste caso afasta a instrumentalidade do processo 

como busca da verdade e a ritualística afasta, por sua vez, a verdade, comprometendo a 

legitimidade da decisão.  

                                                 
302 Ver BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. São 
Paulo: Saraiva, 2006.  
303 O cientista político César Benjamin assinala que “há décadas o Estado investe em obras grandes e caras, 
que concentram água e, com ela, poder. Lula quer fazer mais do mesmo. No mundo das promessas e do 
espetáculo, onde vive, a transposição das águas do rio São Francisco matará a sede do sertanejo. Mas, no 
mundo real, só 4% da água transposta serão destinados ao consumo humano, longe das áreas mais 
necessitadas. Centenas de organizações sociais trabalham com outro conceito, o da convivência com a 
natureza, e desenvolveram in loco cerca de 40 técnicas baratas e eficientes para armazenar água da chuva. Esta 
é suficiente – corresponde a quase 800 vezes o volume d’água da transposição -, mas cai concentrada num 
curto período do ano.” Conclui o Benjamin: “a transposição das águas do São Francisco, cujo orçamento 
inicial é de cerca de R$ 7 bilhões, atende às necessidades de grandes grupos econômicos para plantar frutas 
para exportação, criar camarões em cativeiro ou ampliar a monocultura da cana para fabricar etanol. As obras 
propostas pela ANA e as entidades da sociedade civil – orçadas em R$ 3,6 bilhões – resolvem a segurança 
hídrica das populações.” BENJAMIN, César. Ser ou não ser. Tribuna do Advogado. Ano XXXV, Fev/2008, 
num 464,  Rio de Janeiro: OAB-RJ, 2008, p. 19 
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            Por isso, há que se considerar que a produção da prova torna-se interesse 

público304, além da vontade e da capacidade das partes, isto porque a decisão final de 

garantia da tutela estatal vincula-se a interesses da coletividade e não somente das partes. É 

esta distinção entre a discussão de interesses difusos e interesses individuais que deve 

repercutir no desenvolvimento do processo e na atuação do magistrado.  

           Como atuação de ofício do juiz deve estar comprometida com a busca da 

verdade real, além da vontade das partes, a expansão do contraditório não compromete a 

imparcialidade do julgador, uma vez que o fim maior é o bem comum e não das partes. Por 

outro lado, a posição inerte do juiz, aguardando a produção das provas na razão direta do 

interesse das partes, afasta-o do comprometimento do Judiciário com a paz social. 

           O componente extrajurídico da discussão, em parte de natureza técnica, impõe 

ao magistrado não especializado a submissão de seu juízo ao julgamento de outros, o que 

pode gerar maior grau de incerteza quanto a justiça da decisão. As provas periciais e os 

argumentos técnicos guardam valores e posições, não sendo cabível se acreditar na prova 

fria, isenta de valores, especialmente em matéria ambiental.  

           Técnicos e cientistas, como já mencionado, estão atrelados a financiamentos 

públicos e/ou privados, e este histórico profissional acaba por gerar posicionamentos 

ideológicos que podem comprometer os resultados.  Não se trata de afirmar que a prova seja 

tendenciosa intencionalmente (o que até pode ocorrer, dependendo das circunstâncias, até 

mesmo em EIA/RIMA305), mas de apresentar uma argumentação moldada por valores 

previamente enraizados que irão, ao final, influenciar o magistrado não especializado. Desta 

forma, o juiz sem especialização, ou seja, sem conhecimento aprofundado sobre o tema, está 

muito mais propenso a tal influência, extraindo-se daí outro argumento a favor da criação de 

órgãos especializados.  

           Outro ponto a ser admitido é que as decisões nas ações coletivas guardam forte 

carga ideológica e têm efeitos de natureza política sobre a sociedade. A responsabilidade do 

juiz, nesse tipo de ações, dada sua carga de conflituosidade e seu efeito difuso, é diversa 

                                                 
304 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Breves considerações sobre a prova nas demandas coletivas ambientais. In: 
Aspectos Processuais do Direito Ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2004. 
305 LIMA, Luiz Henrique. Controle do patrimônio ambiental brasileiro. Rio de Janeiro, edUERJ, 2001, p. 26, 
registra “a ocorrência de fraude no EIA relativo à implantação da hidrovia Araguaia-tocantins, com o intuito de 
facilitar o licenciamento do empreendimento. Tais fatos motivaram a concessão, em outubro de 1999, de 
medida liminar pelo Tribunal Regional Federal em Mato Grosso, determinando a interrupção do processo e a 
suspensão de audiência pública.” 
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daquela em que se discutem interesses individuais. Rodolfo de Camargo Mancuso306 

identifica esta diferença e sua repercussão no desenvolvimento do processo e na decisão 

final: 

 
 
É que nas ações coletivas as partes não postulam interesses próprios: a causa muita 
vez desborda dos lindes estritamente jurídicos para alcançar outros campos, como o 
técnico-científico, o sociológico, o político, o econômico; e o pedido, ao seu turno, é 
de ser visto em seu sentido substancial, a saber, comportando avaliação quanto à sua 
idoneidade para tutelar eficazmente o conflito metaindividual (v. a defining function, 
do juiz norte-americano, nas class actions).  
 
 

             Partindo-se desta característica das ações coletivas há que se abordar a 

questão da produção das provas, pois o custo das perícias constitui-se em outro obstáculo a 

ser enfrentado.  

             Veja-se no caso da ação popular: o ônus da prova é do autor-popular? O 

interesse na busca da verdade é do autor-popular ou do juízo?  Comentários esclarecedores 

de Hamilton Alonso Jr.307, citando Rafael Bielsa e José Afonso da Silva, identificam que 

o“autor da ação popular é uma espécie de ‘cavaleiro cruzado’ da legalidade e da moralidade 

pública. Nele se vê uma expressão de solidariedade para com todos os cidadãos honestos ou 

animados de espírito cívico”, concluindo o autor que “o qualificativo popular prende-se a isto: a 

defesa da coisa pública, coisa do povo (publicum, de populicum, de populum)”. 

             Na mesma linha de pensamento, distinguindo o interesse do autor-coletivo, 

HUGO NIGRO MAZZILLI 308 enfrenta a questão do custeio da perícia em ação coletiva 

explicando que: 

 
Normalmente as despesas do processo deveriam ser adiantadas pelo autor (CPC, arts. 
19 e s.). São grandes os entraves quando se trate de ação civil pública ou coletiva, 
pois nelas não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e 
quaisquer outras despesas. (LACP, art. 18). Entretanto, se necessário, os encargos 
devem ser antecipados pelo estado. Com efeito, o perito não está obrigado a arcar, em 
favor da Fazenda Pública, com as despesas necessárias para a realização da perícia. 
Se custeasse do seu bolso tais despesas, estaria sujeito a trabalhar de graça e a esperar 
anos e anos para um eventual, nunca certo reembolso. Isso seria indevido, porque 
iníquo. Se a perícia foi determinada em proveito da defesa de interesses 
transindividuais, e se a lei dispensou o adiantamento de custas nas ações de caráter 
coletivo, é porque transferiu o ônus para o estado. este deverá viabilizar a perícia com 
seus próprios órgãos, ou, em caso contrário, arcar com seu custo. a responsabilidade 
tem mesmo de ser da fazenda (neste sentido, Resp n 238.596-RN, 1ª T, STJ, j. 03-02-

                                                 
306 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular. 5. ed. São Paulo, RT, 2003, p. 95. 
307 ALONSO JR., Hamilton. Direito fundamental ao meio ambiente e ações coletivas. São Paulo, RT, 2006, p. 
214-215. 
308 MAZZILLI,,Hugo Nigro Mazzilli. A defesa dos interesses difusos em juízo. 19. ed. São Paulo, Saraiva, 
2006, p. 524-525. 
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00, v. u., rel. Min Garcia Vieira, DJU, 08-03-00, p. 88), sob pena de a garantia 
democrática de acesso coletivo à justiça restar prejudicada. 

 
            Na abordagem dessa mesma questão manifestou-se o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça309, em decisão unânime, tendo como relator o Ministro Demócrito 

Reinaldo, nos seguintes termos: 

 
[...] A promoção da ação popular condiz com a cidadania, com os deveres políticos 
que o cidadão desempenha na sociedade na fiscalização do bom emprego das rendas 
públicas. penalizá-lo com o pagamento de custas, que, na lei e na constituição, estão 
no sentido lato – de despesas processuais, sejam de qual natureza for (exceto 
honorários de advogado) é impedir, senão dificultar a sua ação, mediante o 
instrumento que a própria carta política lhe propiciou. É a própria constituição que 
torna gratuitos os atos de cidadania. A ação popular e, sobretudo, o exercício da 
cidadania, constituindo-se um direito, mas, também, um dever que tem o cidadão de 
zelar pelo patrimônio da comunidade. O STJ já decidiu “que os salários periciais 
devem ser suportados pelo estado, que está obrigado a prestar a assistência judiciária 
(RSTJ, vol. 37/484.).  

 
                  Ainda que a jurisprudência e a doutrina tenham avançado no enfrentamento 

da questão do custeio dos honorários do perito, afastando-o do autor-popular, permanece o 

problema da efetivação do pagamento ao perito. É preciso que exista destinação orçamentária 

para este fim e que o juízo possa autorizar o pagamento, respeitado um preço determinado 

pela lei, segundo a complexidade da perícia, sob pena de não acudirem profissionais 

habilitados para a realização de um serviço cujo pagamento é incerto. 

            O art. 25 310 do Anteprojeto do CBPC busca equacionar o problema do custeio 

das perícias a partir da constituição de um Fundo. Dorival Moreira dos Santos, analisando o 

mencionado dispositivo, destaca que “o custeio das perícias é problemática atravancadora do 

processo coletivo, vez que na maioria dos feitos é o autor quem requer a perícia; mas, de 

regra, não dispõe de meios pecuniários para custeá-la”  311.  

                       O custeio da perícia é, ao lado da discussão de competência do juízo, um dos 

grandes obstáculos à celeridade processual e à prestação jurisdicional efetiva. As causas 

ambientais de maior complexidade esbarram, não raro, na discussão da competência do 

                                                 
309 Recurso Especial 151.400/PR, publicado no DJ em 14/06/1999, p. 108, RDR vol. 15, p. 227, RSTJ vol 121, 
p. 104. 
310 “Art. 25. Do Fundo dos Direitos Difusos e Coletivos. O Fundo será administrado por um Conselho Gestor 
federal ou por Conselhos Gestores estaduais, dos quais participarão necessariamente, em composição paritária, 
membros do Ministério Público e representantes da comunidade, seno seus recursos destinados à realização de 
atividades tendentes a minimizar as lesões ou a evitar que se repitam, dentre outras que beneficiem os bens 
jurídicos prejudicados, bem como a antecipar os custos das perícias necessárias à defesa dos direitos ou 
interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos e a custear o prêmio previsto no § 3º do art. 16” 
311 SANTOS, Dorival Moreira .Anteprojeto do Código Brasileiro de Processo Civil Coletivo: inovações na 
prática processual em busca da efetividade. In: Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código 
Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 48. 
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juízo e no custeio da perícia, desviando inadequadamente o foco do processo. Por isso, é 

indispensável que tanto a definição da competência seja expressamente inequívoca quanto o 

custeio da perícia seja solucionado de forma definitiva, afastando-se  assim os intermináveis 

incidentes processuais a respeito destas questões que só retardam a prestação jurisdicional.  

           A existência de um fundo – com recursos adequados – é uma solução para o 

problema do custeio da perícia não só evitando o desvio do foco do processo quanto 

garantindo aos peritos prestadores de serviços especializados a segurança do recebimento de 

seus honorários. 

  Quanto ao ônus da prova, ainda que se encontre na doutrina posicionamentos 

bem motivados que o imputam aqueles com maiores condições e que impõem ao juiz o 

dever de ofício de buscá-las, permanece, infelizmente, a lógica das ações individuais e a 

posição passiva do magistrado. O surgimento de um código disciplinando as ações coletivas 

poderá modificar esta prática pela positivação das regras. 

            Marcelo Abelha Rodrigues relaciona o papel do juiz nos processos coletivos 

no que concerne à busca das provas: 

 
[...] Com o fito de buscar a paz social e assim dar o direito a quem tem razão, torna-
se imperioso que a mudança de paradigma (deslocamento do eixo metodológico da 
ação para a jurisdição) seja também acompanhada de uma busca incessante da paz 
social mediante a utilização democrática dos instrumentos processuais. Essa “busca” 
faz com que o magistrado tenha um papel atuante na relação jurídica processual e 
especialmente sobre as regras do direito probatório. 
 
[...] É que o Estado Social exige uma igualdade real como meio justo e legítimo para 
se alcançar a paz social. Nesse diapasão, é lógico que a mera previsão de acesso aos 
instrumentos processuais não é sinônimo de garantia de igualdade, senão porque o 
acesso efetivo e completo a estes instrumentos às vezes depende de uma série de 
fatores (para uns, obstáculos, para outros, atalhos), tais como econômicos, sociais, 
culturais, históricos, psicológicos etc., que são decisivos na busca e na entrega da 
ordem jurídica justa. 
 
 

  Defende Abelha Rodrigues, com pertinência, a ampliação dos poderes 

instrutórios do juiz, pautada na ética, de modo a lhe permitir ser “um caçador da verdade”. 

Conclui, com precisão, que a atuação do juiz “no mundo das provas não é ofensiva à 

imparcialidade. Dar razão a quem tem razão é o seu dever e é sob esse pensamento que deve 

nortear a sua atuação”312. Esta posição de ampliação dos poderes instrutórios do juiz, embora 

rompa com a visão liberal do processo individual, está plenamente adequada ao processo 

                                                 
312 RODRIGUES, Marcelo Abelha. A distribuição do ônus da prova no anteprojeto do Código Brasileiro de 
Processos Coletivos. In: Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos 
Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 245-246. 
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coletivo ambiental, principalmente se considerado o seu compromisso ético com a justiça 

ambiental. 

             A questão de a quem cabe o ônus da prova foi enfrentada pelo Anteprojeto 

de Código Brasileiro de Processos Coletivos313 atribuindo o ônus da prova à parte que 

detiver conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos ou maior 

facilidade em sua demonstração. Explica Aluisio Mendes: 

 
Caberia, assim, às partes revelar os conhecimentos científicos e informações 
pertinentes ao caso, considerando não apenas as suas alegações, mas também as da 
parte contrária. A detenção dos conhecimentos técnicos ou informações específicas 
e a maior facilidade na demonstração passam a ser matéria, em potencial, 
controvertida e, portanto, portanto prejudicial para a fixação do ônus da prova, que 
pode, em si, demandar colheita de prova ou aplicação das regras de experiência.314 

 
 
  Outro ponto a ser abordado é quanto ao momento em que deve ocorrer a 

fixação ou inversão do ônus da prova. Parte da doutrina, em posição minoritária, entende 

que deva ocorrer no momento da decisão sobre o mérito por se tratar de regra de julgamento 

(neste sentido Kazuo Watanabe). A posição majoritária entende que a inversão deverá 

ocorrer em momento anterior ao da colheita da prova com fundamento no princípio do 

contraditório, destacando-se neste sentido Cândido Rangel Dinamarco, James Eduardo 

Oliveira, Carlos Roberto Barbosa Moreira, Teresa Arruda Alvim.315 

               O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, apenas o 

elaborado pela UERJ-UNESA, expressou-se no sentido de que cabe “ao juiz deliberar sobre 

a distribuição do ônus da prova por ocasião da decisão saneadora”. Esta posição parece-nos 

a mais adequada. 

                                                 
313 O Anteprojeto do CBPC, versão UNESA/UERJ, dispõe: “Art. 19 Provas  São admissíveis em juízo todos os 
meios de prova, desde que obtidos por meios lícitos, incluindo a prova estatística ou por amostragem. § 1º. O 
ônus da prova incumbe à parte que detiver conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos, 
ou maior facilidade em sua demonstração, cabendo ao juiz deliberar sobre a distribuição do ônus da prova por 
ocasião da decisão saneadora. § 2º Durante a fase instrutória, surgindo modificação de fato ou de direito 
relevante para o julgamento da causa, o juiz poderá rever, em decisão motivada, a distribuição do ônus da 
prova, concedendo à parte a quem for atribuída a incumbência prazo razoável para a produção da prova, 
observado o contraditório em relação à parte contrária. § 3º O juiz poderá determinar de ofício a produção de 
provas, observado o contraditório.” 
314MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. O anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos: visão 
geral e pontos sensíveis. In: Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos 
Coletivos. São Paulo: RT, 2007 p. 27. 
315 Ibidem, p. 27-28. 
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             No que concerne à forma de aferição da legitimação316 em matéria ambiental, 

deve-se aplicar a máxima flexibilidade. O dever constitucional imposto a todos pela Carta 

Política cria um tipo de legitimidade ordinária com vinculação direta ao objeto: meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Qualquer limitação fundada em outros elementos 

implica afrontar diretamente um comando constitucional. 

            Assim, o exame da legitimidade para a propositura de ação coletiva ambiental 

deve, idealmente, estar adstrito à verificação preliminar se o fim pretendido guarda relação 

com o mundo fático e se tem ele no seu centro uma ameaça de lesão ou lesão ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

           O dever de defesa e proteção ao meio ambiente é indisponível, havendo nele 

um interesse público primário a ser tutelado; diante destes dois aspectos não há como 

restringir a legitimação de qualquer interessado que busque o Judiciário para efetivar esta 

proteção. As restrições no caso ficam por conta das ações judiciais específicas. 

            Sérgio Shimura defende que a “legitimação para as ações coletivas está a 

revelar um necessário redimensionamento dos interesses, decorrente de uma maior 

participação da sociedade nos mais amplos setores em prol do fortalecimento dos ditames 

democráticos.” 317. Por isso há que se reconhecer a necessidade de que a legitimação seja 

concorrente e disjuntiva. 

               Clarissa Diniz Guedes ressalta sobre o assunto que  

 

o princípio democrático é o verdadeiro alicerce da representação de direitos de 
grupo, pois dele emana o acesso à justiça. [...] Quando transposto para o processo, 
este princípio deve seguir as mesmas diretivas que orientam o regime político: a 
representação deve aproximar-se, o tanto quanto possível, da vontade geral e deve 
ser exercida de molde a ‘diminuir a distância às fontes da suprema legitimação do 
poder’, possibilitando a participação popular no processo.318 

   

            O exame de legitimação, como se depreende, deve estar subordinado à 

concretização do princípio democrático e ao comando expresso de defesa e proteção ao 

ambiente ecologicamente equilibrado. Parece claro que o foco da legitimação deve estar 

vinculado ao objeto. 

                                                 
316 Existem três posições sobre a natureza jurídica da legitimidade para o processo coletivo: legitimidade 
extraordinária (Dinamarco); ordinária (Watanabe) e autônoma (Nery Júnior, Abelha Rodrigues). 
 
317 SHIMURA, Sérgio. O papel da associação na ação civil pública. In: Processo Civil Coletivo. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 157. 
318 GUEDES, Clarissa Diniz. A legitimidade ativa na ação civil pública e os princípios constitucionais. In: 
Processo Civil Coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 116. 
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            Aluisio Mendes comenta o caminho trilhado pelo Anteprojeto de Código 

Brasileiro de Processos Coletivos e sua orientação no sentido de democratizar o acesso à 

Justiça, ampliando o rol de legitimados: 

 
A proposição rompe, portanto, com sistemas tradicionais, que procuram atribuir com 
certa exclusividade a legitimidade ora para órgãos públicos, ora para associações e 
organizações não-governamentais, como ocorre na Alemanha, ou nos Estados 
Unidos, com as class actions. 

 
Figuram, em síntese, como legitimados a pessoa natural, para a defesa dos direitos 
ou interesses difusos; o membro do grupo, categoria ou classe, para a proteção dos 
direitos ou interesses coletivos e individuais homogêneos; o Ministério Público, para 
a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos de 
interesse social; a Defensoria Pública, quando os interessados forem, ao menos em 
parte, hipossuficientes; as pessoas jurídicas de direito público interno; as entidades 
sindicais, para a defesa da categoria; os partidos políticos e associações e fundações 
privadas legalmente constituídas.319 

 
 
  Vale ressaltar que o interessado em provocar o Judiciário para a defesa e 

proteção do ambiente através de uma ação de natureza coletiva deve ter a possibilidade de 

buscar assistência jurídica, seja nos escritórios modelos das universidades seja na Defensoria 

Pública. A deficiência ou inexistência de assistência jurídica para os hipossuficientes em 

ações coletivas reflete-se diretamente sobre o acesso à justiça.  

            O problema da legitimação do indivíduo em ações envolvendo interesse 

difuso é enfrentado com precisão por Aluísio Mendes que desenvolve o seguinte raciocínio: 

 

 [...] A ação ajuizada pelo indivíduo, ainda que voltada para a defesa do seu direito à 
tranqüilidade ou à sua saúde, refletirá em toda a coletividade, porque demandará 
solução uniforme, na medida em que não se pode conceber, por exemplo, em termos 
concretos, que a limitação ou não do barulho, bem como a manutenção ou não das 
atividades da indústria, produza efeitos apenas em relação ao autor individual. 
 
A impossibilidade lógica de fracionamento do objeto, em tais hipóteses, enseja 
inclusive a dificuldade de diferenciação entre tutela coletiva e individual, 
demandando, dessa forma, solução comum, ainda que a iniciativa tenha sido 
individual. E, assim sendo, o melhor talvez fosse, não a denegação pura e simples da 
admissibilidade de ações propostas por cidadão ou cidadãos, até porque ela já existe, 
em certas hipóteses, em razão do alargamento do objeto da ação popular, alcançado 
o próprio meio ambiente, mas a ampliação definitiva do rol de legitimados. As ações 
receberiam, então, sempre o tratamento coletivo compatível com os interesses em 
conflito. 
 
[...] Por fim, em relação à legitimação dos indivíduos, é importante salientar que a 
inovação abrirá importante campo de atuação para a advocacia privada, na defesa 

                                                 
319 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. O anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos: visão 
geral e pontos sensíveis. In: Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos 
Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 23. 
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dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, antes limitado àqueles 
que prestavam os seus serviços perante associações e sindicatos. A advocacia 
privada acaba desempenhando as suas funções principalmente no pólo contrário aos 
interesses coletivos. Com a legitimação das pessoas naturais, pode-se vislumbrar um 
grande atrativo futuro, pois causas que individualmente não seriam capazes de 
mobilizar e custear o aporte de recursos humanos e materiais poderão, sob o prisma 
coletivo, representar uma importante fonte de interesse para os advogados.320  

 
  O direito-dever expresso no caput do art. 225 da Constituição da República 

dá outra feição ao exame da legitimação, porque revela claramente que as ações coletivas 

ambientais apresentam um interesse social de marcante conflituosidade. Indispensável neste 

aspecto que a legitimação seja a mais ampla possível, não devendo limitar-se por 

dispositivos legais, mas delegando ao juízo especializado o exame da legitimação à luz do 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

             Outro aspecto importante abordado por Aluisio Mendes é a abertura de 

campo para advocacia privada, o que pode não só suprir a deficiência ou inexistência da 

assistência jurídica especializada a ser prestada pela Defensoria Pública, como incrementar a 

aplicação do princípio democrático. 

  Questão importante a ser abordada refere-se à capacidade processual dos 

indígenas (individualmente ou em grupos) como autores de ações coletivas ambientais. Por 

coerência à abordagem desenvolvida neste trabalho, há que se reconhecer a prevalência do 

direito-dever expresso no caput do art. 225 da Constituição da República em detrimento de 

qualquer limitação que se possa identificar quanto à qualificação do autor. 

   Foge ao razoável o entendimento de que um autor indígena (ainda que 

tutelado pela FUNAI), assistido juridicamente (com um pedido formalmente claro e 

juridicamente correto) tenha seu “direito de ação” negado por sua qualificação subjetiva. 

Qualquer ponderação sobre a legitimação fundada em elementos subjetivos, no caso de 

ações ambientais, não deve prosperar, sob pena de afrontar um dispositivo constitucional 

que não se autolimitou. 

  O acesso à justiça dos indígenas foi abordado por João Bosco W. H. G. 

Freitas Filho321, destacando a relevância do tema: 

 
Percebe-se que as comunidades indígenas vêm, paulatinamente, ocupando um lugar 
de destaque na tutela dos interesses metaindividuais, embora a doutrina ainda não 
tenha percebido a importância do seu estudo. Dado o fato de ser o Brasil de 

                                                 
320 Ibidem, p. 253-257. 
321 FREITAS FILHO, João Bosco Won Held Gonçalves de. Legitimidade ativa nas ações coletivas: evolução 
histórica, análise comparativa, tendências e perspectivas. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: UNESA, 
2007, p. 176. [Cópia do autor]. 
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dimensões continentais nem sempre o Ministério Público ou a FUNAI, entes 
legislativamente legitimados à defesa dos índios, de suas comunidades e 
organizações, estarão próximos para defesa dos seus interesses e, diante do fator 
tempo nas implicações dos direitos coletivos, se mostra muito relevante a atuação 
desse legitimado. Alarga-se, assim, o acesso à justiça também às comunidades e 
organizações voltadas à defesa dos índios. 

 
   O direito de acesso à justiça dos indígenas no âmbito do ambiente mostra 

certa complexidade temática porque implica estender o direito ao ambiente ecologicamente 

equilibrado a minorias, ao mesmo tempo em que estas minorias322 possam estar ocupando 

áreas de grande valor econômico ou ecossistêmico. Como estender então este direito sem 

garantir-lhes efetividade, inclusive com a provocação do Judiciário? Como destacado por 

Freitas Filho, as dimensões continentais do Brasil obrigam uma abordagem de legitimação 

que lhes garantam o direito de ação, sob pena de se estar descumprindo a Carta Política, 

especificamente o art. 225.  

    Restringir o acesso aos indígenas – individual ou comunitariamente – às 

ações coletivas ambientais, submetendo-os à FUNAI (cujas ações estão subordinadas aos 

interesses governamentais) e ao Ministério Público, é não reconhecer lhes seu direito-dever 

de defesa e proteção do ambiente e afastar sua intenção protetiva. Nestes casos, a 

legitimação deve ser aceita, devendo o magistrado apenas observar se estão adequadamente 

assistidos sob o prisma jurídico, papel que pode ser desempenhado por uma organização não 

governamental, pela Defensoria Pública ou ainda pelo Ministério Público. Não parece-nos 

razoável a restrição do direito do indígena substituído pela representação de órgãos públicos. 

   Vale citar caso sobre o tema trazido por Juliana Santili323, promotora de 

justiça do Distrito Federal, da Promotoria do Meio Ambiente, envolvendo a Hidrovia 

Araguaia-Tocantins, obra prioritária do Governo Fernando Henrique Cardoso, na época em 

que era advogada de organização não governamental. Comenta Santili que “os advogados 

do Instituto Socioambiental foram procurados em 1996 por uma comunidade indígena 

Xavante de duas aldeias que estavam sofrendo os impactos da implantação de uma hidrovia 

que não havia sequer recebido licenciamento ambiental”. A hidrovia produzia impacto, só 

na bacia hidrográfica do Tocantins, em 34 áreas indígenas e dez unidades de conservação 

ambiental. Continua Santili: “a implantação do fato começou com o envolvimento de vários 

políticos locais sem que houvesse estudo de impacto ambiental e sem que houvesse 

                                                 
322 O mesmo raciocínio pode ser aplicado a outras minorias, como no caso dos quilombolas. 
323 SANTILI, Juliana. As decisões judiciais paradigmáticas na área ambiental. In: Direito Ambiental: o desafio 
brasileiro e a nova dimensão global. HERMANS, Maria Artemísia Arraes (Coord.). Brasília: Brasília Jurídica 
– OAB-Federal, 2002, p. 463-469. 
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licenciamento ambiental prévio exigido pela Constituição”. A ação condenatória foi 

interposta contra a Companhia Docas do Pará, o IBAMA e a FUNAI na Justiça Federal de 

Mato Grosso, tendo sido obtida liminar antecipando a tutela e determinando a paralisação 

imediata de todas as obras de implantação da Hidrovia, devido à ausência de estudo de 

impacto ambiental e de licenciamento ambiental. 

  O estudo de impacto ambiental, posteriormente, foi elaborado, mas foi objeto 

de manipulações como registra Santili324: 

 

Uma vez realizado esse estudo, os responsáveis por esse trabalho – não os técnicos e 
especialistas – simplesmente excluíram dos estudos técnicos aquelas partes que 
eram contrárias aos seus interesses. Por exemplo, a parte dos antropólogos, com 
relatos de todo o impacto sobre as comunidades indígenas e previsão de uma série 
de medidas de compensação a essas comunidades foram retirados do relatório em 
sua grande parte. Foram colocadas partes fragmentadas daquele estudo. 
 
Por sorte, os antropólogos e outros técnicos, temendo que isso fosse feito, haviam 
protocolado na Procuradoria da República uma cópia do estudo integral. [...]Mais 
tarde, o que se viu foi que eles fizeram um corte grande nesses estudos e aprovaram 
ainda um estudo de impacto ambiental que não incluía todas as conclusões técnicas. 
 
 

   A manipulação da informação técnica e a estratégia do fato consumado (a 

obra é realizada sem cumprimento da legislação tornando difícil o retorno ao estado 

anterior) não são raras quando os interesses envolvidos são grandes e os atingidos têm 

poucos instrumentos de defesa de seus direitos. A omissão dos órgãos estatais, não raro, 

permite que a estratégia do fato consumado acabe sendo vitoriosa em questões ambientais. 

No caso dos indígenas, há que se reconhecer o direito de busca de direitos – de forma ampla 

– no Judiciário, com clara ruptura com os meios tradicionais de exame de legitimação. 

 É possível concluir que a justiça ambiental é complexa (em sua 

instrumentalidade), distributiva (em seu conteúdo) e precaucional (em sua finalidade). A 

justiça ambiental construída sob estes fundamentos remete a reconhecer a existência de uma 

cidadania ambiental, agregando um forte conteúdo político ao processo judicial ambiental 

que precisa desenvolver-se de forma transparente e democraticamente legítima. 

  Destaque-se sob este aspecto que a criação de uma estrutura de justiça 

ambiental especializada vêm agregada a um processo coletivo ambiental diferenciado e a 

uma racionalidade pautada no paradigma ecológico. Há que se reconhecer, portanto, a 

                                                 
324 Ibidem, p. 467. 
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necessidade de adequação institucional, processual e de racionalidade, principalmente em 

questões como competência, coisa julgada, congruência entre pedido e decisão. 

 A maior dificuldade na qual a criação da justiça ambiental vai esbarrar é 

exatamente a construção de uma racionalidade ecocêntrica que obriga rupturas com práticas 

tradicionais do direito e com formas conservadoras de compreensão da realidade. As práticas 

tradicionais estão pautadas em um paradigma “cartesiano-newtoniano de mundo e, por 

conseguinte, no modelo positivista de conhecimento que se afirmava sobre o dogma da 

invariabilidade das leis naturais”325. Entretanto, os fenômenos que envolvem o ambiente o 

tornam complexo326, como afirma José Ricardo Cunha Júnior com propriedade que “seria 

mesmo ilusão a idéia de uma ordem permanentemente estável no campo jurídico”327 que está 

sujeito a intervenções de seus agentes em posições diferenciadas e a demandas externas. 

Ressalta ainda que “a complexidade do campo jurídico é que garante a democracia do Direito 

e, indiretamente toda a sociedade, tendo em vista os processos de regulamentação, proteção e 

legitimação” o que traz para esse campo a responsabilidade sobre “os valores éticos que 

devem ser alcançados e preservados, pois a mera aplicação da lei não os assegura 

automaticamente, tendo em vista a pluralidade de sentidos produzidos nas interações do 

campo”328. 

  É preciso considerar que o foco da jurisdição, centrado nas relações juiz-autor 

e juiz-réu, deve se deslocar para um outro núcleo. Autor e Réu trazem aos autos um fato 

ambiental filtrado, subjetivamente filtrado. Não é entretanto sobre este fato ambiental 

subjetivamente filtrado que deve atuar o juízo, pois se identifica-se, fora dos autos, um fato 

ambiental socialmente inserido e democraticamente valorado que se contrapõe ao que é 

apresentado nos autos. O núcleo sobre o qual deve atuar a jurisdição é composto então pelo 

fato ambiental filtrado, pelo fato ambiental socialmente inserido e pelo fato ambiental 

democraticamente valorado.  

                         Evidente, portanto, que se está propondo aqui um processo aberto ao mundo 

real – e não isolado em uma verdade formal dos autos – e ao diálogo com a sociedade. Desta 

interação surgem três conseqüências: a primeira refere-se à ruptura entre verdade dos autos e 

                                                 
325 CUNHA JÚNIOR, José Ricardo. Direito e complexidade. In: Dicionário de Filosofia do Direito. 
BARRETTO, Vicente de Paulo (Coord.). Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 232. 
326 “O complexo diz respeito a uma unidade indissolúvel de interações que jamais será reduzida à 
simplicidade.[...] Complexo é o que nega o determinismo da ordem absoluta e a separação elementar dos entes. 
Não se trata nem da parte nem do todo, mas da série de conexões produzidas no sistema de tal modo que parte 
e todo se influenciam reciprocamente gerando auto-organização própria e carregada de devir.” Ibidem, p. 231. 
327 Ibidem, p. 232. 
328 Ibidem, p.233. 
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verdade do mundo real, aproximando-as; a segunda refere-se à concretização da efetividade 

que está vinculada a um resultado no mundo real; a terceira, decorrência das outras duas, é a 

legitimação democrática da jurisdição. 

  Nestes termos propostos o processo precisa ser flexível, aberto, célere e 

efetivo, de tal forma que os atos processuais permitam assimilar as influências e os 

conteúdos do mundo real, sem que o formalismo gere morosidade e distorções. Deslocar-se 

o núcleo da jurisdição para o mundo real é condição indispensável para a incorporação da 

racionalidade ecocêntrica. 

 
 

3.3.4 A sistematização da matéria ambiental orientada pelos valores constitucionais 
 
 
  A legislação ambiental infraconstitucional, produzida em épocas diversas, 

não se encontra sistematizada em um código. Significativa parte desta legislação é anterior à 

promulgação da Constituição da República. A ampliação do conceito tradicional de 

ambiente – praticamente restrito à natureza e seus elementos constitutivos sem enfoque 

sistêmico – para aquele trazido pela norma constitucional permite antever o enorme esforço 

necessário à unificação de tal legislação. Ao mesmo tempo, quanto mais complexas as 

demandas sócio-ambientais vão se tornando, exigindo rápida resposta do Poder Público, 

mais se torna inegável e urgente a sistematização da matéria. 

  A razão para a necessidade de codificação, além da evidente organização da 

matéria, está em submetê-la ao núcleo de valores da Constituição da República, viabilizando 

a concretização de seus efeitos, através da construção de uma espinha dorsal baseada na 

norma constitucional. Este argumento, entretanto, não afasta a possibilidade de os 

profissionais do Direito, por meio da hermenêutica, assimilarem esses efeitos da 

constitucionalização; o que se pretende frisar é que a codificação permitiria trazer 

expressamente, pela interpretação legislativa, os valores constitucionais das normas 

ambientais.   

A fim de demonstrar a abrangência de temas envolvidos na sistematização do 

direito ambiental, bem como o fato de que as questões ambientais não têm como cerne, hoje, 

apenas a natureza e seus elementos constitutivos, foram enumerados, abaixo, alguns 

aspectos que atestam essa idéia:  
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- o ambiente urbano (a exemplo de ocupação e impermeabilização do solo, 

desenvolvimento das cidades, planejamento urbano, edificações, saneamento, consumo, 

poluição sonora e visual, transporte e degradação da qualidade da água e do ar);  

                        - o ambiente de trabalho (a exemplo de questões de saúde e segurança no 

trabalho e ergonomia);  

                        - o ambiente de lazer (a exemplo de espaços ao ar livre e os espaços 

construídos para o lazer); 

                        - os patrimônios histórico, artístico e paisagístico; 

                        - os parques nacionais e as reservas indígenas; 

                        - os recursos naturais de interesse econômico (a exemplo de uso da água e do 

solo, a exploração dos minérios, a exploração das florestas e da biodiversidade); 

                         - a biotecnologia e a indústria farmacêutica; 

                         - o transporte e o armazenamento de substâncias perigosas ou 

contaminantes; 

                         - a responsabilização pela exposição ao risco e ao dano ambiental; 

  - a responsabilização de agentes públicos e concessionários de serviços 

públicos por ação ou omissão na atividade discricionária e nas políticas públicas; 

                       - as questões agrárias; 

            - o licenciamento ambiental, os estudos de impacto ambiental e de vizinhança; 

                       - os crimes ambientais; 

 - as questões ambientais de cunho internacional.  

 

O enfoque sistêmico e transdisciplinar, como se pode depreender, 

encaminharia a codificação da matéria ambiental para uma enorme abrangência temática. 

Em alguns casos a matéria analisada pode ser inserida integralmente no campo do ambiente 

– e do Direito do Ambiente -, enquanto em outros é perceptível uma zona cinzenta em que 

apenas parte do conteúdo encontra-se abrangido pelo ramo ambiental. 

  Este trabalho, ao tratar da justiça ambiental e de uma racionalidade específica 

capaz de ampará-la, não poderia deixar de destacar a severa importância da sistematização 

do direito do ambiente, por mais que se admita a dificuldade da tarefa. A justiça ambiental 

especializada, da mesma forma que tem como uma de suas bases o processo coletivo, 

reclama pela sistematização do direito do ambiente seguindo a racionalidade ambiental 

trazida da Constituição.  
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  É possível apontar-se como apropriado a tal empreitada a inserção desta 

propositura em cursos de pós-graduação de universidades, repetindo-se a experiência do 

Anteprojeto do CBPC. Isto porque a sistematização do direito do ambiente exige a 

composição de uma equipe transdisciplinar, orientada por uma racionalidade específica e, 

finalisticamente, para uma justiça ambiental.  

Por outro lado, esta proposição de codificação reclama um método de 

trabalho de equipe em que os especialistas de campos diversos teriam que construir uma 

linguagem comum capaz de abranger todas as áreas limítrofes, bem como compartilhar suas 

experiências, trazendo-as para o Direito. 

  Por fim, conclui-se que a implantação da justiça ambiental requer, como 

pressuposto fático, a sistematização do direito do ambiente, de tal sorte que o avanço trazido 

pelo processo coletivo, com o instrumental necessário à prestação jurisdicional em 

demandas de massa, seja acompanhado pela adequação do direito material ao conjunto de 

valores constitucionais.  
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4. CONCLUSÕES 

 

             A percepção social e objetiva do tema, fundada no caráter transdisciplinar e 

na abordagem intersistêmica e dialógica, deixou claro que as questões ambientais e suas 

nuanças estão condicionadas e atreladas aos processos sociais.  

A abordagem utilizada foi capaz de mostrar a mudança ocorrida no enfoque 

das questões ambientais, passando-se de uma leitura fundada no antropocentrismo, na 

racionalidade econômica e na visão do ambiente como algo natural e fragmentado para outra, 

pautada no ecocentrismo (ou biocentrismo), na racionalidade ambiental (própria às demandas 

complexas) e na visão sistêmica. 

Por outro lado, a construção social dos ambientes artificiais e a perspectiva de 

que os recursos naturais do planeta, ainda que grandiosos, são finitos trazem uma dimensão 

temporal para esse novo enfoque, fazendo despontar uma abordagem sistêmica, ecocêntrica, 

plural e multicultural, circular, baseada no valor da solidariedade intra e intergeracional, 

síntese do paradigma ecológico. 

Essa abordagem, adequada à complexidade das questões ambientais, é 

sistêmica, porque o avanço científico hoje permite visualizar as inter-relações entre os 

diversos ambientes naturais e entre estes e os ambientes artificiais; é ecocêntrica, porque 

revela a interdependência entre as partes e o todo e entre os diversos microecossistemas; é 

multicultural e plural, porque a democracia substancial impõe a incorporação dos interesses 

das minorias; é dialógica, porque a percepção dos fatos exige uma racionalidade não linear e 

binária, e suscetível às contradições dos conflitos complexo; e, por fim, é solidária, porque o 

ambiente pertence a todos, gerações atuais e futuras.  

            Foi possível concluir, por meio de uma análise jurídica e extrajurídica do 

objeto, que a visão ecocêntrica, emergente nos estudos mais recentes das questões 

ambientais, privilegia e ressalta o caráter relacional dos ecossistemas, deslocando a vida, em 

todas as suas formas de interação com elementos abióticos, para o centro dos valores. 

           Decorrência lógica dessa nova concepção é a necessidade de deslocamento da 

perspectiva tradicional e de evolução da racionalidade econômica, incorporando-se uma nova 

racionalidade específica e focada nas singularidades ambientais, sob pena de a crise 

ambiental tornar-se problemática sem solução.   

Como parte dos questionamentos e reflexões que deram origem à pesquisa, é 

pertinente assinalar a conclusão de que os valores do paradigma liberal só encontram plena 
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receptividade no processo individual, em virtude de seu forte conteúdo patrimonial e 

econômico.  A par dessas características, desponta o paradigma ecológico que diverge da 

análise tradicional, por não estar centrado no indivíduo, e sim na coletividade, assimilando, 

assim, dimensões temporais e espaciais ampliadas, e reconhecendo a impossibilidade de o 

social submeter-se à racionalidade econômica.  

            No caso de litígios referentes a questões ambientais, a diversidade de enfoques 

– liberal ou ecológico – produz resultados distintos na ponderação acerca dos interesses 

contrapostos, uma vez que a abordagem tradicional é incapaz de enfrentar demandas 

ambientais complexas, não só porque sua perspectiva tem caráter individual, como também 

porque seu raciocínio tem cunho lógico binário.  

                        Por todos esses aspectos, torna-se imprescindível, ao enfrentamento deste 

novo desafio, a assimilação pelo Direito dessa racionalidade ambiental, uma vez que o objeto 

em litígio envolve interesses diversos e de difícil composição: ao mesmo tempo, projeta-se 

ele no espaço-tempo de forma indivisível, atingindo um número indeterminado de pessoas de 

forma concomitante. Por meio dessa racionalidade ambiental, o direito aproxima-se da ética e 

da justiça social, e rompe seu isolamento sistêmico e ideológico; ao mesmo tempo, nutre-se 

do permanente diálogo que lhe oferece essa nova visão, aproximando-se, assim, da 

efetividade da prestação jurisdicional.  

Outra assertiva que se pôde extrair da presente análise, baseada na percepção 

dinâmica e sistêmica do ambiente, foi a identificação de um campo de relações que se 

estabelecem e que delimitam o objeto de estudo, atribuindo-lhe uma natureza fluida, inter-

sistêmica e relacional. Por isso, o exame dos interesses de cunho ambiental apresenta 

dimensão espaço-temporal singular, na qual os interesses locais se contrapõem aos interesses 

globais. Particularmente sobre o objeto em foco, as políticas públicas governamentais 

assumem severa responsabilidade, submetendo-se, sem objeções, ao interesse público, na 

medida em que os riscos e os danos aqui afetam não só as gerações atuais, mas, e de uma 

forma ainda mais drástica, as gerações futuras.  

Cumpre ainda destacar o fato de ter, a pesquisa, conferido especial relevo aos 

valores que deverão conformar e nortear a abordagem jurídica do ambiente.  Partindo-se de 

uma visão axiológica, e compatível com a singularidade explicitada no estudo, a ênfase do 

trabalho recaiu sobre os fundamentos jurídicos que devem orientar a prestação jurisdicional, 

adequando-se seu desenvolvimento aos princípios específicos que se afinam com a 

singularidade do objeto. Neste aspecto, é prudente se afirmar que não basta ao sistema 
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jurídico compreender a singularidade do ambiente; é indispensável que, no deslinde das 

questões, sejam agregados valores que reforcem, defendam e explicitem esta singularidade. 

                       No que se refere ao acesso efetivo à justiça ambiental, vários aspectos 

assumiram caráter imprescindível, a saber: implantação do processo coletivo ambiental, 

especialização dos juízos e codificação do Direito do Ambiental. O processo coletivo 

apresenta-se como o instrumental adequado às demandas coletivas, sendo indispensável o 

reconhecimento das peculiaridades típicas às questões ambientais. A especialização da 

justiça, cabível por meio de emenda à Constituição, configura-se, por sua vez, como 

mecanismo de depuração e adequação da análise jurídica, incorporando às suas práticas as 

novas tecnologias digitais e o conhecimento jurídico transdisciplinar. Por fim, a codificação 

do direito do ambiente revela-se como eficaz recurso de disseminação e enraizamento dos 

princípios e valores ambientais, pulverizando, no campo jurídico, os núcleos de valores 

discriminados na Constituição Federal.  

     Destaca-se, aqui, que todas as proposições ora formuladas convergem no 

reconhecimento de um direito de terceira geração, cuja análise requer a construção de uma 

justiça social e efetiva, para a qual se faz indispensável a aplicação dessa nova racionalidade. 

Obviamente não se pode negar que os riscos de arbitrariedade e de injustiça podem existir, 

mas será o próprio processo substancialmente valorado e comprometido com a efetividade o 

mecanismo adequado ao controle dos limites em que se dará a implantação dessa justiça 

ambiental. 

 Por fim, extrai-se das diretrizes que nortearam esse estudo que o receio do 

novo e a profundidade das alterações não podem, por si só, inibir a evolução que ora urge, 

porque o enfrentamento da problemática ambiental mediante singelos ajustes legais não 

responde no contexto em que vivemos aos anseios da coletividade.O novo cenário em que 

vivemos, com suas vantagens, mazelas e contradições, não comporta a idéia de que a justiça 

ambiental represente a mera aplicação de uma legislação ambiental; clama a coletividade, 

submersa no meio de toda essa crise, pela construção de um novo paradigma jurídico, o qual 

só há de garantir-lhes efetividade e democracia, se concretizado e sistematizado por meio da 

construção de uma justiça sócio-ambiental. 
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