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XXVI CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI SÃO LUÍS – MA

DIREITO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTALISMO I

Apresentação

Este volume se inicia com o artigo A DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES NA VENDA DE 

ALIMENTOS NÃO ORGÂNICOS NO VAREJO E O COMPROMETIMENTO DA 

SEGURANÇA ALIMENTAR, do professor Doutor Émilien Vilas Boas Reis e co-autoria 

com o mestrando de Leonardo Cordeiro de Gusmão, que discute se os consumidores 

brasileiros desfrutam de segurança alimentar e se eles são adequadamente informados acerca 

dos riscos inerentes aos alimentos contendo resíduos de agrotóxicos.

O professor doutor Reginaldo Pereira, coordenador do Programa de Pós-Graduação da 

Unochapecó/SC, apresenta, juntamente com o mestrando do seu programa, Andrey Bieger, o 

artigo A DISTRIBUIÇÃO DOS RISCOS NA SOCIEDADE GLOBAL: ELEMENTOS 

PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA ECOLÓGICA A PARTIR DE 

PERSPECTIVAS DO MOVIMENTO DE JUSTIÇA AMBIENTAL, que analisa a a 

distribuição dos riscos na sociedade global enquanto elemento para a construção da cidadania 

ecológica a partir de perspectivas do movimento de justiça ambiental.

A professora doutora Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza, do Programa de Pós-

Graduação stricto sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI/SC, juntamente com a doutoranda 

Camila Monteiro Santos Stohrer, apresentam o artigo denominado A 

ECOALFABETIZAÇÃO NO ENSINO JURÍDICO: NOVOS DESAFIOS À 

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL, que propõe uma análise do panorama atual do ensino 

jurídico no país, reivindicando a flexibilização do currículo.

A professor doutor Heron José de Santana Gordilho, coordenador do PPGD/UFBA, 

juntamente com o professor MSc Fernando de Azevedo Alves Brito, apresentam o artigo A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ENSINO JURÍDICO: EVIDENCIANDO LIAMES, que 

demonstra os liames teóricos-normativos do ensino do direito animal nas faculdades de 

Direito, tendo como base um estudo de caso que analisa a percepção de professores e alunos 

sobre a educação ambiental no curso de direito da Faculdade do Sudoeste da Bahia.

Lucca Silveira Finocchiaro, mestrando em Direito pela FMP/RS, em A 

EXECUTORIEDADE DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL 



EM FACE DE FATO SUPERVENIENTE, analisa, a partir do princípio da 

proporcionalidade, a possibilidade de descumprimento de TAC quando ocorrer fato 

superveniente que modifique as condições fáticas ou jurídicas do acordo.

Em seguida, a professora doutora Liane Francisca Hunning Pazinato, do Programa de Pós-

Graduação em Direito da FURG/RS, juntamente com a mestranda Cecília Lettninn Torres, 

apresentam o artigo A EXTRAFISCALIDADE DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA AMBIENTAL EM FACE DE FATO SUPERVENIENTE, que aborda como 

uma política pública de caráter tributário ambiental pode ser eficaz na conexão entre o 

desenvolvimento econômico ao desenvolvimento ambiental.

O professor Doutor Tagore Trajano de Almeida Silva, do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da UFBA, juntamente com o doutorando Alvaro de Azevedo Alves Brito, em artigo 

intitulado A FORMAÇÃO DO CIDADÃO HERMENEUTA PARA A TUTELA DO MEIO 

AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, analisam como a teoria da sociedade 

aberta dos intérpretes da Constituição pode contribuir para a formação de cidadães 

ambientais.

Fernanda Netto Estanislau, mestre em Direito pela Dom Helder Câmara e Mariana Basílio 

Schuster de Souza, mestranda em Direito também pela Dom Hélder Câmara, apresentam o 

artigo A IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA 

DIANTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL COMO FUNDAMENTO, que 

analisa a possibilidade de anulação de uma multa administrativa, considerando a 

responsabilidade civil ambiental como fundamento da decisão.

Patrícia Sarmento Rolim, doutoranda pela UNICAP/PE, em A RESPONSABILIDADE 

PENAL DA PESSOA JURÍDICA DE ACORDO COM A PERSPECTIVA DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS, analisa a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica na perspectiva da Constituição Federal e da Lei n.

9605/98.

Paula Fabióla Cigana e Maria Paula Ferreira, mestrandas do Programa de Pós-Graduação da 

UFSM/RS, no artigo ALIMENTOS TRANSGÊNICOS: A PRESSÃO DOS LOBBIES 

CORPORATIVOS E DA GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA, analisam, a partir dos 

pensamentos de Fritjof Capra e Edgard Morin, os problemas decorrentes a pressão dos 

lobbies corporativos e da globalização econômica sobre a produção de sementes 

transgênicas.



O professor doutor Denilson da Silva Bezerra, em co-autoria com a professora e mestranda 

Viviane Gomes de Brito, ambos da Universidade CEUMA, apresenta o artigo intitulado 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM NÚCLEOS URBANOS: UMA 

ANÁLISE DA OCUPAÇÃO DE MANGUESAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, que 

analisa a ocupação de áreas e preservação permanente no ecossistema manguezal da área 

urbana do município de São Luís, sob a égide do Código Florestal e da Lei de Regularização 

Fundiária.

A professora doutora Patrícia Borba Vilar Guimarães, em co-autoria com a mestranda Ana 

Luiza Félix Severo, do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRN, apresentam o 

artigo CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL: PROTAGONISMO CIDADÃO E A 

LIVRE INICIATIVA, que analisa o protagonismo cidadão na função socioeconômica 

ambiental do catador de material reciclável frente à livre iniciativa e por meio de associações 

e cooperativas.

Leandro Campelo Moraes, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFG, 

em COLONIALISMO, PLURALISMO JURÍDICO E ECOLOGIA DE SABERES NO 

NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO AMERICANO, afirma que o 

neoconstitucionalismo latino-americano estabelece um pluralismo jurídico anti-colonialista, 

comunitário e participativo, concluindo que o artigo 216 da Constituição Federal já 

reconhece a existência de um Estado pluriétnico e plurinacional no Brasil.

O artigo DIÁLOGOS ENTRE A JUSTIÇA AMBIENTAL E A GARANTIA DOS 

DIREITOS HUMANOS SOCIOAMBIENTAIS PARA AS FUTURAS GERAÇÕES, do 

professor doutor Ricardo Stanziola, em parceria com a doutoranda Maria Lenir Rodrigues 

Pinheiro, ambos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UNIVALI, analisa 

os fundamentos e a possibilidade de um “direito da sustentabilidade” que assegure a justiça 

ambiental para as futuras gerações.

O professor doutor Sebastien Kiwoghi, e Denise Sousa Campos, mestre em Direito 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, ambos da Faculdade de Direito Dom Helder 

Câmara, apresentam o artigo ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA: FERRAMENTA DE BUSCA DE 

HARMONIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL, que analisa a necessidade do EIA/RIMA na concessão de licença prévia 

ambiental.



Rodrigo Otávio Bastos Silva Raposo e Flávio Marcelo Rodrigues Bruno, doutorandos na 

UERJ, em MAKE OUR PLANET GREAT AGAIN: AS PERSPECTIVAS DO ACORDO 

DE PARIS SOBRE O AQUECIMENTO GLOBAL APÓS A DESREGULAMENTAÇÃO 

AMBIENTAL DE WASHINGTON, analisam como a saída dos EUA do acordo de Paris fez 

com que as principais lideranças mundiais assumissem o compromisso de intensificar os 

esforços de seus respectivos países para atingir as metas do acordo.

Lorena Saboya Vieira e Alessandra Anchieta Moreira, respectivamente doutoranda e 

mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMA, em OS LIMITES DA 

OBRIGAÇÃO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL E O SEU ALCANCE AOS NOVOS 

PROPRIETÁRIOS: INAPLICABILIDADE DA OBRIGAÇÃO IN PROPTER REM A 

IMÓVEIS COM SUPRESSÃO VEGETAL PREEXISTENTE, analisam os limites da 

responsabilidade civil de novos proprietários por danos ambientais provocados pelo antigo 

proprietário.

Por fim, o artigo denominado PARQUES TECNOLÓGICOS FUNDAMENTAIS: UM 

AMBIENTE PARA PRODUÇÃO DA INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL?, de autoria da 

professora doutora Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini - membro do corpo permanente do 

programa de mestrado em Direito da UNINOVE - que em co-autoria com João Carlos 

Campanilli Filho, analisa o ambiente dos Parques Tecnológicos na efetivação dos direitos 

fundamentais da inovação sustentável.

Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho - UFBA

Profa. Dra. Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza - Univali

Prof. Dr. Fernando Antonio de Carvalho Dantas - UFG

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Plataforma Index Law Journals, conforme previsto no artigo 7.3 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.



DIÁLOGOS ENTRE A JUSTIÇA AMBIENTAL E A GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS SOCIOAMBIENTAIS PARA AS FUTURAS GERAÇÕES

DIALOGUES BETWEEN ENVIRONMENTAL JUSTICE AND THE GUARANTEE 
OF SOCIO-ENVIRONMENTAL HUMAN RIGHTS FOR THE FUTURE 

GENERATIONS

Ricardo Stanziola Vieira
Maria Lenir Rodrigues Pinheiro

Resumo

Este artigo visa fazer uma rápida abordagem sobre as situações de conflitos socioambientais 

ou de injustiça ambiental (violação de direitos humanos socioambientais). Analisa algumas 

contribuições e propostas, a atual conjuntura institucional, princípios de direito ambiental e 

as possibilidades de um “direito da sustentabilidade”, marcado pelo paradigma jurídico do 

socioambientalismo e a concepção de justiça ambiental para as futuras gerações. Utilizou-se 

o Método Indutivo, tanto na Fase de Investigação quanto na apresentação do relato dos seus 

resultados e adotou-se as Técnicas do Referente, Categoria, Conceito Operacional e Pesquisa 

Bibliográfica.

Palavras-chave: Socioambientalismo, Direitos humanos, Justiça ambiental

Abstract/Resumen/Résumé

This article aims to make a quick approach on situations of socio-environmental conflicts or 

environmental injustice (violation of socio-environmental human rights). It analyzes some 

contributions and proposals, the current institutional situation, principles of environmental 

law and the possibilities of a "right of sustainability", marked by the legal paradigm of 

socioenvironmentalism and the conception of environmental justice for future generations. 

The Inductive Method was used both in the Investigation Phase and in the presentation of the 

report of its results and the Techniques of Referent, Category, Operational Concept and 

Bibliographic Research were adopted

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Socio-environmentalism, Human rights, 
Environmental justice
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a trajetória e evolução das questões 

referentes aos direitos humanos socioambientais e as conquistas almejadas e alcançadas a fim 

de proporcionar à humanidade um meio ambiente ecologicamente equilibrado de forma a ter 

uma melhor qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, em uma materialização da 

justiça ambiental. 

Uma vez conscientes da opção brasileira e da maioria dos Estados do mundo pelo 

desenvolvimentismo e consequentemente pelo difícil acesso à informação, participação e 

controle social cidadão em temas socioambientais, temos as consequências certas deste 

processo. Situações de conflitos socioambientais ou de injustiça ambiental (violação de 

direitos humanos socioambientais) como as descritas neste breve artigo vêm sendo debatidas, 

apresentadas e de certa forma enfrentadas por lideranças, alguns intelectuais e setores mais 

organizados da sociedade civil organizada em diversos contextos nacionais e internacionais.  

No entanto trata-se de uma luta ainda em grande disparidade.  De um lado a 

sociedade civil e suas lideranças que a partir de movimentos críticos como a justiça ambiental 

começam a se dar conta da mencionada disparidade e violência estrutural gerada pelo modelo 

de desenvolvimento em curso (aqui designado por desenvolvimentismo).  

De outro lado temos todo o sistema de mercado globalizado e o setor público que o 

ampara formal e financeiramente cada vez mais. A questão socioambiental tem sido o palco 

principal destes conflitos.  Em grande parte pelo fato de que o sistema econômico globalizado 

(especulativo ou produtivo) cada vez mais necessita de recursos naturais e territórios 

“virgens” e novos mercados consumidores – critério essencial de expansão e sobrevivência do 

sistema em si mesmo.   

Aliás, em que pese conquistas sociais importantes, disso é que se trata a essência de 

políticas de “inclusão social” tão bem propagandeadas e midiatizadas pelos últimos governos 

no Brasil. Se endividamento e dependência ao consumo de bens supérfluos e descartáveis 

constitui “inclusão social” e desenvolvimento como se apresenta, então é necessário repensar 

todo o sentido do que seja o presente Estado de Direito Brasileiro. 
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Nestes termos seria uma grande ingenuidade esperar das instituições estatais (com 

exceção de secretarias e ministérios menos importantes estrategicamente) que façam um 

enfrentamento deste modelo.   

Ainda para não cair na armadilha fácil e linear do pessimismo ou, o que é pior, do 

ceticismo e apatia, lembramos a estratégia adotada por alguns setores da sociedade civil 

organizada: trata-se da chamada “estratégia de enxameamento”.  Em linhas gerais consiste em 

fazer um enfrentamento temático em varias frentes simultâneas de forma a confundir o 

adversário que tradicionalmente espera o ataque (previsível), linear e “racionalizado”, 

“institucionalizado” em apenas uma frente.   

Com relação à juventude brasileira e mundial é auspicioso perceber que muitos têm 

naturalmente percebido este dilema.  Pedir aos jovens para se resignar ou desistir de “mudar o 

mundo” é tarefa quase impossível, felizmente.  Mas é relativamente fácil canalizar seus 

“impulsos” ainda pouco carregados de consciência crítica para o sistema de consumo e assim 

fortalecer ainda mais a engrenagem desenvolvimentista que causa tantas injustiças ambientais.  

Este trabalho ardiloso tem sido bem feito (de forma cada vez mais sofisticada e intensiva) 

desde a mais tenra idade, já na educação infantil. Talvez essa seja uma das maiores injustiças 

ambientais de nossos tempos. 

Tendo em vista todo este contexto é uma alegria acompanhar movimentos 

(marcadamente jovens), ainda que um pouco ingênuos talvez, com pautas desafiadoras como 

mídia livre, acesso a recursos naturais, bens comuns, territórios,  ecologia, multiculturalismo, 

entre tantos outros, que levarão à conscientização de que as futuras gerações merecem ter seus 

direitos fundamentais respeitados, de forma a usufruírem, nos termos do art. 225 da CF/88, de 

um “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”, que deve ser uma preocupação global. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de Investigação o Método 

utilizado foi o Indutivo, na fase de Tratamento dos Dados o Cartesiano e, no presente 

Relatório da Pesquisa, é empregada a base indutiva. Foram acionadas as técnicas do referente, 

da categoria, dos conceitos operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento, conforme 

diretrizes metodológicas da instituição de ensino (PASOLD, 2011) . 
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1. DESENVOLVIMENTISMO X SUSTENTABILIDADE – CONTEXTO DA 

JUSTIÇA AMBIENTAL, E SOCIOAMBIENTALISMO. 

 

Na ótica do modelo econômico desenvolvimentista - que deu o tom às políticas de 

expansão econômica do pós-guerra -, a superação da pobreza extrema, da fome e da 

marginalização social das maiorias viria naturalmente como resultado dos investimentos em 

grandes obras de infraestrutura, tais como rodovias, hidrelétricas e projetos de irrigação. 

Salvaguardas ambientais eram vistas como entraves ao progresso, concebido como resultado 

de taxas elevadas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). 

 

1.1. Desenvolvimentismo: conceituação e críticas 

No Brasil, em vez de serem privilegiadas a distribuição de renda, uma economia 

mais autônoma e a proteção ambiental, o que vingou foram os incentivos públicos - que 

levaram ao desmatamento do Cerrado, da Mata Atlântica e da Amazônia e a instalação do 

parque automobilístico em detrimento das ferrovias. Importava remover obstáculos naturais 

para o progresso avançar, como foi o caso da chamada Revolução Verde, iniciada na década 

de 1940. A expressão, cunhada em 1966, refere-se a um programa para aumentar a produção 

agrícola no mundo e assim acabar com a fome, por meio de sementes geneticamente 

melhoradas, uso de agrotóxicos, fertilizantes e maquinário.
1
 

Além do agravamento dos problemas sociais e da herança econômica – 

hiperinflação, elevado endividamento externo e arrocho salarial, as políticas convencionais de 

desenvolvimento afetaram profundamente o meio ambiente. Tornaram-se corriqueiros os 

desastres ecológicos, por conta de acidentes químicos e derramamento de petróleo; a poluição 

do ar e dos recursos hídricos; o desmatamento; a devastação de mangues e as áreas úmidas; a 

contaminação por agrotóxicos e outras substâncias e uma montanha de lixo que se esparrama 

por cidades, mares, rios e lagos. 

                                                           
1
 No Brasil, além da expansão do agronegócio em regiões antes não intensamente ocupadas pelo ser humano, 

houve rápida urbanização, e em consequência da falta de preocupação com o bem-estar das pessoas, ampliaram-

se favelas e moradias insalubres e cresceu a poluição ambiental (também resultante do déficit em saneamento). 

Por outro lado, demandas por mais “desenvolvimento”, sobretudo no setor industrial, para ofertar empregos à 

população urbana, passaram a povoar o imaginário de progresso de pequenas, médias e grandes cidades 

brasileiras. 
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Apesar da prevalência do desenvolvimentismo, ambientalistas, movimentos sociais e 

cientistas que pesquisavam os efeitos do modelo de produção e consumo vigentes na saúde 

humana e no meio ambiente, gradualmente aumentavam sua influência sobre a opinião 

pública. 

O primeiro grande encontro internacional a questionar a ótica economicista e 

perdulária do conceito de desenvolvimento vigente no pós-guerra foi a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, em junho de 

1972. Em que pese seu relativo insucesso, foi a primeira vez que a comunidade internacional 

reuniu-se para considerar conjuntamente as necessidades globais do desenvolvimento e do 

meio ambiente. 

Uma crítica interessante que tem sido feita ao “desenvolvimentismo” e ao 

“consumerismo” de nossos dias provém de diversos trabalhos acadêmicos, ou não, como o 

estudo do Clube de Roma – Limites ao crescimento –, e mais recentemente a revisão de 

indicadores sobre capacidade de suporte dos ecossistemas planetários.  

Um autor de destaque na atualidade é o sociólogo francês Serge Latouche (2016), 

professor emérito de ciências econômicas da Universidade de Paris-Sud e universalmente 

conhecido como o profeta do decrescimento feliz ou da teoria do decrescimento. Este 

pesquisador apresenta a tese provocadora:  

“Um certo modelo de sociedade de consumo acabou. Agora, o único caminho para a 

abundância é a frugalidade, pois permite satisfazer todas as necessidades sem criar 

pobreza e infelicidade”(LATOUCHE, 2016).  

Entenda-se que o “decrescimento” aqui não significa apologia à recessão. Ao 

contrário, visa justamente questionar as bases do atual modelo de “crescimento” que agride 

tanto o equilíbrio ecossistêmico, os bens difusos, como também a qualidade de vida e saúde 

da população.  

Trata-se de produzir um novo ou verdadeiro tipo de abundância, ou como bem 

explica de forma didática o próprio Latouche (2016): 

Eu falo de “abundância” no sentido atribuído à palavra pelo grande antropólogo 

norte-americano Marshall Sahlins no seu livro Economia da Idade da Pedra. Sahlins 

demonstra que a única sociedade da abundância da história humana foi a do 

paleolítico, porque então os homens tinham poucas necessidades e podiam satisfazer 

todas elas com apenas duas ou três horas de atividade por dia. O resto do tempo era 

dedicado ao jogo, à festa, ao estar juntos. 

Quer dizer que não é o consumo que faz a abundância? 
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Na realidade, precisamente por ser uma sociedade de consumo, a nossa sociedade 

não pode ser uma sociedade de abundância. Para consumir, deve-se criar uma 

insatisfação permanente. E a publicidade serve justamente para nos deixar 

descontentes com o que temos para nos fazer desejar o que não temos. A sua missão 

é nos fazer sentir perenemente frustrados. Os grandes publicitários gostam de repetir 

que uma sociedade feliz não consome. Eu acredito que pode haver modelos 

diferentes. Por exemplo, eu não defendo a austeridade, mas sim a solidariedade, esse 

é o meu conceito-chave. Que também prevê o controle dos mercados e o 

crescimento do bem-estar.   

 

1.2. O Socioambientalismo e a justiça ambiental: uma nova perspectiva para a 

dicotomia desenvolvimentismo x sutentatibilidade. 

 

Para além de um debate mais técnico e econômico acima apresentando entre 

desenvolvimentismo x sustentabilidade¸ o socioambientalismo e o conceito de justiça 

ambiental apresentam-se como novas concepções na abordagem da questão ambiental, que 

visam à conjugação dos fatores estritamente ambientais e de caráter técnico, com o seu 

contexto social, econômico, cultural, étnico e político. Reconhecem os saberes, os fazeres 

populares, as suas construções culturais sobre o seu ambiente como fatores determinantes no 

trato jurídico dos conflitos incidentes sobre bens socioambientais e como fontes de renovação 

do Direito Ambiental rumo a um “Direito da Sustentabilidade”.  

Como bem coloca Santilli (2004, P. 34), “o novo paradigma de desenvolvimento 

preconizado pelo socioambientalismo deve promover e valorizar a diversidade cultural e a 

consolidação do processo democrático no país, com ampla participação social na gestão 

ambiental”. 

Esta abordagem tem, portanto, uma estreita relação com a criação de condições 

estruturais mais favoráveis ao exercício da cidadania, por meio da criação e da consolidação 

de espaços públicos decisórios, entendendo-se que as decisões em matéria ambiental devem 

ser construídas coletivamente. Assim, propugna o desenvolvimento de uma democracia 

ambiental, capaz de fortalecer a cidadania ambiental e o exercício dos direitos ambientais 

essenciais que integram seu núcleo: acesso à informação, participação pública nos processos 

decisórios e acesso à justiça. 

A concepção de Justiça Ambiental, desenvolvida pelo movimento internacional – 

Environmental Justice, tem como foco central a distribuição equitativa de riscos, custos e 

benefícios ambientais, independentemente de fatores não justificáveis racionalmente, tais 
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como etnia, renda, posição social e poder; o igual acesso aos recursos ambientais e aos 

processos decisórios de caráter ambiental, traduzindo-se em sua democratização. Para tanto, 

faz-se necessária a criação de condições estruturais favoráveis à organização e ao 

empoderamento da sociedade como sujeitos ativos do processo de gestão ambiental. Parte da 

constatação de que grupos fragilizados em sua condição socioeconômica, étnica e 

informacional, que afetam a sua aptidão para o exercício da cidadania, arcam com uma 

parcela desproporcional de custos ambientais e enfrentam maiores dificuldades de 

participação nos processos decisórios ambientais.
2
  

Como conceito objetivo de Justiça Ambiental, adotado neste trabalho, destaca-se 

aquele firmado durante o Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental, Trabalho e 

Cidadania, realizado em Niterói, Rio de Janeiro, em 2001 e consolidado na Declaração de 

Princípios da Rede Brasileira de Justiça Ambiental: 

Por justiça ambiental [...] designamos o conjunto de princípios e práticas que: 

a) Asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe, suporte 

uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações 

econômicas, de decisões de políticas e de programas federais, estaduais, locais, 

assim como da ausência ou omissão de tais políticas; 

b) Asseguram acesso justo e equitativo, direto e indireto, aos recursos ambientais do 

país; 

c) Asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre o uso dos recursos 

ambientais e a destinação de rejeitos e localização de fontes de riscos ambientais, 

bem como processos democráticos e participativos na definição de políticas, planos, 

programas e projetos que lhes dizem respeito; 

d) Favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos sociais e 

organizações populares para serem protagonistas na construção de modelos 

alternativos de desenvolvimento, que assegurem a democratização do acesso aos 

recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso (ACSELRAD, 2002). 

 

2. TEMAS SOCIOAMBIENTAIS EMERGENTES: ALGUMAS PERSPECTIVAS 

PARA O DIREITO E A JUSTIÇA AMBIENTAL NO CONTEXTO PÓS RIO+20. 

 Em relação a um último e menos mencionado objetivo da Conferência Rio+20, os 

temas emergentes, procurou-se aqui trazer uma perspectiva crítica socioambiental ou pautada 

pela Justiça ambiental.  

                                                           
2
 O Termo justiça ambiental, entendido como reação à planejada desigualdade na distribuição de custos e 

benefícios do no decorrer do processo de crescimento/ desenvolvimento, surge nas décadas de 70/80 a partir de 

ações do movimento negro (especialmente nos EUA e África Sul), que percebeu as novas formas de violência e 

discriminação, agora através do cenário ambiental, de que vinham sendo vítimas.  A partir deste momento nasce 

o conceito de “racismo ambiental” e posteriormente de “justiça ambiental” uma vez que tais discriminações e 

violências decorrentes do modelo de crescimento adotado vitimizava igualmente outros grupos fragilizados 

étnica, social, cultural e politicamente.  
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Alguns pontos podem ser mais destacados: A relação mudança 

climática/desastres/vulnerabilidade; a importância de proteção dos processos ecológicos 

essenciais e sua relação com o princípio de não retrocesso; a incorporação e a prática dos 

princípios da justiça ambiental e o correspondente papel do Poder Judiciário. 

 

2.1.  A proteção dos processos ecológicos essenciais e o princípio da proibição de 

retrocesso em matéria socioambiental 

A garantia dos processos ecológicos essenciais ou, por assim dizer, dos serviços 

ecossistêmicos, já vem sendo discutida no meio científico há muito tempo. Contudo os limites 

ao atual modelo dito de desenvolvimento da sociedade globalizada trouxeram este debate para 

a ordem do dia.  

Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM), estudo realizado a pedido da 

Organização das Nações Unidas (ONU) entre 2001 e 2005 envolvendo mais de 1.360 

especialistas de 95 países, cerca de 60% (15 entre 24) dos serviços dos ecossistemas 

examinados (incluindo 70% dos serviços reguladores e culturais) vêm sendo degradados ou 

utilizados de forma não sustentável. A AEM resultou de solicitações governamentais por 

informações provenientes de quatro convenções internacionais - Convenção sobre 

Diversidade Biológica, Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, 

Convenção Ramsar sobre Zonas Úmidas e Convenção sobre Espécies Migratórias, visando 

suprir também as necessidades de outros grupos de interesse, incluindo comunidade 

empresarial, setor de saúde, organizações não governamentais e povos nativos. 

Caso se mantenha o atual ritmo de crescimento, a humanidade precisará de pelo 

menos dois outros planetas Terra no final do século XXI para manter os padrões correntes de 

consumo. Para atenuar e reverter esses inúmeros problemas, esperava-se que na Conferência 

Rio+20 os líderes globais definissem um caminho para a transição rápida e justa ao 

desenvolvimento sustentável, que assegurasse um padrão de vida razoável para a população 

mundial e interrompesse a destruição dos ecossistemas. 

Daí decorre justamente a ideia de defesa do princípio de não retrocesso em matéria 

socioambiental. Este princípio vem da pauta de direitos humanos e terá grande repercussão na 

pauta do debate jurídico ambiental no nosso país. Da mesma forma que não aceitamos 
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retrocesso das garantias individuais, também não há que se falar em retrocesso nas garantias 

coletivas e difusas. Um exemplo simples é a proteção dos recursos naturais das cidades: as 

cidades já não podem perder espaços verdes, que não dizem respeito apenas à extinção de 

espécies, mas à sobrevivência e à qualidade de vida das pessoas. Neste sentido também é o 

pensamento de Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer (2014, p. 181-182), ao associar os preceitos 

constitucionais de direitos e deveres do artigo 225, com o princípio do não retrocesso: 

[...] A CF 88 (art. 225, caput, e art. 5º par. 2º) atribuiu ao direito ao ambiente o 

status de direito fundamental do individuo e da coletividade, bem como consagrou a 

proteção ambiental como um dos objetivos ou tarefas fundamentais do Estado – 

Socioambiental – de Direito Brasileiro, o que conduz ao reconhecimento, pela 

ordem constitucional, da dupla funcionalidade da proteção ambiental no 

ordenamento jurídico brasileiro, a qual toma a forma simultaneamente de um objeto 

e tarefa estatal e de um direito (e dever) fundamental do individuo e da 

coletividade, implicando todo um complexo de direitos e deveres fundamentais de 

cunho ecológico. A partir das considerações, resulta caracterizada a obrigação do 

Estado de adotar medidas – legislativas e administrativas – atinentes à tutela 

ecológica, capazes de assegurar o desfrute adequado do direito fundamental em 

questão. [...] Nesse sentido, uma vez que a proteção do ambiente é alçada ao status 

constitucional de direito fundamental (além de tarefa e dever do Estado e da 

sociedade) e o desfrute da qualidade ambiental passa a ser identificado como 

elemento indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, qualquer 

“óbice’ que interfira na concretização do direito em questão deve ser afastado pelo 

Estado, seja tal conduta (ou omissão) obra de particulares, seja ela oriunda do 

próprio Poder Público. 

 

2.2 Vulnerabilidade ambiental e pobreza - desastres ecológicos, deslocados 

socioeconômico-ambientais e justiça ambiental. 

 

Muito se tem discutido a respeito das mudanças globais, mais especialmente das 

mudanças climáticas, sobretudo após as divulgaçoes dos relatórios do IPCC, desde a década 

de 1990. O que não se tem discutido em profundidade e mais uma vez o processo decorrente 

da Conferência Rio+20 poderia ter sido uma oportunidade, são as relações destas mudanças 

climáticas (e seus termos de referência: mitigação, adaptação e resiliência) com a populações 

afetadas. Estas últimas muitas vezes estão em condições de absoluta 

fragilidade/vulnerabilidade e acabam, sem ironia ou coincidência, sendo “vítimas 

preferenciais” das mudanças globais. Trata-se de uma nova espécie (muito indireta) de 

injustiça ambiental, ou já dito na introduçao de injustiça climática. Neste sentido, é que nos 

propomos aqui a debater temas como desastres ecológicos e suas implicações para os Direitos 

Humanos e as Políticas Públicas (governança). 
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Uma primeira aproximação ao significado do termo “desastre ecológico” é 

necessária para estabelecer sua relação com a vulnerabilidade ambiental ante os seus efeitos, 

especialmente aquela gerada pela pobreza. É um ponto complexo estabelecer um conceito, já 

que o desastre pode ser entendido a partir de diferentes perspectivas, sejam elas social, 

ambiental, econômica, etc. Mas, em linhas gerais, se pode dizer que se tem como 

característica principal a sua dimensão coletiva.  

Como destaca Lienhard (1995, p. 91), é um evento que leva da passagem de um 

incidente, natural ou tecnológico, a um acidente de dimensões coletivas.  

Nesse sentido, o desastre ecológico pode ter como causa estritamente a ação humana, 

decorrente do desenvolvimento de atividades e tecnologias ditas perigosas e que envolvem 

certo nível de risco ou ser produto de fenômenos naturais, nos quais também incidem fatores 

humanos, a exemplo do agravamento de fenômenos climáticos decorrentes do aquecimento 

global, em grande medida provocado pela ação humana.  

Em muitos documentos originados de organismos internacionais, verifica-se a 

predominância da referência a desastres naturais, em detrimento dos tecnológicos, mas é 

importante ressaltar que intrínsecas à concepção de desastre natural estão as ações humanas 

que contribuem ou intensificam os efeitos do desastre.  

Nesse sentido, o “Guia operacional sobre direitos humanos e desastres naturais”, 

elaborado pelo Inter-Agency Standing Committee (IASC), ressalta a utilização do termo 

“naturais” por ser mais simples, sem desconsiderar que a magnitude das consequências de um 

desastre natural é determinada pela ação humana ou falta dela. Nesse documento, assim como 

no Manual que o acompanha, designado “Direitos humanos e desastres naturais: linhas 

diretrizes operacionais e manual sobre o respeito aos direitos humanos em situações de 

desastres naturais”, os desastres naturais são entendidos como consequências de eventos 

decorrentes de perigos naturais que ultrapassam a capacidade local de resposta e afetam 

seriamente o desenvolvimento econômico e social de uma região, gerando perdas humanas, 

materiais, econômicas e/ou ambientais e excedendo a habilidade dos afetados de fazer frente a 

elas por seus próprios meios.  

Este conceito se coaduna ao adotado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA (2008, p. 12), em seu documento intitulado “Meio ambiente e riscos de 

desastres: perspectivas emergentes”, que entende por desastre: 
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[...] uma séria perturbação no funcionamento de uma comunidade ou sociedade 

causando geralmente perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais que 

excedem a capacidade das comunidades ou sociedades afetadas para enfrentá-la 

usando seus próprios recursos. Um desastre é uma função do processo de risco. Ele 

resulta da combinação de perigos, condições de vulnerabilidade e capacidade ou 

meios insuficientes para reduzir as consequências negativas potenciais do risco. 

(PNUMA, 2008, p. 6).  

 

Pode-se extrair dessa aproximação da ideia de desastre ecológico, três elementos: 1 - 

dimensão coletiva; 2 - incapacidade das vítimas para enfrentar a situação de desastre sem 

auxílio externo; 3 - resultado de uma combinação de fatores ambientais, socioeconômicos e 

institucionais, destacando-se, entre eles, a vulnerabilidade. 

Considerando o aspecto da vulnerabilidade, se verifica que os desastres ecológicos 

não atingem a todos indistintamente. Determinados fatores podem gerar maior 

vulnerabilidade para a prevenção e para o enfrentamento dos seus efeitos. Dessa forma, a 

própria Declaração do Milênio, adotada pelas Nações Unidas em 2000, prevê como meta a 

proteção dos vulneráveis, entre os quais se encontram as populações que sofrem de maneira 

desproporcional com as consequências dos desastres naturais. Entre os fatores que podem 

gerar maior vulnerabilidade ambiental aos desastres, destaca-se a pobreza, que afeta a 

capacidade de determinados indivíduos e comunidades de se prevenir e proteger dos desastres 

ecológicos.  

A maior dificuldade em acessar determinadas informações e mesmo de mobilidade, a 

necessidade de ocupar áreas de risco e de grande fragilidade ambiental, ou mesmo de 

superexplorar os recursos naturais de seu ambiente para garantir a sobrevivência, fazem dos 

mais pobres as vítimas preferenciais dos desastres. Essa relação entre pobreza, degradação 

ambiental e desastres é bem explicitada pelo PNUMA(2008, p. 25):  

[...] os pobres são os mais vulneráveis aos desastres porque eles são frequentemente 

forçados a se estabelecer nas áreas marginais e têm menos acesso à prevenção, 

preparo e pronta advertência. Além disso, os pobres são os menos resilientes na 

recuperação dos desastres porque eles não dispõem de redes de suporte, seguros e 

opções alternativas de subsistência. 

 

O tema aqui debatido, profundamente relacionado a questões como os deslocados ou 

refugiados ecológicos e os impactos socioambientais das mudanças globais (climáticas, 

tecnológicas, resultantes do modelo de desenvolvimento) deverão constituir algumas das 

maiores preocupações no que se refere à governança ambiental global. Revelam a 
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insuficiência dos atuais instrumentos de gestão e governança, da falta de credibilidade dos 

indicadores (inclusive de sustentabilidade) e apontam para a necessidade de um novo 

paradigma de governança, mais solidário e participativo. Eis por que o conceito de justiça 

ambiental, antes periférico no contexto ambientalista, tem sido amplamente debatido e 

reconhecido. 

 

3. PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA AMBIENTAL (INFORMAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E 

ACESSO À JUSTIÇA EM MATÉRIA AMBIENTAL) E PAPEL ESTRATÉGICO DO 

PODER JUDICIÁRIO. 

O respeito do acesso à justiça em matéria ambiental já está consagrado em diversos 

diplomas. Citamos alguns: - Previsão inicial no Princípio 10 da Declaração do Rio sobre meio 

ambiente e desenvolvimento; 1998 – Convenção de Aarhus (sobre informação, participação e 

acesso à justiça em matéria ambiental). Embora esta última tenha sido adotada no contexto 

regional europeu, ela está aberta a todos os Estados que integram o Sistema das Nações 

Unidas; 2002 – África do Sul, antes da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (Rio+10): encontro de cúpula de representantes do Poder Judiciário de 

diversos países para tratar do acesso à justiça, pela via do judiciário. 

Sobretudo por sua interface com o tema da governança, que por sua vez implica o 

tema do acesso à justiça (ao poder judiciário). O fortalecimento do acesso à justiça em matéria 

ambiental, sobretudo em realidades como a brasileira, pode ajudar a superar as omissões e a 

ineficiência do Poder Público no controle de atividades degradadoras e em implementar e 

executar os programas de ação e políticas públicas ambientais (o direito ao meio ambiente 

sadio e equilibrado). 

Neste sentido, o poder judiciário atuante e aberto ao acesso do cidadão poderia 

questionar o evidente retrocesso na legislação e na ação governamental em matéria ambiental, 

como nos casos de revisão do código florestal e da não consideração da variável ambiental 

nas grandes obras de infraestrutura nos últimos anos (barragens, portos, estradas), resultando 

em uma participação mais ativa da sociedade. 

E neste quesito, o Brasil situa-se em condição privilegiada. Nossa legislação avança 

ao estender a titularidade de agir em juízo aos indivíduos (no caso de Ações Populares) e aos 
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entes intermediários habilitados a agir na defesa do meio ambiente. Assim, além de 

associações, também possuem legitimidade o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Difere do sistema da Convenção de Aarhus em que esta abertura se refere aos indivíduos e às 

associações e não aos órgãos, como o Ministério Público e a Defensoria. 

Desta forma, a tarefa de fazer o controle social de planejamento, execução e, não 

raro, omissão de políticas públicas, acaba sendo direcionada cada vez mais aos chamados 

“entes intermediários”, como o Ministério Público e a Defesa civil. Estes órgãos deveriam 

inclusive acompanhar a disponibilidade financeira do poder executivo para executar essa 

tarefa. 

Em meio a este cenário, o poder judiciário se destaca como espaço privilegiado, por 

meio do qual a sociedade civil (direta ou indiretamente) pode fazer controle social. Para tanto, 

há que se efetuar uma sensibilização dos juízes; maior especialização dos magistrados com 

cortes especializadas em matéria ambiental; criação de um Tribunal Ambiental Internacional 

ou ‘Corte Internacional Ambiental’, não apenas para disputas entre Estados, mas que possam 

ser também provocadas por indivíduos, Ministério Público e entes intermediários, como a 

exemplo da Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), a qual permite acesso de 

indivíduos e entes intermediários, como o Ministério Público, Defensoria Pública, bem como 

organizações da sociedade civil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Todo o processo envolvido nas Conferências das Nações Unidas sobre meio 

ambiente e desenvolvimento (e também outros envolvendo outros temas de interesse 

planetário como habitação e urbanismo, gênero, direitos sociais) tem levado a um repensar da 

essência do Direito Ambiental. A realização da Rio+20 constituiu, assim, como visto 

anteriormente, mais uma “janela de oportunidade” para se avançar no sentido do que se pode 

chamar didaticamente de Direito da Sustentabilidade, por sua vez incorporado pela 

reinvindicações e alertas trazidos pela movimento da justiça ambiental e mais 

especificamente, no Brasil, pelo chamado socioambientalismo.  

Para que o Direito Ambiental possa cumprir esta função, faz-se necessária uma 

ampliação do seu escopo para uma perspectiva socioambiental. É nesta direção que tem se 
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desenvolvido e consolidado, no caso brasileiro, especialmente a partir da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, como leciona Marés (2003, p. 93) e Leite (2002, p. 

53), um novo paradigma para o entendimento e a análise das inter-relações entre ambiente e 

sociedade, sugerindo até mesmo que o modelo de Estado no Brasil possa ser denominado, por 

alguns autores como “Estado Ambiental de Direito”. 

Neste sentido, experiências jurídicas pioneiras, como as que vêm sendo 

desenvolvidas no Direito Comunitário Europeu, no Direito Ambiental Internacional, bem 

como no Direito Interno Brasileiro (um dos casos de maior avanço do Direito Ambiental 

Interno), merecem estudo mais aprofundado. A isso se nos propomos denominar de uma 

perspectiva de emergência de um “novo Direito Socioambiental”. O socioambientalismo 

brasileiro se aproxima do movimento de Justiça Ambiental e de certas tendências e 

experiências europeias e internacionais. 

Um dos aspectos mais inovadores deste debate é a renovação do conjunto do Direito 

Ambiental, aqui entendido em suas dimensões internacionais, comunitárias e estatais, sendo 

que esse Direito, por sua vez, representa um grande fator de renovação do Direito como um 

todo. Sobre esta “tendência” inovadora do Direito e do Direito Ambiental mais 

especificamente, têm se dedicado pensadores, como Gérard Monediaire, François Ost, 

Mireille Delmas Marty, Charles Albert Morin, entre outros.  

Resta claro que as inovações do socioambientalismo têm sido acompanhadas de 

experiências semelhantes. É o caso do movimento de Justiça Ambiental de significativas 

inovações do sistema jurídico internacional e comunitário europeu, com destaque para a 

consagração dos princípios do acesso à informação e à participação em matéria ambiental.  

O princípio já consagrado do desenvolvimento sustentável também representa um 

dos ícones deste esforço renovatório. Este princípio foi originalmente apresentado na forma 

de três pilares: eficácia econômica, proteção do meio ambiente, equidade social. Atualmente, 

insere-se ainda um quarto pilar: o respeito pelas culturas (MONEDIAIRE, 2005) 

Este novo “Direito do Desenvolvimento Sustentável”, mais versátil e flexível, seria a 

forma mais adequada para dar conta da complexidade e das grandes transformações que 

assolam o mundo contemporâneo. 
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Se a Rio-92 mostrou que a segurança econômica e o bem-estar humano dependem 

umbilicalmente de ecossistemas saudáveis e fortaleceu a noção da necessidade de acordos 

políticos globais para promover a transição rumo ao desenvolvimento sustentável, de outro 

lado o progresso tem sido lento e insuficiente na materialização de tais acordos em ações 

concretas de proteção ao ambiente planetário nos últimos vinte anos. O vigor econômico das 

economias ricas provou, porém, ser pouco sustentável. Desde 2007, o mundo tem 

testemunhado uma grande crise global dos alimentos, volatilidade nos preços do petróleo, 

crescente instabilidade climática e a pior crise financeira mundial desde a grande depressão 

causada pela queda na Bolsa de Nova Iorque em 1929. Após anos de declínio, a pobreza, a 

fome e a desnutrição voltaram a aumentar e a esperança de realizar os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio até 2015 está ameaçada. 

O alcance da sustentabilidade ultrapassa a mera preservação e conservação de bens 

ambientais e a análise técnico-jurídica dos dilemas ambientais da humanidade. Requer a 

promoção da qualidade de vida em toda a sua amplitude, que inclui geração de emprego e 

renda; desenvolvimento humano e econômico equitativo; acesso à educação e, em especial, à 

informação; possibilidade de exercício da cidadania e democratização dos processos 

decisórios; promoção do multiculturalismo; superação da desigualdade; exclusão social e 

ambiental; bem como o respeito a todas as etnias.  

Este é o objeto do “Direito da Sustentabilidade”, mais amplo do que aquilo que se 

tem entendido como objeto do Direito Ambiental. Tem como meta a integração entre as 

questões ambiental stricto sensu, social, econômica, política e cultural na análise e no 

tratamento dos dilemas de sustentabilidade enfrentados pela sociedade contemporânea.  

Portanto o socioambientalismo e a Justiça Ambiental, ao preconizarem uma maior 

interface entre o social e o ambiental e a consideração de variáveis mais amplas do que o 

conhecimento técnico e científico na abordagem da questão ambiental, podem se apresentar 

como suportes teóricos e práticos para o Direito da Sustentabilidade e a consequente proteção 

aos Direitos Humanos Socioambientais, proporcionando à humanidade um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado de forma a ter uma melhor qualidade de vida para as presentes e 

futuras gerações. 
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