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Apresentação

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de 
junho, tomamos a iniciativa de reunir em um documento 
artigos produzidos por profissionais do nosso escritório, 
a maioria inéditos, e outros que foram contemplados em 
publicações anteriores, mas que não perderam a sua atua-
lidade em virtude do tema abordado.  

Nossa intenção é contribuir com o debate acerca da matéria 
ambiental e todas suas interfaces em razão do destaque que 
ela vem alcançando nos últimos tempos, especialmente a 
partir dos efeitos decorrentes da pandemia e sua relação 
com a destruição dos habitats naturais, perda da biodiver-
sidade, sustentabilidade, entre outras conexões possíveis.   

Não se trata de artigos essencialmente jurídicos, embora 
alguns deles discorram sobre leis específicas, mas, em li-
nhas gerais, buscam propor uma reflexão sobre temas que 
perpassam a área ambiental, que estão presentes no dia a 
dia de quem atua na área. No entanto, por estarmos sob os 
impactos da pandemia, a maioria dos artigos faz alguma 
referência ao tema.  

Esperamos que gostem da leitura, compartilhem com seus 
colegas e nos deem um feedback sobre a iniciativa.
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A NOVA PANDEMIA E OS RISCOS  
À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

1. A CRESCENTE DETERIORAÇÃO DE NOSSA CASA COMUM

A temática ambiental aparece hoje como um dos assuntos que mais empolga (ou 
apavora?) o habitante da “aldeia global”, na exata medida em que se torna mais evidente 
que o crescimento econômico e até a simples sobrevivência da espécie humana não 
podem ser pensados sem o saneamento do Planeta e sem a administração inteligente 
dos recursos naturais.

Portanto, a pergunta que de pronto se impõe é saber se estamos dispensando trato 
adequado à nossa casa comum – o planeta Terra.

A resposta a essa indagação, se for buscada nos levantamentos científicos e nos 
alertas oriundos de reconhecidas instituições e dos grandes conclaves levados a efeito 
pela Comunidade das Nações, evidencia sinais de verdadeira crise, isto é, de uma casa 
suja, insalubre e desarrumada, carente de uma urgente faxina.

Deveras, como é fácil observar, a grandeza e a harmonia da obra da criação vêm sendo 
inexoravelmente destruídas pelo homem, que parece ter interpretado mal o comando 
bíblico, traduzido na narrativa: “Submetei a terra; dominai sobre os peixes, as aves e os 
animais...” (Gn: 1, 28). Decerto, o sentido dos verbos submeter e dominar foi identificado 
com as concepções de subjugar, espoliar, degradar, ao invés de fazê-lo convergir para 
a ideia de usufruir naturalmente, auferir harmonioso proveito. Por conta disso, o que 
se viu foi a substituição do equilíbrio do meio ambiente por uma histórica e crescente 
agressão aos bens da vida, não raro determinada pelo imediatismo egocêntrico. Mas 
esta, evidentemente, não é uma interpretação correta da Bíblia, que deve sempre ser 
lida no seu contexto, com uma justa interpretação teleológica e temporal, conduzindo 
ao verdadeiro entendimento de “cultivar e guardar” o jardim do mundo (Gn: 2,15). Nos 
damos conta, então, de que o Livro Sagrado não dá lugar a um antropocentrismo des-
pótico, que se desinteressa das outras criaturas!

Bem por isso, a Igreja tem manifestado permanente preocupação com o assunto. 

Ainda agora, o Papa Francisco nos faz soar aos ouvidos o clamor de uma nova trom-
beta, ao trazer a lume a Carta Encíclica Laudato Sì, sobre os percalços do ecossistema 
do planeta Terra ao longo dos séculos XIX e XX.

Francisco, desde logo, recorda o equívoco antropocêntrico do homem perante a Terra: 
“Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a sa-
queá-la”. Nisso seguramente erramos já contra o princípio: “O nosso corpo é constituído 
pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos respirar, e a sua água vivifica-nos e 
restaura-nos”, conforme lemos já no item 2.

Mais adiante, Francisco retoma a advertência do seu antecessor Paulo VI, expressa 
em uma encíclica sobre a Paz (1971): a problemática ecológica pode ser considerada 
como crise, “consequência dramática da atividade descontrolada do ser humano” que, 
ao explorar irracionalmente a natureza, corre o risco de a destruir – e ele próprio virá 
a ser vítima dessa degradação. É o risco de uma “catástrofe ecológica” sob o efeito da 
explosão da civilização industrial. Isso porque “os progressos científicos mais extra-
ordinários, as invenções técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento econômico 
mais prodigioso, se não estiverem unidos a um progresso social e moral, voltam-se 
necessariamente contra o homem”.1 

Alguns aspectos maléficos das várias poluições são mencionados com precisão, 
relacionando-se apropriadamente suas causas e seus efeitos. Curiosamente, o Papa 
Francisco entra nos corredores do Estudo de Impacto Ambiental- EIA, aborda a miti-
gação de impactos e acha que esses estudos devem preocupar-se mais a fundo com a 
biodiversidade. Importa-se com o desenvolvimento de pesquisas para entender melhor 
o comportamento dos ecossistemas, e chama a atenção para os vínculos e interligações 
entre os seus componentes. Em uma palavra, preconiza a visão holística e a análise 
sistêmica para se alcançar e entender melhor a teia da vida.

Impressiona o fato de Francisco enxergar a fundo as causas do efeito estufa e o 
espectro das mudanças climáticas, cujos efeitos já se vem antecipando. Alguns desses 
efeitos, textualmente, já têm criado temores bem fundamentados: desaparecimento 
veloz de espécies vivas, a aceleração do ciclo hidrológico, com a ocorrência mais fre-
quente e devastadora de eventos extremos, como enchentes, secas, desertificação e 
outros males que afetam o nosso cotidiano e projetam um futuro inquietador. E não é 
permitido esquecer que, por trás de muitos fenômenos, encontram-se “enormes inte-
resses econômicos internacionais”.

Algumas passagens da Encíclica Laudato Sì entram em considerações e diretrizes 
mais específicas para os fiéis católicos, embora válidas também para outros cidadãos. 
Entretanto, o discurso da Encíclica é perfeitamente universal, de maneira que, como 
síntese objetiva dos males presentes e das ameaças futuras, é um texto lúcido e sensi-
bilizador, capaz de nos levar a profundas revisões de consciência e à mudança de nossas 
relações com o mundo natural de que todos fazemos parte. A civilização ocidental, que 
se diz Cristã, está em xeque, não é mais possível escondê-lo ou ignorá-lo. 

1   Esse último trecho foi extraído de um discurso do Papa Paulo VI dirigido à FAO, por ocasião do 25º aniversário 
daquela agência das Nações Unidas para a alimentação e a agricultura.
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A seu turno, os resultados emanados dos seguidos eventos da ONU – Estocolmo 
(1972), Rio de Janeiro (1992), Joanesburgo (2002) e Rio de Janeiro (2012) – convergiram por 
mostrar que a generosidade da Terra não é inesgotável, e que vivemos uma verdadeira 
encruzilhada ecológica, pois estamos nos alimentando de porções que pertencem às 
gerações ainda não nascidas. 

De fato, esse consumismo, imprudente e impudente, está exaurindo o capital natural do 
mundo e colocando em risco nossa prosperidade futura. Uma analogia com a descuidada 
utilização do cheque especial bem explica a inquietação: ele permite gastar mais dinheiro 
do que se tem no banco, mas depois pagam-se juros escorchantes. No caso do planeta, esses 
juros incidem em forma de envenenamento dos oceanos e da atmosfera pelo CO2, extinção 
de espécies, diminuição das reservas de água potável e, num futuro próximo, esgotamento 
das reservas de petróleo, carvão e gás natural, os principais combustíveis da civilização2.

Tal situação que, de há muito, a todos preocupa, ficou mais evidente na última versão 
do Relatório Planeta Vivo 2018, principal avaliação de cunho científico mundial da saúde do 
nosso Planeta, produzido pela Rede WWF3, o qual mostrou – com base no índice da pressão 
ecológica que cada habitante exerce sobre o Planeta4 – que a humanidade, já com mais de 
7,5 bilhões de almas5, está, realmente, fazendo um saque a descoberto sobre os recursos 
naturais da Terra. Esse déficit, chamado “Earth Overshoot Day” – dia em que se tem por 
terminado o estoque de recursos naturais e serviços para o ano – foi calculado, para 2019, 
em 29 de julho. A cada ano esse dia chega mais cedo. É a partir destes dados que a “Global 
Footprint Network”, associação de pesquisa internacional – responsável pelo cálculo –, 
iniciou a campanha #MoveTheDate, que nasceu da urgência de se alterar esta realidade6.

A seguir por esses caminhos, deduz-se que até 2030 precisaremos de uma capaci-
dade produtiva equivalente a dois planetas para satisfazer os níveis atuais da nossa 
demanda. Pior: se todos os habitantes da Terra buscassem o mesmo estilo de vida dos 
que vivem hoje no Kwait, no Catar, na Dinamarca, nos Estados Unidos ou nos Emirados 
Árabes Unidos, p. ex., seriam necessários os recursos de 4,5 planetas como o nosso. A 
conta ecológica não fecha!

2   Revista Veja. O limite está no horizonte, 02.11.2011. p. 132. 

3   A Rede WWF (Fundo Mundial para a Vida Selvagem), fundada em 1961, que tem como objetivo a conservação da 
natureza em nível global, com cerca de 5 milhões de apoiadores e atuação em mais de 100 (cem) países, é uma das 
maiores e mais respeitadas redes ambientalistas independentes do mundo. Entre suas atividades e campanhas ressai 
a publicação “Planeta Vivo”, um relatório bienal que apresenta o cenário detalhado e atualizado da situação do meio 
ambiente em nosso planeta. 

4   Trata-se, aqui, daquilo que se convencionou chamar de pegada ecológica. “A noção de pegada ecológica, que é 
amplamente difundida pela ONG WWF foi proposta pelo canadense William Rees no início dos anos 1990. Esse 
indicador é considerado como um meio de comunicação destinado ao grande público [...]. Encerra um indicador 
de pressão exercido sobre o meio ambiente. A pegada ecológica mede a carga que determinada sociedade impõe 
à natureza. Essa carga é definida como ‘a superfície terrestre e aquática biologicamente produtiva necessária à 
produção dos recursos consumidos e à assimilação dos resíduos produzidos por essa população, independentemente 
da localização dessa superfície’. É um indicador estatístico que permite avaliar a carga ecológica de uma atividade 
industrial, de um modo de vida. O WWF define como unidade de medida da pegada ecológica o hectare global” 
(Dicionário do meio ambiente. VEYRET, Yvette (Org.); BAGNO, Marcos (Trad.). São Paulo: Ed. Senac, 2012. p. 251. 

5   Em 31.10.2011 o Planeta atingiu a marca de 7 bilhões de habitantes, segundo o relatório “Pessoas e possibilidades 
em um mundo de 7 bilhões”, divulgado pelo Fundo da População das Nações Unidas- UNFPA simultaneamente em 
cem países (O Estado de S. Paulo, 27.10.2011. p. A24.). Estima-se que a população global chegou a 7,7 bilhões, em abril de 
2019. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_mundial]. Acesso em: 06.04.2020.

6   Jornal da advocacia, Ano XLV, nº 452, ago/2019, p. 7.

Não pode haver dúvida de que o Planeta está gravemente enfermo e com suas 
veias abertas. Se a doença é a degradação ambiental, forçoso concluir que ela não é 
apenas superficial: os males são profundos e atingem as entranhas mesmas da Terra. 
Essa doença é, ao mesmo tempo, epidêmica, enquanto se alastra por toda parte; e é 
endêmica, porquanto está como que enraizada no modelo de civilização em uso, na 
sociedade de consumo e na enorme demanda que exercemos sobre os sistemas vivos, 
ameaçados de exaustão.

Neste sentido, a equação “demandas da humanidade” versus “saúde do planeta” vai, 
por certo, permear a dimensão política do mundo no século XXI, pois à ética da solida-
riedade repugna deixarmos para as gerações que ainda virão depois de nós apenas os 
ossos do banquete da vida.

2. A RAZÃO DA CRISE

Essa crise, já tivemos ocasião de dizer, parece ser consequência da verdadeira guerra 
que se trava em torno da apropriação dos recursos naturais limitados para satisfação 
de necessidades e caprichos ilimitados. E é este fenômeno tão simples quanto impor-
tante – bens finitos versus necessidades infinitas – que está na raiz de grande parte dos 
conflitos que se estabelecem no seio da comunidade mundial.

A corrida armamentista e as guerras, em regra, não passam de dissensões entre pa-
íses que buscam a conquista da hegemonia sobre os bens essenciais e estratégicos da 
natureza. A questão ideológica nada mais é do que um biombo a esconder esta verdade7. 
De fato, é previsível que, face ao inexorável esgotamento de alguns recursos essenciais, 
se vá criando um cenário favorável para novos conflitos, já que o mundo, depois de 
ter se defrontado com a crise do petróleo na segunda metade do século XX, prepara-se 
agora – com o crescimento inevitável da população e a impostergável necessidade de 
redução da pobreza – para o enfrentamento de situação muito mais sombria, com mais 
degradação do solo, mais desertificação, mais crise da água, mais perda da biodiversi-
dade, mais doenças emergentes da degradação dos habitats e do consumo de animais 
silvestres etc., sem falar em agravamento das mudanças climáticas. 

Como não podia deixar de ser, os resultados dessa aventura, desastrada em si mesma, 
são alarmantes. Indagando às secas e às claras: aonde nos leva a espoliação cega dos 
recursos naturais, particularmente os não renováveis e os essenciais à sobrevivência 
planetária? Aonde nos precipitam certas investidas da biotecnologia, da engenharia 
genética e da emergente geoengenharia8? A que fim nos destinam a desertificação, o 
efeito estufa, os rombos na camada de ozônio e outras ameaças evidentes ou latentes? 
E, por fim, aonde nos atiram a fome, a insalubridade, a pobreza generalizada, a miséria 
crescente? Certamente, os riscos são exponenciais; os supracitados produzem efeitos 
e sequelas em cadeia.

7   Lembre-se, por exemplo, que a paz no Oriente Médio estará sempre em risco pela ameaça de uma bomba d’água. 
Aliás, um dos motivos da guerra entre Israel e seus vizinhos (a Guerra dos Seis Dias), em 1967, foi justamente a 
ameaça, por parte dos árabes, de desviar o fluxo do rio Jordão, que, juntamente com seus afluentes, fornece 60% da 
água consumida em Israel. E como este, outros casos surgem (mesmo sem maiores repercussões) que desestabilizam 
as relações entre povos e acumulam nuvens escuras no horizonte da vida planetária. 

8   Entendida como instrumento direcionado à mitigação das mudanças climáticas.
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3. RESPOSTAS À CRISE AMBIENTAL

Quais as respostas possíveis a tantas formas de atentado à “nossa casa” nesta 
crise global? 

Sem a pretensão de mostrar receita pronta para o enfrentamento da questão, pode-se 
dizer que entre elas estão, sem dúvida: (i) a criação de um sistema normativo capaz de 
frear as inconsequentes agressões ao ambiente; (ii) a utilização racional da ciência e da 
tecnologia, com o envolvimento pari passu das pessoas; (iii) a promoção de políticas 
demográficas adequadas,; (iv) reflexão sobre uma nova governança do ambiente pla-
netário; e (v) a reformulação do comportamento da sociedade humana.

3.1 CRIAÇÃO DE UM SISTEMA NORMATIVO CAPAZ DE FREAR AS INCONSEQUENTES 
AGRESSÕES AO AMBIENTE

Entre as várias terapias ecológicas sugeridas para a prevenção e o tratamento da do-
ença, ressalta-se o recurso ao Direito como elemento essencial para coibir, com regras 
coercitivas, penalidades e imposições oficiais, a desordem e a prepotência dos poderosos 
(poluidores, no caso).

É que, como dissemos, dado que o embate de interesses para a apropriação dos bens 
da natureza se processa em autêntico clima de guerra – de prepotentes Golias contra 
indefesos Davis –, a ausência de postulados reguladores dos possíveis conflitos poderia 
redundar numa luta permanente e desigual, com o mais forte sempre impondo-se ao 
mais fraco. E é evidente que esse estado de beligerância não convém para a tranquili-
dade social, já que o homem não pode estar em paz consigo mesmo enquanto estiver 
em guerra com a natureza.

Daí a necessidade de um regramento jurídico para que esse jogo de interesses possa 
estabelecer-se com um mínimo de equilíbrio, pois é sabido que “onde há fortes e fracos, 
a liberdade escraviza, a lei é que liberta”.9

Começou, então, o legislador a transfundir em normas os valores da convivência 
harmoniosa do homem com a natureza, ensejando o aparecimento de uma nova dis-
ciplina jurídica – o Direito ambiental –, nascida do inquestionável direito subjetivo a 
um ambiente ecologicamente equilibrado e de um direito objetivo cujos passos, ainda 
titubeantes, urge afirmar e acelerar.

Esse rebento novo do velho tronco do saber jurídico, que vem à luz, como consignado 
antes, num momento de crise do Planeta, se, de um lado, é recebido com justo regozijo, 
de outro não deixa de representar também preocupante paradoxo de um mundo que 
se pretende civilizado, pois, segundo escorreita observação de Miguel Reale, “se antes 
recorríamos à natureza para dar uma base estável ao Direito (e, no fundo, essa é a razão 
do Direito natural), assistimos, hoje, a uma trágica inversão, sendo o homem obrigado a 
recorrer ao Direito para salvar a natureza que morre”.10

9   TELLES JÚNIOR, Goffredo. A constituição, a assembleia constituinte e o congresso nacional. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 19.

10   Memórias. São Paulo: Saraiva, 1987. vol. I. p. 297. 

Soa estranho, realmente, que um bem tão importante para a sobrevivência do ho-
mem – “bem de uso comum do povo”, na linguagem do legislador constituinte11 – tenha 
que merecer a tutela do Direito para ser respeitado. O ideal e correto seria que a potes-
tade do ambiente fosse reconhecida intuitivamente, até porque “não temos o direito 
de exterminar o que não criamos”.12 Mas, como não se vive (infelizmente) num mundo 
de santos, marcado por virtude e racionalidade, a superação do quadro de degradação 
ambiental não pode prescindir do socorro da lei.

Forte nessa realidade, e tendo em vista o caráter global e a dimensão planetária 
que assumem as graves e crescentes perturbações do equilíbrio ecológico, é que, na 
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), se inseriu, nos Prin-
cípios 11 e 13, recomendação segundo a qual os Estados adotarão legislação ambiental 
eficaz, visando à responsabilidade e à indenização das vítimas de poluição e de ou-
tros danos ambientais, na mesma linha, aliás, da Agenda 21 que, no seu Capítulo 39, 
buscou incentivar a formulação de propostas para o aperfeiçoamento da capacidade 
legislativa dos países em desenvolvimento. Outro tanto e em absoluta sintonia com 
tal entendimento, o Papa Francisco, na Encíclica Laudato Sì13, aduz: “Nunca maltra-
tamos e ferimos a nossa casa comum como nos últimos dois séculos. [...] Torna-se 
indispensável criar um sistema normativo que inclua limites invioláveis e assegure a 
proteção dos ecossistemas, antes que as novas formas de poder derivadas do paradig-
ma tecnoeconômico acabem por arrasá-los não só com a política, mas também com 
a liberdade e a justiça” (Cap. I, n. 6, item 53).

3.2 UTILIZAÇÃO RACIONAL DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Muitos acreditam que a ciência e a tecnologia, por meio do verdadeiro tsunami 
de inovações a que ora se assiste – digitalização, conectividade, internet das coisas, 
inteligência artificial, bioeconomia, biotecnologia, nanotecnologia, drones, automa-
ção etc. –, podem resolver sozinhas a crise ambiental, em busca da sustentabilidade. 
Entretanto, não basta essa contribuição, sem o efetivo envolvimento das pessoas. A 
ciência mostra a clareza dos fatos, mas não move os comportamentos. Isso só acon-
tece quando se faz a relação dos fatos com as decisões humanas (exemplo: os EUA 
saíram do Acordo de Paris por decisão de seu mandatário-mor, apesar de a ciência 
apontar um rumo contrário).

3.3 PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS ADEQUADAS 

Já com 7,7 bilhões de habitantes e com dados estatísticos apontando para um contin-
gente de 9 bilhões em 2030 impõe-se – em linha com alertas emanados da Declaração 
de Estocolmo/1972 (Princípio 16) e Declaração do Rio/1992 (Princípio 8) –  a promoção 
de políticas demográficas adequadas à realidade de cada país, em ordem a conferir um 
mínimo de dignidade aos seus habitantes.

11   Art. 225, caput, da CF. 

12   DORST, Jean. Antes que a natureza morra. Trad. de Rita Buongermino. São Paulo: Edgard Blücher, 1973. p. 383. 

13   Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015.
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A sustentabilidade de nossa Casa, hoje com mais de 1 bilhão de pessoas em estado de 
extrema miséria, não estará comprometida com o expressivo acréscimo populacional 
previsto? Como transferir para as futuras gerações o legado que recebemos de nossos 
antepassados, se não conseguimos sequer atender necessidades básicas de parcela sig-
nificativa da presente geração?

A atual crise sanitária está mostrando que o homem precisa de uma nova relação 
com a natureza, capaz de manter um alinhamento de todos os povos em prol da higi-
dez planetária. De repente nos damos conta de que se pode viver diferente. Dar valor 
apenas ao que tem valor.

Urge ajustar o foco da proteção ambiental com a realidade socioeconômica!

3.4 REFLEXÃO SOBRE UMA NOVA GOVERNANÇA DO AMBIENTE PLANETÁRIO 

O transtorno planetário ameaçador que ora se desenha no horizonte – sanitário, 
ambiental, econômico, social e político – mostra que, daqui por diante, a nosso Oikos 
será menos hospitaleira e pródiga, podendo até tornar-se cobradora e vingativa. A Terra 
nada tem a temer, porque pode muito bem prosseguir sem a nossa espécie. A família 
humana que se precavenha! 

Esses alertas ensejam refletir sobre a oportunidade da criação de uma agência supra-
nacional, uma espécie de Organização Ambiental das Nações Unidas, dotada de poderes 
efetivos para controlar as agressões ao meio ambiente planetário, uma vez que o atual 
PNUMA- Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente não é uma agência, não 
dispõe de recursos próprios e, menos ainda, não tem qualquer autoridade ou força sua-
sória para implantar e conduzir programas eficazes para vigilância ambiental do Planeta.

3.5 REFORMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA SOCIEDADE HUMANA 

As considerações até aqui alinhavadas nos autorizam enfatizar, com Jared Diamond14, que 
“o modo de vida do mundo não está em harmonia com as condições deste próprio mundo”.15

Dito de outro modo, em instigante artigo, escreveu o ex-Ministro da Marinha Mario 
Cesar Flores: “criamos nos dois últimos séculos, principalmente nos últimos cem anos, 
costumes e necessidades (por vezes menos necessárias ao homem e mais ao modelo 
econômico) que, hierarquizados acima da saúde do sistema Terra, põem em risco o 
equilíbrio entre o potencial sustentável desse sistema e a pressão sobre ele exercida 
autistamente pela humanidade, hipnotizada no sonho do consumo. Emerge aí o papel 
da política, que precisará administrar a compatibilização entre população imensa, seus 
costumes e necessidades (reais ou criadas pelo modelo) e as limitações do sistema Ter-
ra – uma equação que provavelmente vai exigir a imposição de constrições convenientes 
ao equilíbrio”.16

14   Professor de geografia da Universidade da Califórnia, é autor de (i) Armas, germes e aço: os destinos das sociedades 
humanas; (ii) Colapso; (iii) Reviravolta: como indivíduos e nações bem-sucedidas se recuperam das crises; (iv) O terceiro 
chimpanzé. 

15   Catástrofes de uma crônica anunciada. O Estado de S. Paulo, 23.01.2011. p. J4. 

16   Estado-nação versus mundo-humanidade. O Estado de S. Paulo, 15.01.2011. p. A2. Grifos nossos.

Daí a premente necessidade de uma reformulação do comportamento da sociedade 
humana, por meio de uma mudança cultural que refreie a civilização do consumo e 
do desperdício e nela injete uma preocupação maior com a equidade intergeracional.

4. CONCLUSÃO

Como se vê, não há mais tempo a perder no enfrentamento das emergências que 
já aí estão. E é preciso que todas as instâncias estejam empenhadas em mudanças de 
paradigmas que nos levem a soluções verdadeiras. Pode parecer patético enveredar 
por aí. Mas essa é a tarefa inescapável das atuais gerações17. Em resumo: carecemos de 
uma transição urgente para um mundo que funcione dentro dos limites de operação 
segura do Planeta18.

Subscrevendo Jared Diamond, tudo corre como se estivéssemos diante de uma 
corrida de dois cavalos. O primeiro é o da destruição, que vai muito rápido. O outro é o 
da sustentabilidade. A esperança é que ganhe o cavalo que está do lado certo do páreo.

17   NOVAES, Washinton. As religiões diante das crises globais. Em O Estado de S. Paulo, 31.08.2012. p. A2. 

18   ROCKSTRÖM, Johan. Um planeta terra resiliente para as futuras gerações. Em WWF, Planeta Vivo Relatório 2016. 
Risco de resiliência em uma nova era, p. 4 e 5.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS: OS DESAFIOS, OS 
COMPROMISSOS GLOBAIS, O ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO E O CAMINHO PARA UMA 
ECONOMIA SUSTENTÁVEL*

INTRODUÇÃO

Diante da terrível e desafiadora experiência que o mundo está enfrentando para 
conter a pandemia decorrente da Covid-19, temos a plena convicção que, daqui por 
diante, a  questão ambiental e todos os temas dela decorrentes como efeito estufa, 
aquecimento global, recursos hídricos, poluição atmosférica, resíduos sólidos, matriz 
energética, desenvolvimento sustentável, entre outros, voltarão a ocupar  lugar de des-
taque na agenda política internacional e governamental, resultando, como esperamos, 
na implementação de medidas mais efetivas para a minimização desses problemas, 
podendo até resultar na repactuação de alguns acordos entre nações que relutam em 
adotar políticas que indiquem o caminho de um desenvolvimento sustentável. 

Como tem se divulgado há bastante tempo, as mudanças climáticas e seus impactos 
são o principal desafio do nosso tempo. Certamente, ninguém duvida da gravidade das 
mudanças climáticas sobre a vida em seu contexto global, haja vista os efeitos já senti-
dos em diversos países, incluindo o Brasil, dos extremos climáticos, como aumentos de 
chuvas, inundações, intensas ondas de calor, episódios de secas, queimadas, nevascas, 
furações, tornados, tsunamis, provocando sérias consequências às populações, econo-
mias e ecossistemas naturais. 

No Brasil, de acordo com uma pesquisa de opinião realizada em 38 países pelo instituto 
Pew Research Center sediado Washington.e divulgada em 2017 no portal do Observa-
tório do Clima, “os brasileiros consideravam a mudança climática a principal ameaça à 
segurança do país e do planeta – acima do terrorismo e da economia.”  Nessa pesquisa, 
os países da América Latina e da África foram os que declararam maior preocupação 
com as mudanças climáticas.

LUCAS TAMER MILARÉ

Advogado e sócio do Milaré Advogados. 
Especialista, mestre e doutor em Direitos Difusos 
e Coletivos pela PUC/SP.

* Texto publicado originalmente em 2017 na Revista da AASP, mas modificado e atualizado para esta edição.

Em que pese as frustações do ano passado com a realização da COP 25 – Conferência 
do Clima da Organização das Nações Unidas em Madri, Espanha, na qual quase duzentos 
países participantes decidiram adiar para 2020, mas também já adiada para 2021 em 
virtude da atual crise sanitária, a definição do texto final da conferência, o que inclui 
também o adiamento da regulamentação do mercado de carbono e de outros assuntos, 
com compromissos de assumirem metas mais ambiciosas para a redução das emis-
sões de gases menos poluentes, espera-se que, à luz dos efeitos da pandemia sobre o 
planeta, evidenciando o caráter transfronteiriço das questões sanitárias e ambientais, 
sejam concretizadas medidas mais favoráveis ao combate ao aquecimento global para 
o aguardado documento.  

Assim, este artigo resgata breve histórico sobre a questão das mudanças climáticas, 
destacando importantes acordos internacionais sobre o clima, a legislação brasileira 
atinente ao tema, dando relevância ao caminho do desenvolvimento sustentável, tão 
debatido sempre, mais fundamentalmente necessário.

A QUESTÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: BREVE HISTÓRICO

Desde a década de 1980 vem se afirmando a preocupação com as mudanças no clima 
da Terra. Em 1992, surgiu a Convenção-Quadro das Nações Unidas para reunir compro-
missos e esforços mundiais convergentes no equacionamento da questão. Neste passo 
incluímos medidas corretivas para os efeitos já manifestados, assim como a prevenção 
dos males já sabidos e dos ignorados que viessem a aparecer. Parecia uma estratégia 
bem montada para impedir o avanço do mal, já que se tem como impossível impedi-lo 
totalmente. Em 1992, o “Protocolo de Kioto” apareceu como desdobramento operacional 
da Convenção sobre o Clima. 

Um dos acontecimentos mais importantes de todo esse processo foi a COP 15, as-
sim designada a Conferência das Partes que deveria realizar-se em Copenhague, em 
dezembro de 2009.

Foram amplamente noticiados o desenrolar da Conferência e o seu decepcionante 
esvaziamento sob a ótica legal e política. Com certeza, nenhum outro evento dessa na-
tureza houvera provocado tamanha esperança; por isso, a frustração das expectativas 
foi muito impactante nos ânimos que esperavam da COP 15 passos decisivos no controle 
e na diminuição do efeito-estufa.

Este é o sentir da Secretária de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), Suzana Kahn, para quem a posição da China e dos Estados Unidos – aos quais 
atribui a responsabilidade por não se ter chegado a um acordo com obrigações legais 
– foi determinante para o esvaziamento daquela importantíssima assembleia. Para 
ela, entretanto, “pior do que a perspectiva de não termos um acordo para enfrentar a 
mudança climática, é a falta de perspectiva dos países vulneráveis”, aqueles que mais 
sofreriam os efeitos desastrosos das mudanças. Por outro lado, ela observa que, “ape-
sar de não haver obrigação de nada, os principais elementos estão nesse documento 
(o documento-base que foi alinhavado), como a questão de se ter base científica para 
estabelecer limites de emissões de gases-estufa, o conceito de espaço de carbono, as 
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ações nacionais, as metas, o fundo de financiamento, tanto para mitigação quanto 
para adaptação às mudanças climáticas. Todo esse arcabouço está definido, existe uma 
moldura para que se possa progredir.”1

Comparados aos bilhões de anos da existência do planeta Terra, os pouco mais de 
200 anos da civilização industrial são um decurso de tempo insignificante. Todavia, 
durante esse tempo tão curto, as ações do Homem sobre o seu meio ambiente têm sido 
intensas, crescentes e avassaladoras. Vale dizer: em dois séculos o globo terrestre passou 
por interferências e mudanças exponenciais que confrontaram com o tempo incalcu-
lável da sua formação geológica. Será o poder da destruição maior que o da criação?!

Surge, então, a pergunta: como estagnar e reparar o mal impingido à Mãe-Terra? 
Como restaurar-lhe a dignidade e recolocá-la no caminho da evolução que sempre a 
caracterizou? Como compensar devidamente as perdas que lhe foram impostas?

Temos necessidade de certo realismo científico para não afrouxar a guarda. Com 
efeito, a tomada de consciência dos impactos produzidos, assim como da extensão e 
da profundidade desses impactos, não consegue acompanhar a marcha da destruição, 
muito menos poderá detê-la. A razão é simples: nesse processo secular de destruição 
ou degradação do ambiente há estragos e perdas que são definitivamente irreparáveis 
para a biosfera e o seu suporte geológico. 

O alegado fracasso da COP 15 (Copenhague, dezembro2009) deixou evidente a pre-
ocupação individualista dos Estados-nação, abrigados sob o manto das soberanias na-
cionais. A preocupação planetária, mesmo com as reiteradas manifestações de revolta 
da Natureza maltratada em suas entranhas, não passa pela cabeça dos governantes que 
defendem interesses econômicos disfarçados em interesses políticos. Econômicos ou 
políticos, tais interesses são oligárquicos e se restringem a uma parcela muito peque-
nina da população mundial, a despeito de bilhões de seres humanos “sobreviverem” 
em condições de vida sub-humana. 

Terá sido verdadeiramente um fracasso ou, antes, uma chamada de atenção para as 
nações?2 Esta segunda hipótese é mais plausível: se os governantes não se entenderam 
satisfatoriamente, as sociedades, por seu turno, e através de segmentos esclarecidos e 
ativos – entre os quais cientistas e dirigentes –, manifestam esperança em encaminha-
mentos positivos da questão e o propósito de agir no sentido de suprir as deficiências 
das organizações políticas que, lamentavelmente, falharam. Essa reação é muito promis-
sora, apesar da letargia que se abate sobre grande parte da população da Terra, porque, 
na verdade, as nações se tornam politicamente mais sustentáveis se não dependem 
exclusivamente dos seus governos, mas se apóiam na consciência e no dinamismo da 
própria sociedade.

1  Instituto Brasil Pnuma, Informativo do Comitê Brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Rio 
de Janeiro, nº 110, dez 2009/ jan 2010, p. l.

2  A propósito, vale anotar que menos de dois meses após a conferência de Copenhague, vários países, que são 
responsáveis por aproximadamente 78% das emissões globais de carbono, enviaram documento à UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on Climate Change) estabelecendo metas de redução que vão desde percentuais 
modestos, como os dos EUA, até os mais ambiciosos, como os da Noruega.

No entanto, é lícito incluir que, desde o esvaziamento de Copenhague, surgiu um 
ceticismo a propósito da questão, principalmente quando se constata que o poder 
econômico, já globalizado, não se comove com as necessidades do Planeta. O cerco 
econômico parece prevalecer sobre o ecológico.

O ACORDO DE PARIS 2015-COP 21

O termo COP tem sido utilizado com frequência em todos os estudos relativos às mu-
danças de clima para designar “Conferência das Partes”. As partes, no caso, são os países 
ou estados-nação que se alinharam oficialmente com a causa da redução progressiva da 
emissão de gases de efeito estufa, formadores de uma espécie de cúpula ou calota em 
que predomina o dióxido de carbono (CO2); esse gás não se dissipa no espaço e, assim, 
se transforma numa calota que cobre o globo terrestre como um manto e provoca o 
aquecimento progressivo de todo o Planeta. Tal aquecimento produz efeitos nocivos 
e até deletérios, entre os quais estão as mudanças de clima que, por sua vez, reduzem 
significativamente a biodiversidade e derretem as calotas polares com todos os efeitos 
desastrosos que o fenômeno pode acarretar.

Um passo de grande significado foi a COP 21, reunida em Paris no final de 2015, que 
finalizou com a assinatura do primeiro acordo global contra o aquecimento também 
global, subscrito por 195 países. São dois os escopos gerais: frear as emissões de gases de 
efeito estufa e controlar os impactos das mudanças climáticas. Alguns tópicos podem 
ser lembrados sumariamente, embora eles tenham resultado de discussões e aprofun-
damentos de muitos cientistas e técnicos convidados. Uns poucos exemplos:

Limitar o aquecimento máximo do Planeta a uma temperatura média “bem abaixo 
de 2ºC acima dos níveis pré-revolução industrial”, fazendo “esforços para limitar o au-
mento de temperatura a 1,5 graus centígrados”;

Substituir combustíveis fósseis por fontes de energia renováveis (solar, eólica, hi-
dráulica, biocombustíveis);

Mudar processos industriais e agrícolas, e reduzir drasticamente os desmatamentos. 
Essa medida atingiria de cheio a Amazônia Brasileira já muito comprometida. (Sabemos 
que a influência ecológica da Amazônia vai muito além do Brasil);

Os países aderentes incorporarão os compromissos da COP 21 em suas legislações, 
conforme os casos (leis, decretos presidenciais, por exemplo);

As nações ricas assumiram o encargo de ajudar as mais pobres, bancando anual-
mente US$ 100 bilhões para ações nos países em desenvolvimento, entre 2020 e 2025. 
O investimento destina-se tanto ao corte de emissões (mitigação) quanto a proteger os 
países das mudanças climáticas (adaptação).

Haveria muitas informações a transmitir; infelizmente superam o espaço e o intuito 
deste escrito.

Regra geral, os modelos de desenvolvimento geralmente em voga não incorporaram 
devidamente as características da sustentabilidade, não obstante terem adotado alguns 
discursos de fachada. O que se pode constatar é que eles buscam antes um crescimento 
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econômico com a perspectiva do lucro, num balanço muito alheio às necessidades do 
ecossistema planetário.

Enfim, o crescimento e a maturidade da espécie humana vão percorrer longo caminho 
em direção ao ideal, cominho interceptado por ambições e erros dignos de figurar na 
“Divina Comédia” de Dante Alighieri. Entretanto, vejamos, em seguida, as linhas mestras 
da Política Nacional sobre Mudanças do Clima – PNMC, que nos incumbem de perto.

POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA-PNMC

As mudanças climáticas não figuram como fenômeno repentino, provocado por 
fatores espontâneos ou pontuais. Elas decorrem de um longo processo histórico com 
características nitidamente científicas e técnicas adotadas, por opções do Homem, em 
face dos mecanismos da Natureza. Isso equivale a dizer que tais mudanças resultam 
da ação antrópica, ação essa acumulada durante séculos e intensificada nas duas 
últimas centúrias.

Em séculos passados as mudanças davam-se em pequena escala, marcando a fisiono-
mia das paisagens e dos ecossistemas em que eram provocadas. É o caso, por exemplo, 
dos desbosqueamentos ou desflorestamentos que, por um efeito cumulativo, alteravam 
o microclima, assim como nascentes e cursos de água. É o que poderíamos chamar de 
“alterações microclimáticas”, proporcionais à ocupação do território pela espécie humana.

Fenômenos naturais produziram, também eles, seus efeitos sobre clima e paisagem, 
como aconteceu com vastas regiões desérticas e com o chamado “crescente fértil” – 
uma região em forma de meia lua situada no Oriente Médio (áreas dos atuais países 
de cultura árabe, como Iraque e Síria, entre outros) –, que se alterou profundamente, 
tornando-se desértica. É sabido que as alterações de clima e as de paisagem sempre 
andaram associadas.

Nos tempos modernos, as alterações foram provocadas por fatores deletérios muito 
poderosos, estimulados pela civilização industrial.

Essas mudanças estão ligadas com a ocupação do território e o uso do solo para atender 
à expansão demográfica e aos modos de produção. Ambos esses fatores demandavam 
progressivamente o uso intensivo de energia – notadamente aquelas de origem fóssil 
com forte concentração de carbono, que se tornaram usuais e clássicas – carvão e pe-
tróleo. Por essa razão, a economia da civilização industrial e sua sucessora, a sociedade 
de consumo, têm sido identificadas com a “economia de carbono”.

Por muitas razões (que não vem ao caso explicitar nestas reduzidas páginas), tem-se 
afirmado que o desenvolvimento implantado até aqui, em seus ciclos de produção e 
consumo, caracteriza-se como um “desenvolvimento insustentável”, econômica, social 
e ecologicamente

No que se refere a uma ação ambiental para prevenir, remediar ou corrigir práticas 
e efeitos perniciosos ao clima com repercussão sobre a qualidade de vida para a família 
humana e o planeta Terra, ela se integra plenamente à Política Nacional do Meio Am-
biente e a outras políticas nacionais e atos normativos.

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) já considerava o fenômeno das 
alterações climáticas. Por isso, entre seus instrumentos encontram-se os “padrões de 
qualidade” – particularmente da qualidade do ar – e o inventário das fontes de emissão. 
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (Lei 9.985/2000) 
trouxe no seu bojo preocupação análoga; com efeito, florestas, solo, água e clima são 
essencialmente ligados e não podem ser tratados e geridos sem considerações recípro-
cas, numa visão sistêmica.

O fato de o Brasil ser signatário da Convenção sobre Mudanças do Clima desencadeou 
entre nós grande movimentação nos arraiais técnicos e científicos, nas esferas de gestão 
ambiental e nos bastidores políticos. Não se pode dizer que o País esteja insensível ou in-
consciente perante o fenômeno das graves alterações climáticas globais com seu cortejo 
de problemas ecológicos, sociais e econômicos. Com efeito, a sociedade tem se mobilizado 
para aprofundar o conhecimento sobre causas efeitos e está na busca de soluções.

Sem dúvida, a “Política Nacional sobre Mudança do Clima” pode significar uma 
alavanca para levantar uma ação coletiva eficaz, de amplitude nacional, em prol do 
restabelecimento do equilíbrio ecológico.

Vale observar que, antes da Política Nacional, o Município de São Paulo (capital) 
instituiu a sua “Política de Mudança do Clima” mediante a Lei 14.933, de 05 de junho de 
2009, com seus princípios, conceitos e diretrizes; com os objetivos, metas e estratégias 
de mitigação e adaptação, abrangendo transportes, energia, gerenciamento de resíduos, 
saúde, construção, uso do solo; definição de instrumentos de implementação, articu-
lação institucional e fundo especial. Como se vê, é um diploma legal pormenorizado.

O Estado de São Paulo, por sua vez, instituiu a “Política Estadual de Mudanças Cli-
máticas – PEMC”. A Lei 13.798, de 09 de novembro de 2009, que disciplina a matéria, 
tem estrutura análoga à da Lei do Município de São Paulo, porém, amplia o foro. Entre 
seus itens peculiares encontram-se: avaliação ambiental estratégica, registro público 
de emissões, a tríade produção/comércio/consumo sustentável; assim como educa-
ção/capacitação/informação, instrumentos econômicos e planejamento emergencial 
contra catástrofes.

Os referenciais de ambas as Políticas – a Estadual e a Municipal – são diferentes, por 
exemplo, os tempos e prazos a serem considerados. Por conseguinte, elas diferem tam-
bém nas metas a serem alcançadas. Isso não importa muito: o essencial as aproxima, a 
saber, a convergência num objetivo único e indispensável.

A LEI 12.187/2009-PNMC

No apagar das luzes de 2009, mais precisamente no dia 29 de dezembro, foi san-
cionada a Lei 12.187, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC. 

Isso mostra que, nada obstante o término melancólico da COP 15 sem qualquer 
decisão vinculante, através do mundo começam a repercutir atos significativos que 
transformam elementos científicos e técnicos em doutrina jurídica, assim como po-
líticas são transformadas em leis. O Brasil prossegue fazendo a sua parte mediante 
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segmentos expressivos da sociedade, e o Governo do País compendia os esforços na 
recém-estabelecida Política Nacional.

Na realidade, a promulgação da Política Nacional ressente-se da falta de objetividade, 
decorrência do vácuo legal da COP 15. Essa falta de objetividade manifesta-se precipu-
amente na falta de um compromisso vinculante e compulsório, ao passo que faz um 
insólito apelo à boa vontade e a ações voluntárias por parte da sociedade brasileira, 
uma vez que o diploma passa ao largo da obrigatoriedade de cumprir a meta por ele 
estabelecida. É quase inconcebível uma lei que não cria obrigações explícitas, deixando 
assim a descoberto o usufruto dos direitos dela decorrentes, tendo-se em vista a reci-
procidade entre direitos e deveres.

Outro escorregão na falta de objetividade encontra-se numa terminologia curiosa, 
como a adequação aos “diferentes contextos socioeconômicos”, a consideração do 
“razoável consenso por parte dos meios científicos e técnicos”. Acresce a isso que os 
encargos decorrentes da aplicação da Lei e da implementação da Política – que são os 
mais diversos –, serão distribuídos “de modo equitativo e equilibrado”. Quem distribui-
rá os encargos? Quais os critérios de equidade e razoabilidade pressupostos pela Lei?

Por este preâmbulo sucinto se pode ver que a Lei abre espaço generoso para atos 
discricionários e interpretações subjetivas, numa direção oposta à da precisão da lin-
guagem legal e à formulação objetiva dos deveres e dos direitos. Se a Lei pede pouco, 
sua regulamentação nunca poderá exigir mais do que está escrito. Na linha destas 
considerações, o jornal O Estado de S. Paulo, em matéria serenamente crítica, desnuda 
a quase inconsistência da posição brasileira no tocante a uma política segura em face 
da gigantesca problemática das alterações globais do clima da Terra.3

Esta, porém, é a realidade do momento nacional. Rebus sic stantibus, vamos a um 
rápido sobrevôo a essa nova etapa, focalizando os pontos que se relacionam com o 
tema deste trabalho.

Seu art. 2º enuncia “conceitos necessários” para entendimento do diploma, entre os 
quais se encontram os “efeitos adversos na mudança do clima”, numa listagem que se 
pretende exemplificativa, não exaustiva. Trata-se de “efeitos deletérios significativos” 
sobre ecossistemas em geral e “sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos 
ou sobre a saúde e o bem-estar humanos” (inciso II). O texto é um eco dos impactos 
significativos da Resolução CONAMA 01/1986, que estabelece a obrigatoriedade de 
EIA-RIMA, para tais casos. Equivale a dizer: estão em jogo a vida e o funcionamento da 
coletividade humana. Nesses termos, o texto legal contempla o ecossistema planetário 
por inteiro, como, aliás, é cientificamente correto e conceitualmente um avanço.

Já na esfera das “ações decorrentes” da PNMC, o art. 3º retoma os princípios da pre-
caução, da prevenção, da participação cidadã e do desenvolvimento sustentável, esses 
dois últimos expressamente reforçados na categoria de “princípios”. Há, curiosamente, 
um novo princípio: o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Mas, o que 
querem prescrever esses novos princípios? Além deles são mencionados os interesses 

3   “Pouco mais que nada?” Notas e Informações. 02.01.2010, p.A3.

das gerações presentes e futuras, o “razoável consenso” sobre causas identificadas das 
mudanças, “os diferentes contextos socioeconômicos” com a distribuição de ônus e 
encargos entre vários setores. O inciso IV refere-se explicitamente ao desenvolvimento 
sustentável e às “necessidades comuns e particulares das populações e comunidades”: 
o que significam elas?

Há um destaque a fazer, de suma importância: “A compatibilização do desen-
volvimento econômico-social com a proteção do sistema climático” (art. 4º, I) e a 
preservação, a conservação e a recuperação dos recursos ambientais, com particular 
atenção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional. (inciso VI). Por 
qual razão se acham omitidos outros biomas de máxima relevância, como o Cerrado, 
tipicamente brasileiro?

É transparente que nessas medidas podem ocorrer decisões discricionárias, cujo 
risco, entretanto, é minimizado por fatores como “o razoável consenso”, a participação 
cidadã, a interveniência das três esferas de poder da Federação e outros.

O inciso V do art. 4º envolve a União, os Estados e os Municípios na implementação 
das medidas, sem esquecer os “agentes econômicos e sociais interessados ou benefi-
ciários”, notadamente aqueles mais vulneráveis aos efeitos adversos das mudanças 
climáticas. Por isso, entres as diretrizes da PNMC nas pesquisas científico-tecnológicas, 
encontram-se a “redução das incertezas” e a “identificação das vulnerabilidades”. 

Mas, há uma ênfase específica: “o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção de 
padrões sustentáveis de produção e o consumo” (art. 5º, XIII, c). E entre os instrumentos 
da Política são incluídos os “indicadores de sustentabilidade” (art. 6º, XVI).

Independentemente da posição assumida nos últimos tempos por outros países 
(União Européia, Estados Unidos da América, Canadá, Austrália, Japão, China e Índia), 
pode-se constatar, com alguma satisfação, que entre nós a consciência nacional tem 
agora uma alavanca que poderá elevá-la acima do torpor ou da indiferença.

Com todas as falhas apontadas, a Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima-
-PNMC é o instrumento de que dispomos, no momento, para aprofundar os conhecimen-
tos e amadurecer as soluções que – paradoxalmente – dependerão mais da sociedade 
nacional que da própria Lei e do Governo. 

CONCLUSÃO: O CAMINHO MAL COMEÇOU, MAS É SEM RETORNO

Não se discute que o nexo entre o fenômeno maléfico das mudanças climáticas (entre 
as quais se inclui o efeito-estufa) integra o rol negro dos “riscos ambientais globais”, isto 
é, aqueles riscos que ameaçam o Planeta como um todo. Eles não estão rigorosamente 
localizados no mapa, porém, acham-se difusos à volta da Terra. Entre esses riscos enr-
contram-se o incremento populacional desmesurado, a perda da biodiversidade e os 
efeitos imprevisíveis decorrentes do uso de tecnologias incontroláveis, sem falar no 
risco nuclear. Já se sabe, à saciedade, que as mudanças climáticas afetam seriamente 
a biodiversidade e as teias da vida, e constituem fator de desequilíbrio para a saúde 
ambiental e a saúde humana.
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As perdas decorrentes das mudanças de clima são inúmeras e, até certo ponto, in-
quantificáveis – vale dizer, são um prejuízo absurdo em valores econômicos e financei-
ros, sem falar nos danos sociais e ecológicos. Os ecossistemas rapidamente se esgotam, 
recusando-nos seus serviços e recursos. Não haverá insumos para a atividade econômica, 
ou seja, não haverá matéria para a produção sequer sustentável. No saque aos recursos 
naturais, o consumo insustentável da sociedade humana torna-se um aliado perigoso 
das calamidades ecológicas e dos desastres ambientais, insuflando também as alterações 
do clima. Agrava a tal maleficência o fato de esse consumo ser irracional e insensível 
em face da falência da Terra e dos riscos que a humanidade, em seu conjunto, corre 
continuadamente. Esse tipo de gastança produz ninhadas de produtores compulsivos, 
egoístas, cegos e, no fim da linha, irresponsáveis perante o próprio destino e o destino 
da coletividade. É preciso observar, ainda, que a categoria de produtores e consumidores 
compulsivos não se constitui apenas de indivíduos: ela compreende em seu conjunto 
grupos, comunidades, associações e até Estados e nações consumistas e manipuladores. 

Por essas e outras razões, as mudanças de clima apontam para a imperiosa necessi-
dade de promover a produção e o consumo sustentáveis. Esses temas são de tal maneira 
entrelaçados que acabam por ser aspectos distintos da mesma vicissitude por que passa 
nosso Planeta. Tanto a Economia Ecológica quanto a Economia Ambiental levam em 
conta esses abusos e desequilíbrios. Oxalá essas considerações possam fazer parte da 
nossa economia cotidiana. É a cidadania do produtor e do consumidor conscientes.

Em 2014 tivemos o inusitado e inesperado fenômeno nas secas do Sudeste do Brasil, 
notadamente na Região Metropolitana de São Paulo – que abriga um décimo da população 
brasileira na milésima parte do território nacional! . . . Fenômenos que eram previstos 
para depois de 2020 se anteciparam, desconcertando os governantes e responsáveis 
pelo recurso água e assustando a população desprevenida. A partir de então, vivemos 
na era das incertezas em relação ao elemento vital chamado água.

Diante do quadro atual, a corrida para a insustentabilidade deve ser freada. Em face 
da complexidade do fenômeno, impõe-se uma verdadeira revolução ética-jurídica-cien-
tífica-política pela sustentabilidade do planeta Terra – nossa casa comum. Ela não se 
fará com franco-atiradores. É tarefa ingente da sociedade como um todo, que precisa 
desenvolver-se harmoniosamente num espaço comum (a biosfera), em que as redes da 
vida são partilhadas. Por isso, a manutenção do ambiente saudável é fator integrante 
do processo de desenvolvimento sustentável. Mas esse processo, que tem na sociedade 
um grande contingente de atores e de agentes ambientais, depende do dinamismo das 
próprias comunidades para desencadear-se e prosseguir. Desenvolvimento sustentável 
e sociedade sustentável fundem-se, na prática cotidiana, como efeito e causa que se 
entrelaçam: não haverá um desses fatores sem o outro.

Com erros e acertos a humanidade chegou até aqui, e nós, como parte dela, chega-
mos a um ponto de não-retorno. É forçoso seguir adiante na busca de soluções para 
as mudanças climáticas provocadas pela ação antrópica. Muitos focos luminosos se 
formam e se ajuntam ao longo da estrada: por sorte, não caminharemos mais às cegas.

RECUPERAÇÃO PÓS-PANDEMIA: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 
SEGURANÇA JURÍDICA

O ano de 2020 entrará para a história como o ano que, possivelmente, iniciará o 
período da mais grave recessão mundial desde o crash da bolsa de 19291.

A pandemia causada pelo COVID-19, cuja origem provavelmente é zoonótica2, con-
solidando e agravando o cenário de retração econômica, acaba por completar o quadro 
desesperante em que a sociedade brasileira já estava mergulhada nestas duas primeiras 
décadas do século XXI, de indisputável crise institucional, marcada por episódios de 
corrupção e de maltrato da coisa pública, num ambiente social altamente polarizado 
e destrutivo, ainda mais desgastado pela modificação profunda provocada na forma 
como os indivíduos se relacionam, a distância e com contato físico reduzido.

Pelo que consta, há motivos para acreditar que a pandemia de coronavírus não será 
apenas nociva para a sociedade e para a economia, mas também para o meio ambiente, 
na medida em que, se de um lado a redução momentânea de emissões atmosféricas 
possivelmente não terá o condão de impactar de forma positiva nas mudanças climáticas 
– como já se chegou a cogitar –, de outro, há indícios de ter havido aumento do consumo 
de energia e de geração de resíduos, especialmente provenientes dos serviços de saúde3. 

Em meio a tantas incertezas e indefinições, o tempo presente recomenda a con-
vergência e a conciliação de interesses dos Estados-nações para superação dessa crise, 
reforçando a importância de um esforço multilateral, possivelmente voltado ao finan-
ciamento em escala global, que, em âmbito nacional, já está materializado em iniciativa 

1  GOPINATH, Gita. O Grande Lockdown: a mais grave retração da economia desde a Grande Depressão. Disponível 
em: <https://valor.globo.com/mundo/blog-do-fmi/post/2020/04/o-grande-lockdown-a-mais-grave-retracao-da-
economia-desde-a-grande-depressao.ghtml> (acesso em 24.05.2020).

2  MILARÉ, Édis; MORAIS, Roberta Jardim de. A covid-19, Popper e o Direito Internacional. Disponível em: < https://
valor.globo.com/opiniao/artigo/a-covid-19-popper-e-o-direito-internacional.ghtml > (acesso em 22.05.2020). Vide 
também: CARVALHO, Délton Winter. A natureza jurídica da pandemia de COVID-19 como um desastre biológico. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-abr-21/direito-pos-graduacao-natureza-juridica-pandemia-covid-
19-desastre-biologico> (acesso em 24.05.2020).

3  Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52182154> (acesso em 03.06.2020)
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pendente de maior detalhamento, denominada Plano Pró-Brasil, que prevê investimento 
considerável, público e privado, para a recuperação econômica4. 

Com efeito, as decisões que vierem a ser tomadas a respeito da melhor destinação 
de recursos para impulsionar as desejadas retomada e modernização da economia 
nacional terão de ser consistentes, posto que determinantes. Até porque, pela indis-
ponibilidade de recursos financeiros – consequência da retração econômica mundial 
–, não há muito espaço para tentativa e erro. Nesse contexto, é de se questionar por 
que não se valer dessa oportunidade para tomada de decisões comprometidas com 
o desenvolvimento sustentável. 

A esse respeito, vale considerar que antes mesmo da pandemia já havia algum 
consenso sobre a existência de uma crise ambiental de caráter contemporâneo, re-
flexo do modelo atual de desenvolvimento econômico e suas pressões sobre o meio 
ambiente, que impõe, década após década, pensar e repensar a relação entre o homem 
e a natureza, especialmente para compreender os limites e a capacidade de suporte do 
meio. Exemplo dessa dinamicidade é a restrição recente – pós- pandemia, é verdade 
– do consumo e da criação de animais silvestres pela China, apontados como possível 
origem do surto de coronavírus.5

Com efeito, não é recente a discussão a respeito da possibilidade de existência de 
correlação etiológica entre as ações humanas e a perda da qualidade do meio ambiente 
e seus reflexos, especialmente os imediatos, para a saúde humana. 

Não faz tanto tempo, transcorreu um dos significativos episódios reveladores dessa 
relação de causa e efeito entre ações antrópicas e degradação ambiental, considerado 
até hoje o pior evento de poluição atmosférica registrado no mundo. No caso, ocorreu 
que, em Londres, no inverno de 1952, a capital inglesa foi tomada por um denso nevoeiro 
amarelo, rico em ácido sulfúrico e ácido clorídrico, que ensejou a morte de aproxima-
damente doze mil pessoas, com notícias de hospitalização de outras cento e cinquenta 
mil com graves problemas respiratórios. 

Sabe-se hoje, a partir de estudos de 2016 que analisavam a poluição na China, que 
aquele smog particularmente letal que se abateu sobre a já poluída Londres de 1952 foi o 
resultado de reações químicas causadas pelas intensas emissões de suas indústrias, que 
usavam carvão para movimentar suas máquinas. O carvão era também utilizado para o 
aquecimento de quase todas as casas da cidade e a chegada de uma frente fria naquela 
ocasião fez com que se queimassem maiores quantidades. Esse cenário de poluição 
atmosférica foi agravado pela incidência de uma inversão térmica que, bloqueando a 
entrada de ar frio sobre a cidade, impediu a rápida dispersão dos agentes poluentes. 

4  “Os principais pontos da proposta são gerar emprego e recuperar a infraestrutura do país. Segundo o governo, 
a estruturação mais detalhada aconteceria entre maio e junho e a implementação efetiva seria em outubro. Na 
apresentação inicial, não foi dito quanto seria designado ao plano. Posteriormente, no entanto, as estimativas eram 
de um gasto de R$ 250 bilhões em concessões e parcerias público privadas, e R$ 30 bilhões de investimento público.” 
Disponível em: < https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/04/24/saiba-o-que-e-o-
plano-pro-brasil-e-o-que-economistas-acham-dele.ghtml> (acesso em 03.06.2020)

5  Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/03/06/china-proibe-consumo-de-animais-
silvestres-apos-surto-do-novo-coronavirus> (acesso em 04.06.2020)

Fato é que, quatro anos depois, o parlamento inglês aprovou o Clean Air Act, que criou 
limites para a queima de carvão em áreas urbanas6.

Nas décadas seguintes, em virtude dessa e de tantas outras evidências dessa corre-
lação, a comunidade internacional despertou para a necessidade de se buscar o melhor 
caminho a ser percorrido entre aquilo que se considerou extremamente necessário 
para a vida humana: o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente.

Desde a Primavera Silenciosa7, de Rachel Carson, passando pelo Clube de Roma e pela 
Declaração de Estocolmo, temos já a partir do Relatório Brundtland nova compreensão, 
reflexo dos trabalhos desenvolvidos, que dá ênfase às consequências negativas da po-
breza sobre o meio ambiente, apresentando, pela primeira vez na história, o conceito 
de desenvolvimento sustentável, segundo o qual, em apertadíssima síntese, os Estados 
devem buscar atingir o desenvolvimento integral, conciliando-o à preservação do meio 
ambiente e a melhoria da qualidade de vida – três metas indispensáveis para a vida no 
planeta e de todos os seres vivos que nele habitam. O relatório inaugura o conceito de 
Desenvolvimento Sustentável, definindo-o como “desenvolvimento que responde às 
necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de 
satisfazer suas próprias necessidades”.

Esse novo paradigma se difere da noção simplista do que se costumava entender 
por desenvolvimento, que não está mais reduzido apenas ao crescimento econômico 
quantitativo; pelo contrário, impõe a adoção de um novo modelo pautado no cresci-
mento qualitativo, no qual se inter-relacionam as questões humanas e a preservação 
do ambiente natural e artificial.

Diante disso, tem-se que o modelo sugerido de desenvolvimento pressupõe um 
conjunto de sustentabilidades, que podem ser sintetizadas em eficiência econômica, 
eficácia social e ambiental. O cumprimento simultâneo desses requisitos significa, 
portanto, atingir o desenvolvimento sustentável.

Não se ignora o debate doutrinário   sobre o enquadramento do desenvolvimento 
sustentável como ponto de partida, processo ou meta final, nem mesmo o fato de que 
muitos o consideram uma utopia. O destaque aqui vai para a seguinte reflexão: enquan-
to fator orientador das ações do poder público, da iniciativa privada e da sociedade, os 

6  Vide estudo: “Persistent sulfate formation from London Fog to Chinese haze” em que, sessenta e quatro anos 
depois, se confirmou as origens do episódio. Confira-se trecho do documento: “The formation of the 1952 London 
‘Killer’ Fog is still mysterious in terms of the detailed chemical mechanism for SO2 conversion to sulfate (1, 
45). Our results indicate that the formation of London Fog was similar to in-cloud SO2 oxidation by NO2 (Fig. 
4A), because both species were present in highly elevated levels as the coproducts of coal burning. The sulfate 
formation was greatly facilitated by high RH, low temperature, and the presence of large fog droplets (45), yielding 
elevated sulfuric acid levels that persisted throughout the event.”  Persistent sulfate formation from London 
Fog to Chinese haze. Gehui Wang et alli. O estudo original está disponível em:  < http://www.pnas.org/content/
early/2016/11/09/1616540113.full.pdf > Acesso em 20.11.2016.

Mais recentemente, o tema foi objeto do episódio 4 da primeira temporada da premiada série britânica The Crown, 
chamado Act of God, levado ao ar em novembro de 2016 pela Netflix. O episódio retrata, sob o ponto de vista 
ficcional, a reação do Primeiro Ministro Winston Churchill e da Rainha Elizabeth II ao episódio. No plano real, após 
o incidente, houve o incremento da legislação com vistas ao estabelecimento de regras de controle e redução da 
poluição atmosférica.  

7  CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. Tradução de Claudia Sant’Anna Martins. São Paulo: Gaia, 2010.
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processos iniciados a partir desse objetivo necessariamente terão de buscar, como con-
sequência de sua implementação, o atendimento das metas de desenvolvimento social 
e econômico, sem esgotar a capacidade de suporte e regeneração do meio ambiente. 

Para nós, o assunto não é novo. Nos idos de 1988, o Poder Constituinte, ao proclamar 
que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, conferiu a sua titularidade a todos 
os membros da coletividade, estando o direito de cada indivíduo limitado ao direito 
dos demais, em pé de igualdade e de forma solidária, tanto na sua fruição quanto no 
suportar dos ônus resultantes do dever de manutenção e dos prejuízos acarretados ao 
meio ambiente. 

De fato, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito indis-
ponível, cuja natureza é de direito público subjetivo, exigível e exercitável, inclusive 
em face do próprio Estado, que, assim como a coletividade, também tem a obrigação 
de proteger. E essa proteção, com vistas à garantia da qualidade do meio ambiente, não 
está destinada apenas às gerações presentes, mas também e principalmente às gerações 
futuras, o que revela a preocupação do Poder Constituinte com a transcendência do 
direito em questão do plano atual e o seu alcance intergeracional.

Em tempos de parada forçada que enseja alguma reflexão sobre os eventos recentes 
verificados ao redor do mundo e também no Brasil, importa trazer à discussão a possi-
bilidade de revisão de antigos padrões, com vistas à implementação efetiva de mudança 
de paradigma que busque trazer respostas para os anseios da sociedade, mormente no 
que diz respeito à salvaguarda do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tido pela 
própria Constituição Federal como direito fundamental inerente à condição humana. 

Todos os dias temos acompanhado decisões tomadas por países, por suas institui-
ções públicas e privadas, não só relacionadas à economia, mas também sobre meio 
ambiente. Sem que as autoridades nacionais e internacionais, a comunidade científica 
ou o mercado tenham podido, até agora, sinalizar a partir de qual momento haverá o 
restabelecimento ou mesmo o alcance de normalidade na rotina, com previsibilidade 
de riscos e maior segurança - especialmente para a saúde -, tudo converge para o debate 
vez ou outra acalorado. 

Para ilustrar e sem entrar no mérito de cada debate relacionado às questões ambientais 
mais prementes, vale destacar (i) as decisões proferidas pelo STF a respeito da incons-
titucionalidade de leis estaduais disciplinando regras para o licenciamento ambiental 
e, também, sobre a imprescritibilidade do dano ambiental, entre tantas outras quedas 
de braço pendentes de discussão junto ao Poder Judiciário; (ii) pressão internacional de 
fundos anunciando desinvestimento8 em atividades que geram emissões e migração 
para iniciativas mais afinadas com a noção de melhores práticas ambientais, sociais e 
de governança9; (iii) iniciativas voltadas à regularização fundiária na região amazônica, 

8  Disponível em: <https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/04/harvard-endowment-to-go-greenhouse-gas-
neutral-by-2050/> (acesso em 24.05.2020).

9  Disponível em: <https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/noticia/2020/05/22/pandemia-educou-o-
mercado-e-investimento-sustentavel-sera-regra-dizem-gestores.ghtml > (acesso em 24.05.2020)

associadas a notícias de aumento do desmatamento e de ameaças de boicote de empre-
sas e investidores10, como espécie de desestímulo econômico à degradação ambiental, 
anunciando um possível novo modelo de engajamento de acionistas11. 

Em tempos de crise como o presente, nesse ambiente de incerteza e insegurança, 
é preciso buscar não ouvir o canto das sereias e ponderar quando se nos apresentam 
soluções fantásticas, sobretudo aquelas originadas em teorias conspiratórias que, por 
certo, ensejam o debate, mas inibem a tomada de decisão. Bem por isso, nesse neces-
sário processo de resgate da nossa autoestima, com vistas à superação dos problemas 
atuais e aqueles que ainda estão por vir, é importante que se mantenham em foco os 
compromissos assumidos com as presentes e futuras gerações, lembrando que o futuro 
será moldado pelas experiências do presente e do passado.

Para o enfrentamento desses desafios, quer nos parecer razoável a proposição de uma 
agenda conciliadora. Não se ignora que a desburocratização se faz premente como meio 
de fomento à regularização de passivos e à recuperação das atividades produtivas. Contu-
do, iniciativas voltadas à simples desregulamentação não conferem a segurança jurídica 
necessária para a retomada de investimentos, em vista de sua potencial judicialização. 

Como estímulo à reflexão, queremos crer que, em matéria de direito ambiental, no 
Estado Constitucional, a atuação do poder público e dos agentes sociais e econômicos 
está condicionada à conciliação do desenvolvimento, à preservação do meio ambiente 
e à melhoria da qualidade de vida, em todos os seus aspectos. Só assim, quando do en-
frentamento das questões ambientais concretamente consideradas, as decisões tomadas 
serão efetivamente adequadas à Constituição12.

Dentro do espírito do tempo presente, quer nos parecer inexorável o dever de se 
valorizar a oportunidade que se abre a partir dos escombros deixados pela COVID-19 
para convergência e conciliação de interesses em prol do desenvolvimento sustentável. 
Muito embora haja a necessidade incontornável de o poder público, a iniciativa privada 
e a sociedade se entenderem e se encaminharem em prol do meio ambiente de hoje e 
dos novos tempos, fato é que há consenso quanto ao papel preponderante da atuação 
do Estado, na qualidade de ente regulador das atividades socioeconômicas – individuais 
ou coletivas – no meio ambiente.

No Programa de Parcerias e Investimentos-PPI, algumas iniciativas já foram consi-
deradas, havendo previsão de concessão de florestas públicas, de parques nacionais, 
aeroportos, rodovias, geração de energia, linhas de transmissão de energia, exploração 
minerária, exploração de óleo e gás. 

10  Disponível em: <https://www.moneytimes.com.br/supermercados-britanicos-e-investidores-da-suecia-e-
noruega-ameacam-boicotar-brasil-por-amazonia/> (acesso em 24.05.2020)

11  Disponível em: <https://home.kpmg/br/pt/home/insights/2020/03/investimentos-em-sustentabilidade.html> 
(acesso em 04.06.2020).Confira-se ainda: 

<https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/02/sustainable-investing.pdf> (acesso em 04.06.2020). 

12  SANTANNA, Gustavo da Silva; HUPFEER, Haide Maria. Da Impossibilidade do Poder Discricionário do Intérprete 
para os Hard Cases no Direito Ambiental. Revista de Direito Ambiental, Vol 64. P. 117. Out/2011DTR\2011\4994. 
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Com a perspectiva de retomada da economia, alguns temas em torno desse assunto 
merecem debate e reflexão. No ponto, além de novas iniciativas de concessão de obras 
e serviços de infraestrutura dos mais diversos setores e de relicitação de ativos devol-
vidos no curso de concessões vigentes, vale lembrar a quantidade de ativos que, após 
um ciclo completo de concessão, retornarão ao poder concedente nos próximos anos 
e serão novamente licitados para serem explorados pela iniciativa privada. 

Diante da complexidade dos projetos que demandam investimentos e a necessida-
de de modernização da infraestrutura para o desenvolvimento sustentável do país, é 
imprescindível que essa pauta seja discutida mais amplamente e que os entraves que 
dificultaram a viabilização de um maior número de projetos no passado possam ser 
minimizados. É de interesse que as experiências do passado sejam levadas em conta 
nas próximas rodadas de concessão, para conferir maior segurança jurídica aos novos 
contratos, sob pena de prejuízos indesejados, não só  para o meio ambiente e para a 
sociedade, mas também para o  desenvolvimento e a recuperação da economia nacio-
nal, colocando em xeque a viabilidade e a credibilidade do modelo de concessões atual. 

Evidente que, mesmo fora do contexto atual de pandemia, já não era tarefa conciliar 
variáveis econômicas, sociais e ambientais nos processos de tomada de decisão. O que 
se quer destacar, a partir das reflexões ora trazidas, é que o engajamento e o compro-
misso dos diversos atores envolvidos na construção de um novo ambiente institucional 
poderão permitir que essas e tantas outras oportunidades de retomada da economia 
se realizem, efetivamente, a partir das premissas de desenvolvimento sustentável, de 
modo que seja salvaguardado, não só para as presentes, mas também para as futuras 
gerações, o equilíbrio ecológico a que se refere o art. 225 da Constituição Federal.

MARCO AURÉLIO NAKAZONE

Advogado criminalista há quinze 
anos. Especialista em Direito 
Penal e Processual Penal.

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 
PENAL E CRIMES AMBIENTAIS

A proteção ao meio ambiente, diante do  seu caráter de bem de uso comum do povo 
e de garantia indisponível e fundamental, é direito e dever de todos, Poder Público 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e coletividade, sujeitando-se os autores 
de condutas e atividades consideradas lesivas, pessoas físicas ou jurídicas, à responsa-
bilização administrativa, civil e penal, conforme disposto na Constituição Federal (arts. 
23, caput e inciso VI, e 225, caput e § 3º) e na Lei 6.938/1981 – Lei da Política Nacional do 
Meio Ambiente (arts. 2º, caput, e 14, § 1º).

A Lei 9.605/1998, por sua vez, define os crimes ambientais (arts. 29/69-A) e estabelece 
as respectivas sanções aplicáveis aos infratores (arts. 6º/24). Ainda, algumas condutas 
e atividades consideradas danosas ao meio ambiente encontram adequação típica em 
outras legislações especiais, tais quais a Lei 7.802/1989 – Lei de Agrotóxicos (arts. 15 e 16), 
a Lei 6.766/1976 – Lei de Parcelamento do Solo Urbano (art. 50), a Lei 11.105/2005 – Lei 
de Biossegurança (arts. 24/29) etc., ou mesmo na Lei de Contravenções Penais (ex.: art. 
. 38) e no Código Penal (ex.: art. 250). 

Desse modo, em ocorrendo crime ambiental, com dano ao meio ambiente, a inda-
gação que se faz é a seguinte: qual a solução que melhor atende aos interesses da so-
ciedade, como titular do direito (e dever) de proteção ao meio ambiente? Cremos que a 
solução ideal (na verdade, a única) é a reparação do dano ambiental, restabelecendo o 
meio ambiente às condições anteriores ao evento danoso ou, pelo menos, minorando 
ao máximo seus efeitos negativos. Esse será sempre o objetivo final e maior da tutela 
ambiental penal, não apenas a pura e simples punição do infrator. Destaca-se, aqui, lo-
gicamente respeitando-se as peculiaridades de cada área, certo paralelo com os crimes 
tributários, nos quais o objetivo primordial, mais do que a mera punição do sonegador, 
é o pagamento do tributo sonegado, o que, inclusive, extingue a própria punibilidade 
(arts. 14 da Lei 8.137/1990, 34 da Lei 9.249/1995, 83, § 4º e 6º, da Lei 9.430/1996 e 9º, caput 
e § 2º, da Lei 10.684/2003).
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Na esteira desse pensamento, o Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), em vigor desde 
23 de janeiro de 2020, entre as diversas inovações no ordenamento jurídico penal e pro-
cessual penal pátrio, acrescentou o art. 28-A ao Código de Processo Penal, com a criação 
do instituto do “Acordo de Não Persecução Penal” (“ANPP”). Acordo que, desde que sua 
aplicação leve em consideração e se guie pelas particularidades intrínsecas à tutela pe-
nal ambiental, poderá contribuir, e muito, para a proteção do meio ambiente, trazendo 
maior presteza e efetividade no combate às condutas e atividades consideradas lesivas.

Veio, ainda, de modo bastante oportuno, pôr fim à discussão que se avizinhava sobre 
a legalidade da criação do instituto sem base em lei, mas de forma administrativa, por 
meio da Resolução 181/2017, expedida em 07 de agosto de 2017 e publicada em 08 de 
agosto de 2017, pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP1 (com a redação 
dada pela Resolução 183/2018).

Trata-se de instrumento despenalizador, pautado na tendência moderna de se pri-
vilegiar o Direito Penal negocial ou consensual (em detrimento do punitivo), com a 
mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, mais um, ao lado de outros já 
amplamente empregados, tais quais a transação penal (arts. 76 da Lei 9.099/1995 e 27 
da Lei 9.605/1998), a suspensão condicional do processo (arts. 89 da Lei 9.099/1995 e 
28 da Lei 9.605/1998) e o acordo de colaboração premiada (Leis 8.072/1990, 12.850/2013 
e 13.684/2019).

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, o ANPP será firmado entre o 
membro do Ministério Público, titular da ação penal (art. 129, inciso I, da Constituição 
Federal), o investigado (nos crimes ambientais, poderá ser, inclusive, a pessoa jurídica, 
nos termos dos arts. 225, § 3º, da Constituição Federal e 3º, caput, da Lei 9.605/1998) e 
seu defensor, formalizando-se o acordo por escrito (§ 3º). 

São cinco os requisitos do ANPP (caput e § 1º): (i) não ser caso de arquivamento do 
inquérito policial ou outro procedimento investigatório criminal; (ii) ter o investigado 
confessado, formal e circunstancialmente, a autoria delitiva; (iii) não ter o crime sido 
cometido com violência ou grave ameaça; (iv) pena mínima inferior a quatro anos, 
considerando-se as causas de aumento e de diminuição; e (v) ser a medida suficiente 
para reprovação e prevenção do delito.

Em complemento, o ANPP não será cabível nestas quatro hipóteses (§ 2º, incisos I a 
IV): (i) se for cabível transação penal; (ii) se o investigado for reincidente ou demons-
trar comprovadamente conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo se 
insignificantes as infrações penais pretéritas; (iii) ter firmado nos cinco anos anteriores 
ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (iv) nos crimes da Lei 
11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

O ANPP não se aplicará, portanto, aos crimes tipificados nos arts. 29, 31, 32, 44, 45, 
46, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 60, 64 e 65 (cabível transação penal) e 69-A, § 2º (pena mínima 
de quatro anos), todos da Lei 9.605/1998. Nos demais delitos ambientais capitulados 

1  https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resoluo-181-1.pdf

nessa legislação especial (arts. 30, 33, 34, 35, 38, 38-A, 39, 40, 41, 42, 45, 54, 56, 61, 62, 63, 
66, 67, 68, 69 e 69-A, caput), na Lei 8.702/1989 (arts. 15 e 16), na Lei 6.766/1976 (art. 50) e 
na Lei 11.105/2005 (arts. 24/29), em tese, será cabível, a demonstrar a grande amplitude 
de aplicação do instrumento.

Preenchidos os requisitos legais, diante de eventual recusa por parte do Ministério 
Público, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma 
do art. 28 do Código de Processo Penal (§ 14). No Estado de São Paulo, a matéria foi dis-
ciplinada pela Resolução 1187/2020 – PGJ-CGMP, expedida em 23.01.2020 e publicada 
em 24.01.2020 pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica2, atribuindo-se ao Procu-
rador-Geral de Justiça a decisão de propor o ANPP, com a designação de outro Promotor 
de Justiça para fazê-lo em seu nome, ou a insistência na recusa.

Não se trata, pois, de direito subjetivo do investigado, dado que é atribuição do próprio 
Ministério Público decidir sobre a sua formalização ou não, no exercício de sua discricio-
nariedade regrada, sendo possível a recusa, desde que de forma fundamentada (o trata-
mento é similar ao dispensado à transação penal e à suspensão condicional do processo).

Além disso, o investigado deve assumir, cumulativa e alternativamente, as seguin-
tes cinco condições (incisos I a V): (i) reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 
(ii) renunciar a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, 
produto ou proveito do crime; (iii) prestar serviços à comunidade por período cor-
respondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de 1/3 a 2/3, em local a 
ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Código Penal; (iv) pagar 
prestação pecuniária a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo ju-
ízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos 
iguais ou semelhantes aos tutelados no caso concreto, na forma do art. 45 do Código 
Penal; e (v) cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Parquet, 
desde que proporcional e compatível com o delito.

A previsão de que tais condições podem ser fixadas de maneira alternativa é bastante 
salutar, merecedora de aplausos, pois privilegia a negociação entre os personagens envol-
vidos na persecução penal, possibilitando que sejam amplamente negociadas, inclusive 
quanto a quais efetivamente constarão do acordo. Ao mesmo tempo, concedeu-se ao 
Ministério Público alto grau de discricionariedade na negociação com o investigado e 
seu defensor, o que lhe exige, como instituição imparcial, muito equilíbrio e bom senso 
na busca da verdadeira justiça. 

A primeira condição e, com absoluta certeza, a mais importante,  é a reparação do 
dano ambiental, não havendo, neste ponto, discricionariedade, isto é, tal condição, 
obrigatória e impreterivelmente, deve constar do ANPP (ressalvando-se a comprovada 
impossibilidade de fazê-lo).

No mesmo sentido, na transação penal e na suspensão condicional do processo, a Lei 
9.605/1998, em seus arts. 27/28, exige, para a extinção da punibilidade, o cumprimento 

2  http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/DO_Estado/2020/DO_24-01-2020.html
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da mesma condição, salvo impossibilidade de fazê-lo, o que somente poderá ser com-
provado por laudo de constatação (art. 19). A exigência de realização de perícia há que 
se estender ao ANPP.

A reparação do dano ambiental, a princípio, há que ser integral,  em face do seu cará-
ter de direito indisponível e fundamental, devendo “invariavelmente conduzir o meio 
ambiente a uma situação equivalente — na medida do que for praticamente possível 
— àquela de que seria beneficiário se o dano não tivesse sido causado, compensando-se, 
ainda, as degradações ambientais que se mostrarem irreversíveis. Daí a incidência do 
princípio da reparação integral do dano”3.

Uma questão que merece certa reflexão é a possibilidade de um acordo de natureza 
cível, que englobe a reparação do dano ambiental, ser considerado na esfera penal como 
cumprimento dessa primeira condição. Isso porque o dano ambiental é único, devendo, 
portanto, por motivos óbvios, ser reparado uma única vez, configurando bis in idem a 
sua reparação em duplicidade, nas duas esferas (penal e cível).

O Pacote Anticrime, embora inicialmente se destinasse a regular disposições de 
natureza penal e processual penal, avançou e, seguindo a mesma linha da política 
criminal do ANPP, criou o instituto do “Acordo de Não Persecução Civil” (“ANPC”), na 
área do ato da improbidade administrativa, dando nova redação ao § 1º do art. 17 da Lei 
8.429/1992, que vedava expressamente “transação, acordo ou conciliação nas ações de 
que trata o caput”. Ao passar a prever que “as ações de que trata este artigo admitem a 
celebração de acordo de não persecução cível, nos termos desta Lei”, afastou-se, assim, 
de uma vez por todas, qualquer dúvida acerca da possibilidade de se transacionar sobre 
direitos difusos e coletivos, como o meio ambiente, já na esteira de disposições legais 
e atos supralegais nesse sentido. 

A Lei 7.347/1985 – Lei da Ação Civil Pública, em seu 5º, § 6º (incluído pela Lei 
8.078/1990), já previa a possibilidade de firmação de Compromisso de Ajustamento 
de Conduta (“CAC”), com eficácia de título executivo extrajudicial. Em sede infralegal, 
esse posicionamento sempre foi acolhido pelo Ministério Público do Estado de São 
Paulo, o qual, no art. 90, parágrafo único, do Ato Normativo 484/2006 – CPJ, editado em 
05.10.2006, pelo Colégio de Procuradores de Justiça – CPJ (alterado pelo Ato Normativo 
531/2008), estipulava que “a celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta 
implica arquivamento do inquérito civil” 4. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu, 
em caráter excepcional, pela validade de CAC celebrado nos autos de ação civil pública, 
em que houve reparação não integral do dano ambiental, por considerar, no caso espe-
cífico, como a forma de composição mais adequada5.

3  MIRRA, Álvaro Liz Valery Mirra, Responsabilidade Civil Ambiental e a Reparação Integral do Dano, ConJur: 
29.10.2016. Disponível em:

https://www.conjur.com.br/2016-out-29/ambiente-juridico-responsabilidade-civil-ambiental-reparacao-integral-
dano

4 http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/conselho_superior/regime_
interno/5F2F860EF1756414E040A8C02B016BA3

5  STJ – REsp 299.400/RJ – 2ª T. – Min Rel. p/ acórdão Eliana Calmon – j. 01.06.2006 – DJe 02.08.2006

Em igual sentido, o artigo 1º, § 2º, da Resolução 179/2017 do Conselho Nacional do 
Ministério Público – CNMP, já admitia a celebração de CAC nas hipóteses configuradoras 
de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da imposição 
de uma ou mais sanções legais6.

Em complemento, a Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção Empresarial, em seu artigo 
16, instituiu o acordo de leniência, tendo o Ministério Público Federal, por meio de sua 
5ª Câmara de Coordenação e Revisão, emitido a Nota Técnica 01/20177 e a Orientação 
07/20178, nas quais se evidenciava o entendimento de que a antiga redação do § 1º do 
art. 17 da Lei 8.429/1992 já teria sido tacitamente revogada.

E, finalmente, a Lei 13.655/2018, que alterou o Decreto-Lei 4.657/1942 – Lei de Intro-
dução às Normas do Direito Brasileiro, incluindo o artigo 26, caput e § 1º, previu a pos-
sibilidade de a autoridade administrativa, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o 
caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, 
celebrar compromisso com os interessados, buscando solução jurídica proporcional, 
equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Em outras palavras, qualquer 
prerrogativa pública, tal qual a sancionatória, passou a poder ser objeto de composição.

Em suma, mesmo antes do Pacote Anticrime, já não imperava mais a vedação contida 
no § 1º do art. 17 da Lei 8.429/1992, afastando-se definitivamente qualquer alegação de 
impossibilidade de se transacionar o interesse público com a criação do ANPC.

Na esfera cível, portanto, o infrator repararia o dano ambiental, por meio da firmação 
de CAC, com eficácia de título executivo extrajudicial. Esse acordo de natureza cível 
poderia, então, ser aceito no âmbito penal como cumprimento da primeira condição do 
ANPP, mormente tendo em vista que, em caso de eventual descumprimento, bastaria 
executá-lo. Tal possibilidade traria harmonia entre as searas penal e cível, especialmente 
tendo em vista a já mencionada unicidade do dano ambiental.

Esse entendimento resolveria, ainda, situações em que a reparação do dano ambiental 
não ocorrerá de imediato, por exemplo, no caso de o CAC prever o processo de regenera-
ção natural, com o simples abandono da área, ou a recomposição em 20 anos. O ANPP, 
obviamente, não poderia perdurar por todo esse período, aguardando-se a extinção da 
punibilidade do investigado a reparação integral do dano ambiental. Nesses exemplos, 
ter-se-ia por cumprida a primeira condição do ANPP, com a possibilidade de eventual 
execução do CAC firmado.

Destarte, o investigado teria, para cumprimento da primeira condição, as seguintes 
opções: (i) reparação integral do dano ambiental; (ii) comprovação da impossibilidade 
de fazê-lo; ou (iii) reparação do dano ambiental, por meio da firmação de CAC, com força 
de título executivo extrajudicial.

6  https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-179.pdf

7   http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/nt-01-2017-5ccr-acordo-de-leniencia-comissao-
leniencia.pdf

8   http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ORIENTAO7_2017.pdf
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Quanto à segunda condição, já se lecionou que “também não nos parece remanescer 
margem de discricionariedade ao Ministério Público quanto à inserção no âmbito do 
ANPP versando sobre crime ambiental da previsão do agente beneficiado pelo instituto 
renunciar voluntariamente a bens e direitos que sejam instrumentos, produto ou proveito 
do crime. Com efeito, o princípio da reparação integral que  vige em sede de direito am-
biental veda que o agente aufira qualquer tipo de vantagem com a prática do ilícito e o 
artigo 25 da Lei 9.605/98 emite comando no sentido de que os produtos e instrumentos 
dos crimes ambientais devem ser apreendidos e perdidos”9.

Para a fixação de prestação de serviços à comunidade e de pagamento de prestação 
pecuniária (terceira e quarta condições), em se tratando de crimes ambientais, afasta-se 
a incidência dos arts. 45 e 46, ambos do Código Penal, tendo em vista a existência de 
previsão específica.

A Lei 9.605/1998, com relação à pessoa física, em seu art. 9º, prevê que a prestação 
de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas 
junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano da 
coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível, e em seu art. 12 
estipula que a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à 
entidade pública ou privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, valor que 
será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. 
No tocante à pessoa jurídica, em seu art. 23, dispõe que a prestação de serviços à comu-
nidade consistirá em custeio de programas e de projetos ambientais, execução de obras 
de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos e contribuições 
a entidades ambientais ou culturais públicas.

A quinta e última condição é “aberta”, permitindo-se ao Ministério Público, mediante 
negociação com o investigado e seu defensor, a fixação de alguma outra obrigação não 
elencada no rol, sempre com finalidade ambiental.

O ANPP será homologado pelo magistrado, em audiência, na qual se verificará a sua 
voluntariedade, por meio da oitiva do investigado, e a sua legalidade (§ 4º), devolven-
do-se os autos ao Ministério Público para que dê início à sua execução perante o juízo 
da execução (§ 6º). A vítima será intimada de sua homologação (§ 9º).

O juiz, se discordar das condições fixadas, devolverá os autos ao Parquet para refor-
mulação da proposta (§ 5º), podendo, caso entenda pela manutenção de sua inadequação, 
recusar a sua homologação (§ 7º). Nessa hipótese, devolverá os autos ao Ministério Público 
para eventual prosseguimento das investigações ou oferecimento de denúncia (§ 8º).

Se descumprida qualquer das condições estipuladas no ANPP, o magistrado, após co-
municação pelo Ministério Público, o rescindirá (§ 10). O Parquet poderá, então, oferecer 

9   MIRANDA, Marcos Paulo, Primeiras reflexões sobre acordo de não persecução penal em crimes ambientais, ConJur: 
15.02.2020. Disponível em:

file:///C:/Users/marc0/OneDrive/Marco%20trabalho/GERAL(MILAR%C3%89)/LIVRO%20-%20ARTIGOS/DIA%20
MUNDIAL%20DO%20MA/ARTIGO(CONJUR).pdf

denúncia (§ 10), além de utilizar o descumprimento como justificativa para o eventual 
não oferecimento de suspensão condicional do processo (§ 11). A vítima será intimada 
de seu descumprimento (§ 9º).

Cumprido integralmente o ANPP, o juiz decretará a extinção de punibilidade (§ 13), 
hipótese em que sua celebração e cumprimento não constarão de certidão de antece-
dentes criminais, exceto para impedir a concessão de novo benefício em cinco anos (§ 
12). Vale frisar que o benefício processual, neste ponto, possui, também, natureza de 
direito penal material, uma vez que cria nova causa de extinção da punibilidade. Daí 
por que deve ser aplicado às ações penais em andamento, retroagindo por ser norma 
mais favorável (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal).

Esses, portanto, em breve síntese, os principais desdobramentos do ANPP, criado pelo 
Pacote Anticrime, com relação aos crimes ambientais, com a finalidade de, de alguma 
forma, contribuir para o debate jurídico acerca desse novo instituto despenalizador 
que, com toda a certeza, será de grande e importante valia na defesa do meio ambiente.
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* F. Rocha Loures, O Super Ano da Biodiversidade: Quando tudo Começou a Mudar? (22.04.2020), Migalhas de Peso, 
https://www.migalhas.com.br/depeso/325140/o-super-ano-da-biodiversidade-quando-tudo-comecou-a-mudar.

O SUPER ANO DA 
BIODIVERSIDADE: QUANDO TUDO 
COMEÇOU A MUDAR?*

O ano de 2020 encerra a Década Internacional da Biodiversidade, declarada pela 
ONU para contribuir para a implementação do plano estratégico da Convenção sobre 
Diversidade Biológica e, assim, para a preservação da riqueza natural do planeta. 

Por isso só, 2020 prometia ser um ano memorável para o direito internacional do 
meio ambiente como base essencial para os esforços globais de proteção da diversidade 
e abundância da vida na Terra. 

A expectativa original para este Super Ano da Biodiversidade, como vem sendo cha-
mado, era a de que uma sequência de eventos estratégicos e interligados concluísse com 
decisões aumentando o grau de ambição e lançando os caminhos para avanços rápidos 
e urgentes em várias agendas e compromissos internacionais de sustentabilidade.

No contexto atual de crise, ainda acreditamos que o Super Ano da Biodiversidade 
pode ter impactos positivos, duradouros e realmente transformadores da nossa traje-
tória atual e da forma como nos relacionamos com os demais habitantes do planeta, 
nossa casa comum. 

Se isso ocorrer, porém, não será apenas, ou mesmo não necessariamente, pelas razões 
originalmente esperadas, i.e., o rico calendário de debates e decisões-chave de natureza 
política e jurídica no plano global.

1. OS MARCOS DO SUPER ANO DA BIODIVERSIDADE

Entre os eventos sobre sustentabilidade planejados para 2020, destacam-se as reu-
niões das partes das Convenções da ONU sobre Diversidade Biológica (CDB) e Mudanças 
Climáticas (CMC), respectivamente. Podemos chamar a CDB de tratado-mãe do direito 
e da prática internacional ambiental, por governar a conservação e o uso sustentável 
da diversidade genética, de espécies e de ecossistemas em todos os tipos de biomas. Já 
a CMC foca-se na questão das mudanças climáticas, uma das maiores ameaças à saúde 
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do planeta, nossas economias e o bem-estar das nossas sociedades. Estes dois tratados 
lidam com crises ambientais gêmeas, intimamente interconectadas e interdependentes, 
ambas de proporções planetárias e relevância para a sustentabilidade ambiental, social e 
econômica e para a segurança jurídica e política de todas as nações e de todos os povos. 

Em 2020, as partes de ambas as convenções deveriam se encontrar para a tomada 
de decisões não simplesmente rotineiras, mas consideradas mesmo nevrálgicas para 
a reversão das taxas atuais de perda da biodiversidade e o controle das causas e dos 
efeitos das mudanças climáticas, conforme abaixo:

SUPER ANO DA BIODIVERSIDADE

*15ª Conferência das Partes da CDB (Kunming, China) – “Civilização Ecológica: Cons-
truindo um Futuro Compartilhado para toda a Vida na Terra”: Adoção de um novo 
Plano Estratégico, incluindo metas e objetivos, meios de implementação, mecanismos 
de monitoramento e instrumentos para prestação de contas. Uma vez adotado, o novo 
plano passa a valer a partir de 2021, por dez anos.

*26ª Conferência das Partes da CMC (Glasgow, UK): Decisões sobre financiamento de 
longo prazo, mecanismos de implementação e outras questões não resolvidas na CoP 
anterior e que são essenciais para a eficácia do Acordo de Paris; análise de compromis-
sos nacionais (NDCs) mais ambiciosos, novos ou revisados, a serem submetidos pelas 
partes ainda em 2020, representando a sua contribuição para o alcance dos objetivos 
do acordo;1 e apresentação do relatório do Comitê de Adaptação.

Tendo em vista, infelizmente, a situação de incerteza causada pela pandemia do 
coronavirus e que rapidamente se espalhou pelo mundo, com mais de um milhão de 
infectados, o calendário de 2020 já foi completamente alterado. Como peças de um do-
minó, os vários eventos planejados, inclusive aqueles considerados de caráter essencial 
para as negociações futuras sobre clima e biodiversidade, vêm sendo adiados ou cance-
lados, eventualmente forçando a postergação das duas conferências mais importantes 
do ano sobre esses temas. Novas datas ainda não estão confirmadas, havendo apenas a 
previsão de meados de 2021 para a reunião da CMC. 

Até o momento, uma das poucas exceções a essa tendência de adiamentos e cancela-
mentos é a Cúpula da Biodiversidade, ainda planejada para 22-23 de setembro deste ano, 
sob o tema: “Ação Urgente em Biodiversidade para o Desenvolvimento Sustentável”. A 
cúpula está sendo organizada como uma parceria no âmbito da ONU, entre a Secretaria 
da CDB, o Programa para o Meio Ambiente e a Presidência da Assembleia Geral. Como 
faz parte dos debates gerais programados para a 75ª sessão da assembleia, a  cúpula 
deve contar com a presença de chefes de governo e de estado.

Por outro lado, dois importantes eventos já foram cancelados. A Semana Mundial da 
Água consiste em uma já tradicional reunião anual dos atores do mundo inteiro envolvi-
dos com recursos hídricos e temas correlatos, e que este ano estaria comemorando o seu 

1  Quando somadas, as promessas de redução de emissões constantes dos NDCs apresentados até o momento ficam 
muito aquém do que seria necessário para o alcance dos objetivos do acordo para um sistema climático global 
seguro.
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trigésimo aniversário. Por sua vez, o Diálogo Interativo sobre Harmonia com a Natureza é 
um evento da Assembleia Geral da ONU, realizado anualmente desde 2011, no contexto do 
Dia da Terra, celebrado hoje, 22 de abril, e que informa a adoção de resoluções refletindo 
diferentes perspectivas dos participantes, entre governos e representantes da sociedade 
global organizada, quanto à construção de uma nova relação entre a humanidade e o planeta.

Para alguns, essas grandes reuniões internacionais costumam ser nada mais que 
exercícios de futilidade – ou talk shops. No contexto do direito internacional ambiental, 
porém, em que não existem mecanismos centralizados para editar as leis e fiscalizar, 
incentivar e garantir o seu cumprimento, aqueles papéis foram assumidos pelas cha-
madas conferências das partes, i.e., congregações periódicas de representantes dos es-
tados e de todos os outros setores da sociedade organizada global, agindo no âmbito do 
regime criado sob cada tratado multilateral e com vistas à sua implementação efetiva.

No período que antecede cada conferência, ademais, realizam-se eventos preparató-
rios e que têm os seguintes objetivos: a) aprofundar as discussões técnicas e jurídicas 
sobre questões polêmicas e complexas; e que vêm dificultando a formação de consenso; 
b) desenvolver acordo entre os estados e mobilizar o apoio de outros atores de forma 
progressiva; c) aumentar a visibilidade política dos temas em debate; d) formular 
recomendações e reunir compromissos robustos que gerem ímpeto adicional para 
ações transformadoras e visionárias; e) e permitir o contato regular, o intercâmbio de 
experiências e a formação de parcerias entre os vários segmentos da comunidade in-
ternacional – tudo de forma a proporcionar as melhores condições possíveis de sucesso 
durante os eventos oficiais entre os respectivos estados-parte para a tomada de decisões 
no âmbito do direito internacional ambiental.

Assim sendo, vale indagar até que ponto esta reviravolta no formato escolhido pela 
comunidade internacional para celebrar 2020 pode comprometer a nossa determi-
nação de construir uma nova trajetória, para nós e todos os outros seres com quem 
compartilhamos este espaço, ou, ao menos, frear o ritmo de urgência e vigor com que 
caminhávamos naquela direção.

SUPER ANO DE TODOS OS BIOMAS – REUNIÕES ADIADAS

Entre as reuniões preparatórias inicialmente previstas para o ano, muitas também 
visando  impulsionar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030, no contexto de biomas ou temas específicos, podemos destacar as 
seguintes:

*15º Fórum da ONU sobre Florestas: Temas de governança, política, desenvolvimento 
e tomada de decisão, relevantes para a implementação efetiva do Plano estratégico da 
ONU sobre Florestas.

*Conferência Global sobre Transporte Sustentável: Promoção de soluções de trans-
porte que sejam inclusivas, resilientes e com baixas emissões.

*Conferência dos Oceanos: Convocada por uma resolução da Assembleia Geral da 
ONU, como parte da Década de Ação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Tema focado em ciência e inovação, bem como monitoramento, parcerias e soluções, 
com o objetivo de motivar países a apresentarem novos compromissos para a proteção 
do meio ambiente costeiro e marinho.

*4a Sessão da Conferência Intergovernamental: Negociação e adoção de um ins-
trumento vinculante, sob a Convenção do Direito do Mar, para a conservação e o uso 
sustentável da biodiversidade marinha em zonas não sujeitas à jurisdição nacional. Esta 
seria a última sessão das quatro originalmente planejadas.

*Eventos da Presidência da 74ª Sessão da Assembleia Geral da ONU: Série de debates 
entre os estados-membros e vários outros atores governamentais e não governamentais, 
sobre assuntos relevantes para a implementação da Agenda 2030, tais como: Mercados 
de Commodities; Impactos das Rápidas Mudanças Tecnológicas; e Desertificação, Degra-
dação do Solo e Seca, avaliando o progresso conseguido ao fim da Década para Desertos 
e a Luta contra a Desertificação.

*2a Conferência Internacional de Alto Nível: Organizada pelo Governo do Tajiquistão, 
em cooperação com a ONU, no contexto da Década Internacional de Ação “Água para 
o Desenvolvimento Sustentável”, 2018-2028. Tema: “Catalisando Ações e Parcerias para 
a Água nos Níveis Local, Nacional, Regional e Global”.

*Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável: órgão criado no 
âmbito da Assembleia Geral e do Conselho Econômico e Social da ONU, para acompanhar 
e revisar, no plano global, progressos e obstáculos na implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Tema: Aceleração de Ações e Caminhos Transformadores: 
Realizando a Década de Ação e Resultados para o Desenvolvimento Sustentável. Até o 
momento, preparações parecem seguir como planejadas, com um fórum virtual a ser 
organizado no fim de abril sobre a minuta da declaração ministerial.

*Congresso Mundial de Conservação da IUCN: Entre os projetos de resolução pro-
postos, muitos interessam ao desenvolvimento do direito internacional ambiental: 
incorporação no futuro plano da CDB do conceito de conectividade ecossistêmica e a 
necessária ampla cooperação para a sua manutenção, inclusive nas bacias hidrográficas 
em toda a sua extensão; ratificação e implementação das convenções globais de água 
da ONU; cooperação e gestão conjunta entre os países que compartilham as bacias do 
Prata, Amazonas e Mekong; cooperação internacional e reformas legais na luta contra 
poluição marinha; cooperação transfronteiriça na proteção de várias espécies migra-
tórias e combate ao tráfico ilegal dentro do sistema de direito internacional criminal; 
promoção de acordos regionais sobre acesso à informação, à justiça e à participação; e 
desenvolvimento de um kit legal para facilitar a implementação da CMC. Adiado para 
janeiro de 2021.

2. UM NOVO CENÁRIO PARA 2020 – AINDA O SUPER ANO DA BIODIVERSIDADE?

Justamente no Super Ano da Biodiversidade, todos aqueles cancelamentos e adiamen-
tos podem ter consequências importantes para o progresso no direito internacional do 
ambiente e, assim, para a salvaguarda dos bens tutelados. Como vimos, o calendário 
para 2020 havia sido cuidadosamente planejado para permitir e delinear as decisões e 
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ações necessárias à promoção de um desenvolvimento sustentável e inclusivo; e, em 
particular, à proteção da natureza e de seus componentes e processos ecológicos, e que 
são indispensáveis à nossa sadia qualidade de vida e, como hoje se reconhece, à nossa 
própria sobrevivência. O significado das discussões planejadas para 2020 é tanto, pois 
os próximos anos provavelmente correspondem à última chance para a humanidade 
de reduzir e, o quanto antes, reverter, o declínio assustador em biodiversidade e o agra-
vamento das mudanças climáticas que até agora provocamos.

Ainda não é possível saber até que ponto a postergação das cardeais discussões e 
decisões esperadas para 2020 impactarão a efetividade das ações que precisam ser ur-
gentemente implementadas para a proteção do planeta. Uma visão otimista seria a de 
que o atraso ofereceria aos países a chance de se preparar melhor e chegar às mesas de 
negociação com compromissos verdadeiramente ambiciosos. Com relação, por exemplo, 
à centralidade do bioma água nas discussões da CoP da CMC, como elemento catalisa-
dor2 de ações de mitigação e adaptação, os atores relevantes continuam mobilizados e 
engajados na formulação de uma estratégia “profunda”. Tal estratégia deve delinear a 
representação e a integração do bioma na CMC, inclusive quanto ao redirecionamento 
do foco principal da convenção – do contexto das negociações para o processo de im-
plementação, de modo a apoiar e facilitar as ações das partes a respeito.3

Ao mesmo tempo, já observamos como um período breve de desaceleração das 
atividade s econômicas e de redução do tráfego aéreo, ferroviário e rodoviário, como 
resultado das políticas de isolamento social e de restrição a viagens, pode gerar efeitos 
benéficos para a natureza. Ilustremos tais efeitos com a sensível redução observada nos 
níveis de poluição atmosférica na China, Europa, outros pólos industriais e concentra-
ções urbanas na Ásia e algumas cidades dos EUA. Na China, por exemplo, atividades 
industriais cessaram completamente em Hubei e arredores – região de origem do vírus; 
e, em outras áreas, foram reduzidas entre 15% e 40% para alguns setores. Embora uma 
melhora da qualidade do ar tenha sido observada durante outros períodos de retração 
econômica, o fenômeno nunca havia ocorrido em tal grau e com tamanha rapidez.4 

Tudo isso sugere que não é preciso muito em termos de moderação nas atividades 
antrópicas para permitir a regeneração do meio ambiente e, assim, a proteção da vida.5 

2   Cf., e.g., depoimento de J. Mathews durante um recente webinar: “water [is] the ultimate enabler to meet Paris 
Agreement Goals in NDCs”, em https://vimeo.com/398803172. 

3  Cf. COP26 Deferred, and a Water Perspective (01.04.2020), Ooska News,

 https://www.ooskanews.com/story/2020/04/cop26-deferred-and-water-perspective_179448. 

4  Cf. J. Watts, Climate Crisis: in Coronavirus Lockdown, Nature Bounces Back – But for how long? (09.04.2020), 
The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/climate-crisis-amid-coronavirus-lockdown-
nature-bounces-back-but-for-how-long?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0dyZWVuTGlnaHQtMjAwNDE1&utm_
source=esp&utm_medium=Email&CMP=greenlight_email&utm_campaign=GreenLight; e D. Chow, Coronavirus 
Shutdowns have Unintended Climate Benefits: Cleaner Air, Clearer Water (31.03.2020), NBC News, https://www.
nbcnews.com/science/environment/coronavirus-shutdowns-have-unintended-climate-benefits-n1161921.

5  L. King, Earth Day Brings Hope in a Time of Crisis (17.04.2020), Inside Sources Opinions,

https://www.insidesources.com/earth-day-brings-hope-in-a-time-of-crisis/; J. Watts & N. Kommenda, Coronavirus 
Pandemic Leading to Huge Drop in Air Pollution (23.03.2020), The Guardian,

https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/23/coronavirus-pandemic-leading-to-huge-drop-in-air-pollution. 

Mas tais ganhos vêm na esteira de grande sofrimento humano e são, assim, tempo-
rários. As lições neles contidas, embora valiosas, podem se perder caso a filosofia do 
crescimento a qualquer custo venha a dominar o pós-crise.6 

Sinais de que há um risco neste sentido estão, por exemplo, no já observado aumento 
do consumo de energia e poluição do ar na China à medida que a vida volta à normali-
dade por lá.7 Teme-se, ademais, que o impacto econômico da pandemia, com as taxas de 
desemprego aumentando significativamente em vários países, pode reduzir o apetite 
político para a tomada de decisões impopulares e até os recursos postos à disposição da 
administração pública ambiental. Nos países mais pobres, isso poderia levar a um aumento 
nas atividades ilegais de caça, mineração e desmatamento, por conta de uma fiscalização 
mais branda e a redução na renda das populações locais com o turismo, por exemplo.

Por outro lado, a nossa estranha experiência com o COVID-19, segundo um especia-
lista, oferece lições para tratarmos da mudança climática como uma crise pandêmica e 
preparar as nossas sociedades para responder aos seus impactos com isso em mente. 

Neste sentido, outro cientista refere-se ao período atual como o maior experimento já 
visto quanto à possibilidade de redução de emissões industriais e, talvez, como uma 
janela para a vida que poderíamos ter em um futuro de baixo carbono e novos métodos 
de trabalho e estilos de vida, como parte de uma cultura de sustentabilidade.8 

O mesmo interessante conceito reflete-se nas palavras de uma colega advogada, 
quando escreve: “Em período de confinamento, somos simultaneamente observadores e 
observados, cientistas e cobaias, nesta experiência social. Todos e cada um de nós, fecha-
dos em casa por tempo indeterminado, temos o dever de pensar no Mundo Pós-Covid.”9

Aceitemos, assim, aquele desafio! Para nós e, ao que parece, para grande parte da 
comunidade internacional, é fundamental que os princípios e conceitos da economia 
limpa, verde e azul, permeiem os pacotes de estímulo econômico, sejam eles dos go-
vernos nacionais, das agências de desenvolvimento, sejam  das instituições financeiras, 
que venham a ser implementados para lidar com a pandemia e, também, no pós-crise. 

Sob uma perspectiva mais geral, precisamos ponderar a respeito de como traduzir e 
ajustar as restrições impostas durante a crise em grandes mudanças comportamentais 
e estruturais de longo prazo, ao mesmo tempo em que reavivamos a economia sob os 
paradigmas da sustentabilidade e resiliência. 

O business as usual precisa ficar para trás! Isso vale tanto para a forma como ope-
ramos nossas indústrias e estimulamos o desenvolvimento econômico, não deixando 

6  F. Koop, Coronavirus Hits a Critical Year for Nature and the Climate (16.03.2020), Diálogo Chino, 

https://dialogochino.net/en/climate-energy/34325-coronavirus-disrupts-critical-year-for-climate/. 

7  Watts, supra. Cf., também, M. Astralaga, COVID-19: An Opportunity for the Road not Taken? (15.04.2020), IFAD 
Blogs, https://www.ifad.org/en/web/latest/blog/asset/41871812: “The onset of the financial crisis saw a similar instant 
impact on global GHG emissions. … [B]y 2010, GHG emissions had rebounded [from 48.6 gigatons of CO2 equivalent 
by the end of 2008] to almost 51 gigatons”.

8  Watts & Kommenda, supra. 

9  A. Aragão, Projeções Ambientais sobre o Mundo Pós-Covid e a Possibilidade de uma Nova Ordem Ecológica 
Internacional, Manuscrito em arquivo (sem data).



MEIO AMBIENTE: UMA QUESTÃO GLOBAL MEIO AMBIENTE: UMA QUESTÃO GLOBAL40 41

ninguém para trás, quanto para o modo como nos comportamos em casa, no trabalho 
e no lazer.10 Nas palavras de uma especialista ambiental do Fórum Econômico Mundial: 
“Isto exige uma ação ágil e efetiva, não apenas para a economia, mas para a capacidade 
de longo prazo do planeta de sustentar populações humanas saudáveis e produtivas.”11

Semana passada, por exemplo, a União Africana e a Agência Internacional de Energia 
Renovável anunciaram a intenção de colaborar neste sentido, no âmbito da Iniciativa 
“Corredores de Energia Limpa”, que visa  criar mercados regionais robustos para o in-
tercâmbio transfronteiriço de energia elétrica. O objetivo será o de promover o desen-
volvimento de energia renovável por todo o continente, inclusive através de sistemas 
resilientes e descentralizados. O foco deve ser a expansão do acesso à energia para a 
prestação de serviços básicos em centros de saúde e comunidades rurais, como equi-
pamentos médicos e fornecimento de água, de modo a fortalecer a resposta regional 
ao COVID-19 e, no longo prazo, a realização da Agenda 2030.12

Por sua vez, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) já está 
respondendo ao impacto causado pelo crescente número de indivíduos contaminados 
com o COVID-19, hoje presente em 14 dos 16 estados-membros. Medidas regionais em 
resposta à retração econômica dizem respeito, por exemplo, ao fortalecimento da gestão 
de desastres e incluem uma parceria com a Organização da ONU para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO), para assegurar a continuidade de programas de educação 
e aprendizado. A secretaria da comunidade também está monitorando e avaliando o 
impacto socioeconômico da pandemia sobre a região.13

Por outro lado, o Banco Europeu de Investimento (EIB) anunciou o seu envolvimento 
no processo de recuperação econômica pós-crise, através de um fundo de garantia no 
valor de €25 bilhões, criado para apoiar o empresariado da região. O fundo deve bene-
ficiar todos os setores impactados, através de uma larga variedade e combinação de 
produtos, com o foco principal sendo os pequenos e médios negócios e a manutenção 
de sua liquidez. Espera-se que todos os membros da União Europeia contribuam para 
o fundo, sendo que terceiros poderão também participar. O anúncio não deixa claro se 
e como o fundo incorpora critérios de sustentabilidade. Segundo o presidente do EIB, a 
recuperação da UE deve ser rápida e verde. Por isso, além deste imediato socorro com a 

10  COVID-19 is not a Silver Lining for the Climate, says UN Environment Chief (05.04.2020), UN News,

https://news.un.org/en/story/2020/04/1061082. 

11  M. Quinney, COVID-19 and Nature Are Linked. So Should Be the Recovery (14.04.2020), World Economic 
Forum, https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-nature-deforestation-recovery/?utm_
campaign=5%20things%20from%20the%20week&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_
content=86381488&_hsenc=p2ANqtz-_ny1j4ezEyklX7PeBH8-yjiO0ym2Qsl57f2bcZRSwVRxHwZ_
qqNPshPcKat1iPY9jngI2hxseVA6JCDQGkbuaInFAmmQ&_hsmi=86381488. 

12  African Union and IRENA to Advance Renewables in Response to COVID-19 (17.04.2020), DevelopmentAid 
News, https://www.developmentaid.org/#!/news-stream/post/63189/african-union-and-irena-to-
advance-renewables-in-response-to-covid-19?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_
campaign=NewsDigest&token=f5561b02-b6ef-434f-8532-cf563645e4aa.

13  SADC Regional Response to COVID-19 Pandemic (16.04.2020), DevelopmentAid News, 

https://www.developmentaid.org/#!/news-stream/post/63074/sadc-regional-response-to-covid-19-pandemic?utm_
source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=NewsDigest&token=f5561b02-b6ef-434f-8532-
cf563645e4aa.

criação do fundo, a EU terá que se dedicar à elaboração de um programa de recuperação 
que facilite o alcance dos objetivos de clima da organização e seus membros.14 Com isso, 
dá a entender o presidente que a sustentabilidade, embora talvez contemplada, não seja 
um componente central do fundo de emergência.

3. A HUMANIDADE RECOLHE-SE E ECOAM OS CANTOS DA NATUREZA 

Em face de uma situação de emergência, não há tempo a perder – e um ano pode 
fazer muita diferença nesta corrida épica para revertermos as taxas atuais de perda de 
biodiversidade, de mudança do clima, de acidificação dos oceanos, de uso excessivo 
de escassos recursos hídricos, de desflorestamento e degradação do solo, e assim por 
diante. Há cinco anos passados, a Agenda 2030 já alertava: “Nós podemos ser a primeira 
geração a obter êxito em acabar com a pobreza, assim como também podemos ser a 
última com chance de salvar o planeta.”15 

Mas a verdade é que, enquanto nos ocupávamos do calendário do direito internacio-
nal do ambiente para o final desta década, a própria Mãe Natureza, em sua misteriosa 
sapiência, já vinha desenhando outros planos para chamar a nossa atenção para o seu 
estado alarmante e o papel do ser humano neste cenário. O COVID-19 põe em evidên-
cia, de forma mais clara do que qualquer tratado ou declaração política poderiam, as 
conexões planetárias que inevitavelmente fazem de todas as nações e de todos os seres 
elementos interdependentes em uma complexa e vulnerável rede de vida, sempre em 
movimento, sempre evoluindo. 

Nas palavras do Papa Francisco: “Fomos surpreendidos por uma tempestade ines-
perada e furibunda. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e deso-
rientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários;. todos chamados a remar 
juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento.” E, assim, “ficou a descoberto, uma vez 
mais, aquela (abençoada) pertença comum a que não nos podemos subtrair: a pertença 
como irmãos.”16 Por isso, como opina a secretária executiva em exercício da CDB, “se 
não cuidarmos da natureza, a natureza dará um jeito em nós”17

Isso porque a comunidade científica vem aventando a possibilidade de que a origem 
do coronavirus esteja ligada ao consumo de carne de espécies da fauna silvestre, muitas 
vezes viabilizado pelo tráfico ilegal.18 Este possível elo entre a nova doença e animais 

14  EIB Group Establishes EUR 25 Billion Guarantee Fund to Deploy New Investments in Response to COVID-19 crisis 
(16.04.2020), EIB Press Releases, https://www.eib.org/en/press/all/2020-100-eib-group-establishes-eur-25-billion-
guarantee-fund-to-deploy-new-investments-in-response-to-covid-19-crisis#. 

15  ONU, Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030), p.12.

16  Papa Francisco, Homília (27.03.2020), https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-03/papa-francisco-
homilia-oracao-bencao-urbe-et-orbi-27-marco.html.

17  P. Greenfield, Ban Wildlife Markets to Avert Pandemics, Says UN Biodiversity Chief (06.03.2020), The Guardian,

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/06/ban-live-animal-markets-pandemics-un-biodiversity-chief-age-
of-extinction?CMP=share_btn_tw. 

18  Cf. D. Cyranoski, Mystery Deepens over Animal Source of Coronavirus (26.02.2020), Nature Articles,

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00548-w, no sentido de que os resultados de testes realizados ainda 
não são definitivos, mas que os pangolins seriam os principais suspeitos; International Experts Urge Countries to 
#EndWildlifeCrime – UM World Wildlife Day 2020 (04.03.2020), Born Free Newsroom, https://www.agilitypr.news/
International-Experts-Urge-Countries-to--8820, informando que os mercados de animais silvestres são considerados 
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selvagens ainda não foi confirmado em definitivo, mas tampouco foi ele rejeitado. Por 
si só, tal possibilidade deveria dar novo ímpeto a esforços de combate ao tráfico ilegal 
e de controle do comércio desses animais. Neste sentido é o paradigma “Uma Saúde”, o 
qual reconhece que a saúde animal e a saúde humana são interdependentes e condicio-
nadas à saúde dos ecossistemas que os abrigam. O paradigma é promovido e aplicado 
inclusive pela Organização Mundial da Saúde (OMS).19

E não é só: os impactos das atividades criminosas contra o meio ambiente global vão 
além de possíveis repercussões sobre a saúde humana. O tráfico ilegal da vida silvestre 
é produto de um sistema organizado e transnacional, altamente lucrativo e alimentado 
pela corrupção e com conexões até mesmo com o terrorismo e outros grupos crimino-
sos. Os riscos à nossa saúde são mais uma face de um problema enorme, complexo e 
altamente prejudicial para a biodiversidade, como também para as comunidades locais 
e a economia e segurança dos países de origem.20

Recentemente, por isso, a China reafirmou a proibição da caça, do comércio e do 
transporte da fauna silvestre, como determina a legislação aplicável, e declarou que 
passará a punir os infratores com maior severidade. O país também decidiu eliminar o 
hábito de consumo indiscriminado de carne de animais selvagens. A decisão tem força 
imediata e seus objetivos são o de proteger a vida e saúde humanas e a eco e biossegu-
rança, prevenir importantes riscos sanitários e aprimorar a conservação ecológica para 
uma maior harmonia entre o ser humano e a natureza. A proibição quanto ao consumo 
de carne abrange todos as espécies terrestres da fauna selvagem, inclusive indivíduos 
gerados artificialmente ou mantidos em cativeiro, bem como as atividades de caça, 
comércio e transporte daqueles animais no meio natural para fins de consumo. 

Essa decisão é muito importante e responde a reiterados clamores da comunidade 
internacional para que a China impusesse tais proibições e punisse com vigor condutas 
a elas contrárias. No entanto, a decisão deixa aberta uma preocupante lacuna: o uso da 
fauna silvestre na medicina tradicional. Exceções são também concedidas à pesquisa, 
exibições e outros propósitos especiais – estes últimos não definidos na decisão. De 
qualquer modo, os usos permitidos ficam sujeitos a um rigoroso processo de consi-
deração e autorização, bem como às exigências aplicáveis de quarentena e inspeção, 
conforme regulamentação a ser tempestivamente adotada e estritamente aplicada pelo 
Conselho de Estado. 

Quanto a meios de implementação, a decisão impõe à sociedade e a seus membros 
a obrigação de implementar campanhas de conscientização e mobilização sobre temas 

fontes potenciais de doenças novas para o ser humano; e D. Mira-Salama, Coronavirus and the ‘Pangolin Effect’: 
Increased Exposure to Wildlife Poses Health, Biosafety And Global Security Risks (17.03.2020), World Bank Blogs,

https://blogs.worldbank.org/voices/coronavirus-and-pangolin-effect-increased-exposure-wildlife-poses-health-
biosafety-and?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT, segundo o qual, apesar da ciência quanto ao coronavirus ainda não 
ser conclusiva, já se sabe que o SARS-CoV-2 originou-se em espécimes da fauna silvestre.

19  Cf. OMS, One Health (21.09.2017), https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health. 

20  J.E. Scanlon, End Wildlife Crime Event, House of Lords, London UK, 3 March 2020, UN World Wildlife Day 
(03.03.2020), LinkedIn Pulse,

https://www.linkedin.com/pulse/end-wildlife-crime-event-house-lords-london-uk-3-march-scanlon-ao/. 

correlatos, inclusive para a formação de estilos de vida cívicos e saudáveis. A decisão 
também exige que todas as autoridades competentes adotem sistemas efetivos de fis-
calização, investigação e penalização, designem os órgãos responsáveis, com atribuições 
claramente definidas, e fortaleçam mecanismos de coordenação, supervisão, vistoria 
e prestação de contas. Os estabelecimentos e as operações ilegais serão fechados, e as 
autoridades locais deverão instruir, apoiar e compensar os produtores afetados no 
processo de transição para atividades econômicas alternativas.21

De fato, ações mais robustas em matéria de fiscalização e penalização, tanto no 
âmbito nacional como através de cooperação entre os países e atores relevantes, são 
imprescindíveis neste contexto – inclusive para assegurar que os mercados e estabe-
lecimentos que vierem a ser fechados na China não sejam absorvidos pelas redes de 
crime organizado.22 

Dito isso, as possíveis causas e o impacto da pandemia exigem reflexões sobre sus-
tentabilidade e a nossa relação com a natureza que transcendem a questão do tráfico 
ilegal de animais silvestres. Por exemplo, alertam-nos os cientistas sobre as conexões 
entre os efeitos do fenômeno das mudanças climáticas e o surgimento de novas doen-
ças. Por conta de tais conexões, seria impossível pretendermos evitar novas crises de 
saúde e, ao mesmo tempo, chegarmos ao final da conferência da CMC sem a adoção 
das decisões necessárias à contenção da crise climática. Expliquemos: a probabilidade 
de novas doenças aparecerem e espalharem-se cresce com o aumento da temperatura 
média global.23 Ao mesmo tempo, populações afetadas por altos níveis de poluição 
atmosférica são mais vulneráveis à contração do COVID-19 e de outras infecções simila-
res.24 Por estes e por outros riscos, precisamos despertar para o quão próximos estamos 
de provocar no planeta alterações irreversíveis, com a oportunidade que ainda temos 
de salvar vidas rapidamente desaparecendo – como recentemente salientado por um 
grupo de cientistas.25 

21  Governo da China, 13º Congresso Nacional Popular, Comitê Permanente, 16ª Reunião, Decisão sobre a Completa 
Proibição do Comércio Ilegal da Fauna Silvestre e a Eliminação do Não-Saudável Hábito de Consumo Indiscriminado 
de Carne de Animais Selvagens, para a Proteção da Vida e Saúde Humanas (24.02.2020),

http://www.npc.gov.cn/englishnpc/lawsoftheprc/202003/e31e4fac9a9b4df693d0e2340d016dcd.shtml. 

22  J.E. Scanlon, To End Wildlife Crime Global Responses Must Move with the Times (17.03.2020), LinkedIn Pulse, https://
www.linkedin.com/pulse/end-wildlife-crime-global-responses-must-move-times-scanlon-ao/. 

23  M. Schreiber, The Climate Crisis Will Be Just as Shockingly Abrupt (27.03.2020), The New Republic,

https://newrepublic.com/article/157078/climate-crisis-will-just-shockingly-abrupt. Cf., também, M. Schreiber, 
Climate Change Is Already Hurting Kids’ Health (15.11.2019), The New Republic, https://newrepublic.com/
article/155746/climate-change-already-hurting-kids-health: “Changing environmental conditions also further the 
spread of diseases. Mosquitoes thrive in warmer temperatures, and in pools of water left by storms and floods. 
As they move into new territory on a warming globe, the insects bring malaria and dengue to even more people. 
These hotter temperatures are perfect for the transmission of dengue fever, researchers say, and Vibrio bacteria—
which cause cholera, infections, stomach inflammation and blood poisoning—are also flourishing, especially along 
coastlines.” 

24   Watts & Kommenda, supra. 

25  T. Lenton et al, Climate Tipping Points — Too Risky to Bet Against (27.11.2019), Nature Comment, 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0. Cf., também, o alerta de Schreiber (2020), supra: “The 
coronavirus is a real and urgent threat. But there’s also a pressing danger in failing to address climate change in 
policies and funding… What’s happening to the planet… isn’t going to stop just because we’re dealing with another 
crisis, and this is no time to ease up on the climate fight. In fact, because of the ways climate change contributes to 
poor health, it makes action even more urgent.” 
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As taxas bárbaras de redução da biodiversidade também são relevantes aqui, no 
sentido de contribuírem para o surgimento de novas doenças. Afinal, a natureza forma 
uma barreira protetora entre nós e enfermidades desconhecidas. O desflorestamento, 
a degradação e a fragmentação de habitats reduzem o espaço disponível para espécies 
silvestres e trazem-nas, cada vez mais, para perto de nós. São, com isso, criados riscos sa-
nitários simplesmente pelo contato interespécies mais próximo e, até então, inexistente. 

Com aquela barreira natural em decadência, já 2/3 das doenças infecciosas conhecidas que 
nos afetam são zoonoses, i.e., têm origem animal.26 Exemplos aqui incluem a SARS e a MERS, 
o ebola e o zika vírus e, na Amazônia, a malária, pois as áreas desflorestadas são habitats ideais 
para o mosquito transmissor.27 Até agora, zoonoses não haviam causado uma crise de mag-
nitude global como o corona. No nosso bravo mundo moderno, porém, interdependente e 
interconectado como uma vila global, aqueles precedentes não podem mais justificar a nossa 
tendência de subestimar tamanha ameaça à nossa saúde – ameaça esta que nós mesmos 
engendramos e seguimos agravando com a nossa inércia diante de um problema já bem 
conhecido. Com efeito, não podemos continuar ignorando a seriedade e gravidade destes 
riscos e suas relações de causalidade com a nossa crescente pegada ecológica.28 

Além da conexão entre saúde, clima e biodiversidade, as resultantes mudanças am-
bientais ainda são vulneráveis aos chamados tipping points. Estes referem-se ao ponto, 
de difícil identificação, em que pequenas alterações em um dado ecossistema conver-
tem-se rápida e repentinamente em danos irreversíveis. A literatura cita, em particular, 
o risco de que o contínuo desmatamento da Amazônia eventualmente desencadeie a 
aceleração e o alastramento do processo de degradação, até o ponto em que a floresta  
ganhe as características de um ecossistema de savana e passe a emitir mais gás carbô-
nico do que ela absorve.29 

Realmente, o nosso modelo econômico coloca o meio natural sob pressão extrema; a 
pandemia, então, demonstra o que pode ocorrer quando comprometemos a estabilidade 
dos elementos deste sistema formidável, mas também interconectado e frágil, que é o 
nosso planeta.30 Nas palavras do Prof. Milaré: “não podemos esquecer, mesmo em meio 
a esse turbilhão de tensos acontecimentos, as referências que a ciência vem nos apon-
tando há bastante tempo sobre as reais ameaças para a saúde do Planeta Terra. A origem 
dessa emergência sanitária, certamente a maior crise do século XXI,  nós conhecemos 
desde muito. Reside no modo como tratamos a Nossa Casa Comum”.31

4. REPENSANDO O FUTURO E A NOSSA RELAÇÃO COM A MÃE-TERRA

O momento que vivemos convida-nos a considerar os riscos que nós mesmos criamos e 
a que estamos todos expostos – riscos para a economia e para a sociedade associados com 

26  Greenfield, supra; E.M. Mrema, Statement on the occasion of World Health Day (07.04.2020).

27  Quinney, supra.

28  Mrema, supra; É. Milaré, Milaré Advogados, Newsletter de março de 2020.

29  E.M. Mrema, Statement on the occasion of World Health Day (07.04.2020). 

30  Quinney, supra. 

31  Milaré, supra.

a perda da biodiversidade, com as mudanças climáticas, com a escassez e poluição hídrica, 
a destruição das florestas e dos oceanos, e assim por diante. Precisamos mesmo repensar 
estes riscos como oportunidades e encarar com urgência muito maior a necessidade de ação 
individual e coletiva para transformarmos a nossa trajetória, em direção rápida e eficiente 
à realização da Agenda 2030 em todas as suas dimensões – social, econômica e ambiental. 

A pandemia também serve para mostrar que, em face de uma crise grave e global, 
os governos e outras instituições são capazes de reações ágeis e, de fato, são cobrados 
para que executem medidas significativas, rápidas e efetivas. Por sua vez, também, a 
sociedade e os indivíduos em geral provaram-se aptos e dispostos a adotar mudanças 
radicais e generalizadas de comportamento. E todas essas reações vêm sendo coroadas 
com manifestações notáveis de generosidade e empatia – das universidade liberando 
cursos online às empresas, permitindo acesso a produtos sem custos; como também 
as mensagens em redes sociais encorajando o apoio ao comércio local e apreciando os 
serviços essenciais daqueles que não podem parar ou que estão na linha de frente de 
controle da pandemia.32 Entre o empresariado brasileiro, por exemplo, “um esforço de 
guerra [está] transformando suas produções para garantir o abastecimento de insumos, 
máscaras, respiradores, álcool em gel e de diversos produtos indispensáveis para a luta 
contra o coronavirus, denotando [o seu] comprometimento ético e uma postura cidadã”.33

Realmente, exemplos de ótimas iniciativas proliferam-se no Brasil e no mundo, ins-
piradas por valores como o da solidariedade, cooperação, coragem e criatividade, para 
amenizar os efeitos da pandemia. São elas um abrigo à esperança enquanto atravessamos 
esta tempestade – a esperança de que, diante de qualquer desafio, não perderemos “a 
nossa capacidade de exercitar a generosidade e a humanidade com o próximo ... para 
que o momento atual possa ser menos penoso para todos, sem exceção”.34

Como nota a secretária executiva em exercício da CDB, em sua declaração por ocasião 
do Dia Mundial da Saúde, esta combinação de efeitos da pandemia oferece-nos uma 
oportunidade única “de repensar e transformar a nossa relação com a natureza e, ao 
mesmo tempo, promover a saúde comunitária e global”; e, com isso, “evitar catástrofes 
similares no futuro”. Todos juntos, portanto, “atravessaremos esta crise e começaremos 
a reconstruir melhor”.35 Em particular, como explica a secretária executiva da CMC, os 
planos de recuperação que virão com o retorno à normalidade devem incluir os mais 
vulneráveis e dar à economia do século 21 uma configuração “limpa, verde, saudável, 
justa, segura e mais resiliente.”36 Vale lembrar aqui o compromisso dos países ao apro-
varem a Agenda 2030 há cinco anos passados: “O futuro da humanidade e do nosso 
planeta está em nossas mãos.”37 

32  Cf. Schreiber (2020), supra; Mrema, supra.

33  Milaré, supra.

34  Id.

35  Mrema, supra. 

36  COP26 Postponed, UN Climate Press Release (01.04.2020), https://unfccc.int/news/cop26-postponed. 

37  Agenda 2030, supra, p.13.
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4. A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO EMPRESARIADO, DURANTE E APÓS 
A CRISE

O setor empresarial também tem grandes planos visando a sua contribuição para o Super 
Ano da Biodiversidade – planos estes mantidos apesar da pandemia. A realização da Cúpula 
de Líderes do Pacto Global da ONU está programada para junho, em Nova York, comemo-
rando 20 anos desde o lançamento da iniciativa. O evento, recentemente adaptado para o 
ambiente virtual, deve reunir mais de 2000 líderes de sustentabilidade corporativa, além 
de outros atores interessados no tema, com o fim de discutir os valores da ONU, o futuro do 
multilateralismo e o papel das empresas que compõem o pacto na realização dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), inclusive através de parcerias com outros setores.

No âmbito da CMC, muitas empresas estão começando a dedicar maior atenção à 
problemática de adaptação, e não apenas a ações mitigatórias e a repensar como esses 
dois pilares da convenção devem ser mais bem integrados. Há, assim, expectativa de 
que o tema de adaptação às mudanças climáticas já inevitáveis, considerado como 
tendo sido negligenciado por tempo demais, finalmente receba a atenção merecida. 
Dentro do tema, especialistas ensinam que os impactos das mudanças no clima serão, 
e já estão sendo, sentidos, fundamentalmente, através do bioma água, cada vez mais 
reconhecido, portanto, inclusive pelas empresas, como elo e catalisador fundamental 
neste contexto. Por isso, a Comissão Global de Adaptação, um painel composto de repre-
sentantes de alto nível, liderado pelo ex-secretário geral da ONU, Ban Ki-Moon, resolveu 
dedicar-se, entre outras prioridades, à missão de promover a adaptação aos dramáticos 
efeitos das mudanças climáticas através da gestão resiliente dos recursos hídricos. A 
esta missão entidades como o Fórum Econômico Mundial, as Autoridades Holandesas 
de Água e a Danone, além de várias outras organizações e iniciativas governamentais 
e não governamentais, já manifestaram apoio e interesse em atuar ali como parceiras. 

E nem poderia ser diferente. Afinal, é na natureza que as atividades econômicas en-
contram a sua base de sustentação, e é de uma natureza combalida que surgem ameaças 
para a própria viabilidade de longo prazo de muitos negócios. Segundo um recente 
relatório sobre riscos ambientais, mais da metade do PIB mundial depende da natureza 
em graus variados e, para cada dólar investido em esforços de restauração ambiental, o 
retorno esperado é de US$9 em benefícios econômicos. No setor agrícola, em particu-
lar, calcula-se que certas mudanças na forma como produzimos alimentos poderiam 
liberar anualmente $4.5 trilhões em novas oportunidades de negócios até 2030, além 
dos danos sociais e ambientais assim evitados. Interessa às empresas, portanto, ver na 
natureza uma parceira, capaz de prestar serviços essenciais ao processo produtivo e 
oferecer outras oportunidades para a otimização de suas operações.38

Ao mesmo tempo, enquanto a crise perdura e mesmo no período de recuperação que 
se seguirá, são necessários bom senso e boa fé, flexibilidade e criatividade no trato com 
as atividades produtivas. Isto não quer dizer eximir as empresas do cumprimento com 
a legislação, mas sim abrir o espaço para o diálogo e uma busca conjunta de soluções em 
casos de possíveis ou efetivas violações – não as causadas por negligência ou intenções 

38  Quinney, supra.

criminais, mas aquelas quase impossíveis de se evitar no cenário atual e que não pos-
suam grandes repercussões para o objetivo maior de se garantir a qualidade ambiental. 

Neste sentido, pode-se citar um recente memorando da agência ambiental norte-a-
mericana (EPA), estabelecendo critérios e procedimentos para o exercício do poder de 
polícia ambiental durante a crise – ou o que chama de política temporária de enforce-
ment discricionário da legislação ambiental, válida para determinados tipos de infração 
e que, por ora, deve prevalecer no lugar das respostas de outra forma aplicáveis em um 
cenário de normalidade.39 Alguns dias depois do memorando da EPA, um ato parecido foi 
também editado pelo IBAMA, empregando soluções e garantias ambientais semelhan-
tes, no contexto do desenvolvimento sustentável e levando em conta as circunstâncias 
extraordinárias do momento.

O memorando da EPA já foi objeto de severas críticas por parte de grupos ambien-
tais e ex-funcionários da agência.40 O mesmo provavelmente deve ocorrer em relação 
ao comunicado do IBAMA. Uma análise exaustiva da legalidade e constitucionalidade 
daqueles atos, à luz dos ordenamentos jurídicos de cada país, não caberia no espaço do 
presente artigo.

Cabem aqui, não obstante, algumas breves observações quanto à aparente compati-
bilidade desses atos com o objetivo de desenvolvimento sustentável em um momento 
de crise. Em ambos os casos, uma análise mais cuidadosa dos respectivos documentos 
permite-nos ver que, em certa medida, as críticas feitas possam ser infundadas, ao 
sugerirem que o órgão ambiental estaria simplesmente abrindo mão do exercício do 
poder fiscalizatório e sancionatório que lhe cabe e, com isso, deixando as empresas 
livres para violar a legislação. 

Na verdade, as política temporárias da EPA e do IBAMA refletem a realidade de que 
muitas indústrias estão necessariamente operando com um número reduzido de fun-
cionários, pessoal essencial e terceirizados, não porque assim queiram, mas de modo 
a respeitar as exigências legais da quarentena, evitar demissões, atender às demandas 
do mercado (ainda que reduzidas) e manter a sua viabilidade econômica. O mesmo 
vale para os laboratórios que integram a rede de fiscalização da EPA, na coleta, análise 
e relato de amostras. 

O presente cenário pode dificultar a estrita observância de obrigações previstas em 
leis, regulamentos, licenças e acordos administrativos ou judiciais, quanto à realização 
de determinadas atividades, à apresentação de relatórios e ao cumprimento de prazos 
e ao respeito ininterrupto a padrões de emissão e descarga aplicáveis. Por isso, a discri-
cionariedade dos órgãos quanto à aplicação de sanções, como conferida pelos atos, vale 

39  EPA, Memorandum (26.03.2020), https://www.epa.gov/enforcement/covid-19-implications-epas-enforcement-
and-compliance-assurance-program.

40  Cf. O. Milman & E. Holden, Trump Administration Allows Companies to Break Pollution Laws during Coronavirus 
Pandemic (27.03.2020), The Guardian, 

https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/27/trump-pollution-laws-epa-allows-companies-pollute-
without-penalty-during-coronavirus. 
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apenas para transgressões de menor impacto e que resultem de limitações causadas pela 
pandemia e somente para os infratores que tomem as medidas ali exigidas. Ademais, 
a EPA e o IBAMA devem avaliar regularmente a contínua necessidade e abrangência de 
suas respectivas políticas temporárias, de modo a determinar as modificações apro-
priadas e, eventualmente, a sua extinção.

Assim sendo, parece-nos que a EPA e o IBAMA, nestes dias incertos e extraordinários, 
nada mais fazem do que buscar uma fórmula alternativa de fiscalização capaz, a um só 
tempo, de assegurar o compliance ambiental e a proteção da sociedade e de minimizar 
os impactos econômicos e outras dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo em 
decorrência da quarentena. Em outras palavras, o objetivo seria o de minimizar esses 
impactos, sem trair o compromisso primeiro daquelas agências com a qualidade am-
biental.41 Nada nos respectivos documentos sugere o contrário.

De qualquer modo, somente a prática poderá confirmar ou não o acerto da posição 
adotada aqui e nos EUA sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável em um con-
texto de contração temporária econômica desencadeada por uma crise extraordinária 
no setor de saúde.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Logo voltaremos à normalidade. Quando isso ocorrer, não nos olvidemos das várias 
mensagens deixadas para nós pela Mãe Natureza , assim como da capacidade do ser 
humano e das nossas sociedades e instituições de unir forças e agir com determinação 
e um sentido de urgência. 

O meio ambiente está sempre evoluindo para responder aos choques que enfrenta; 
como dele somos parte, também carregamos uma capacidade inerente de adaptação. 
Que 2020 – o Super Ano da Biodiversidade – marque o momento em que a humanidade 
despertou para a inevitável transversalidade das questões ambientais, ajustou o rumo 
e reviu a nossa relação com a Terra – enfim, uma relação de reverência, mas também 
de parceria e benefícios mútuos.

41  Neste sentido, cf. Saes Advogados, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) cria Programa para 
Minimizar os Impactos da Pandemia nas Obrigações Ambientais (30.03.2020), https://www.saesadvogados.com.
br/2020/03/30/agencia-de-protecao-ambiental-dos-estados-unidos-epa-cria-programa-para-minimizar-os-impactos-
da-pandemia-nas-obrigacoes-ambientais/; e Saes Advogados, Licenciamento Ambiental e Pandemia: IBAMA Revê 
Exigências (03.04.2020),

https://www.saesadvogados.com.br/2020/04/03/licenciamento-ambiental-e-pandemia-ibama-reve-exigencias/.

A PANDEMIA E O DESAFIO DO 
HOMEM PARA UM NOVO TEMPO

A pandemia decorrente da COVID-19 virou o mundo pelo avesso, provocando 
inicialmente um pânico generalizado e impondo mudanças de hábitos (intensi-
ficação do e-commerce e home office, isolamento, p.ex.), além da paralisação de 
grande parte das atividades econômicas, do aumento do desemprego e da pobreza, 
e vem gerando dúvidas e incertezas sobre o futuro de cada um de nós. Nesse con-
texto, vieram à tona nossas fragilidades humanas, muitas vezes despercebidas no 
cotidiano de nossas vidas.

Por mais que tenhamos dificuldade para compreender e aceitar o que está 
acontecendo atualmente, o modo muitas vezes predatório com que a sociedade 
vem tratando nossa casa comum já apresentava sinais de que algo de dimensões 
globais poderia ocorrer e pôr em risco a sobrevivência de todos nós. As mudanças 
climáticas e os desafios de enfrentar seus efeitos já são alguns indicadores nessa 
direção. Mas, tome-se também o caso da explosão demográfica, que há muito 
revela um descabido sentimento egoísta do homem e expõe a falta de condições 
dignas de sobrevivência de muitas populações ao redor do mundo, além de outras 
problemáticas como o desequilíbrio ecológico, a perda da biodiversidade, entre 
outras questões que estão em dissonância com os postulados de uma agenda de 
desenvolvimento sustentável.

Diante de tudo o que vem acontecendo, torna-se urgente o surgimento de uma 
nova ordem mundial, de uma sociedade que esteja universalmente comprometida 
com a preservação ambiental, que invista decisivamente na proteção das riquezas 
naturais, privilegiando o respeito aos ciclos da vida, com projetos efetivos de prote-
ção ambiental, de preservação das florestas, de despoluição de rios, solo e ar, e que 
convençam os cidadãos do mundo de que, se não estivermos pactuados com esses 
objetivos, estaremos perdendo nossa segurança de continuidade na Terra.

EDGARD TAMER MILARÉ
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Na contramão do que muitos têm comentado, em vez de pensarmos que a natureza, 
por meio da COVID-19, está se vingando de nós, deveríamos transformar esse triste e 
difícil acontecimento global em um despertar de consciência e ser verdadeiros prota-
gonistas do nosso futuro. O parâmetro para isso não deve ser essencialmente político, 
econômico, social, cultural, científico, jurídico ou ambiental, mas levar em conta a 
conjugação de todos esses fatores.

Em nível global, as constantes trocas de farpas entre governos, sejam negacionistas 
ou não, não levarão a um caminho de enfrentamento do que virá pela frente. Seria 
desejável nesse momento que todos os países se irmanassem para uma verdadeira 
“reciclagem moral”, com a convicção de que o mundo, que não é de ninguém, é capaz 
de a todos satisfazer, desde que aproveitado harmoniosamente.

O DANO AMBIENTAL E O IMPACTO 
NEGATIVO AO MEIO AMBIENTE 
EM EMPREENDIMENTOS DO 
SETOR ELÉTRICO

1. INTRODUÇÃO

A doutrina, a jurisprudência e os órgãos administrativos usualmente não diferenciam 
os termos dano ambiental e impacto negativo. Com efeito, não é raro ver o termo dano 
sendo utilizado para designar um impacto negativo analisado no decorrer do licencia-
mento ambiental, como também apontar-se como impacto um dano para o qual se 
exige a reparação civil e a aplicação das responsabilidades administrativa e criminal. 

A olhos menos avisados poderia parecer, inclusive, pouco producente distinguir 
os conceitos jurídicos de dano ambiental e de impacto negativo ao meio ambiente, na 
medida em que, ao fim e ao cabo, ambos causam um efeito adverso e prejudicial ao 
meio ambiente. 

Sobretudo em grandes obras, como o são os empreendimentos hidrelétricos, ao se 
constatar a possibilidade de grandes modificações no meio ambiente, que causam efeti-
vas perdas para o equilíbrio da natureza e afetam consideravelmente a biodiversidade, 
fala-se muito em danos ambientais quando o correto seria indicar um significativo 
impacto ambiental.  

Bem por isso, é preciso ter bastante claro quando se dá o impacto negativo e quando 
ocorre um dano ambiental. Inclusive, para ser bem conduzida a reação jurídica – que 
deve emergir para equacionar os efeitos causados por um e por outro –, é absolutamente 
necessário, como se verá, tratar de alcançar o correto significado de cada um.
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2. PROPOSTA DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS CONCEITOS DE DANO AMBIENTAL E DE 
IMPACTO NEGATIVO AO MEIO AMBIENTE

Buscando distinguir os efetivos conceitos de impacto negativo no meio ambiente e 
de dano ambiental, torna-se necessário, em um primeiro momento, enfrentar também 
a melhor cognição para os termos poluição e degradação. Isso porque, não raro, são 
igualmente utilizados de forma confusa e como sinônimos daqueles. 

A bem ver, há enorme dificuldade em distinguir os conceitos não só de dano e impacto, 
mas também dos termos poluição e degradação.   Buscando, portanto, estabelecer uma 
distinção epistemológica e com fins didáticos dos conceitos de impacto, dano, poluição 
e degradação, vale lembrar, de início, o fato de que qualquer atividade do homem (ação 
antrópica1) é capaz de alterar, de alguma maneira, o meio ambiente. São alterações de-
sejadas ou não, significantes ou insignificantes, positivas ou negativas.   Afastando-se 
os aspectos positivos2, é certo dizer serem o impacto ou o dano – aqui analisados – as 
mudanças negativas ou adversas provocadas no meio ambiente por ação do homem, 
ambos podendo causar poluição ou degradação.

De efeito, é possível definir, até por intuição, serem o impacto e o dano os fatos, en-
quanto que a degradação e a poluição são as suas consequências. Ou seja, um impacto 
negativo pode ser considerado poluidor ou degradador, como também o dano implicar 
poluição e degradação. Não haveria erro em assim se expressar. Contudo, além de propor 
que o dano e o impacto sejam tidos como os fatos, sugerimos que os termos poluição 
e degradação sejam considerados suas consequências, sendo profícuo estabelecer a 
consequência degradação ligada ao impacto negativo no meio ambiente, enquanto o 
efeito poluição deve ser relacionado com o dano ambiental.

Explica-se: a legislação brasileira não é clara em relação às noções de impacto am-
biental e de dano ambiental. Basta ver, de um lado, a Resolução CONAMA nº 001/1986, 
que estabeleceu o procedimento do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, conceituar o 
impacto ambiental como “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou bio-
lógicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 
das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem: I – a saúde, a segurança 
e o bem-estar da população; II – as atividades sociais e econômicas; III – as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente; IV – a qualidade dos recursos ambientais”.

Vale notar, ainda, a similaridade do conceito acima de impacto ambiental, introdu-
zido pela Resolução CONAMA nº 001/1986, com a definição de poluição estabelecida 
na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), segundo a qual esse termo 
significa “a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta 

1  Ação antrópica: “uma forma de presença ativa do ser humano junto aos demais seres que o cercam e nos quais 
imprima a sua característica.” COIMBRA, José de Ávila Aguiar. O outro lado do meio ambiente. Campinas: Millenium, 
2002, p. 281. Neste ponto, vale recordar, conforme nos ensina Luiz Roberto Tommasi, o fato de os recursos naturais 
sofrerem efeitos não apenas da mão do homem, mas também da própria natureza, a qual pode, inclusive, impor 
paroxismos extremamente calamitosos aos próprios ecossistemas. TOMASSI, Luiz Roberto. Estudo de impacto 
ambiental. São Paulo: CETESB: Terragraph Artes e Informática, 1993, p. 13.

2  Os impactos ocasionados por determinado empreendimento ou uma atividade podem em muitas situações ser 
positivos. É o que ocorre, por exemplo, quando a instalação de uma fábrica representa o aumento de número de 
empregos formais em uma região com elevado índice de desemprego ou informalidade.

ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavora-
velmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) 
lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos”.3

Por outro lado, a mesma Política Nacional de Meio Ambiente define degradação da 
qualidade ambiental como “a alteração adversa das características do meio ambiente.” 

A respeito do conceito de impacto ambiental prescrito na referida Resolução CONAMA 
nº 001/1986 e da sua aparente relação com a definição de poluição da Política Nacional 
de Meio Ambiente, Luis Enrique Sánchez alerta:

“salta aos olhos, no caso brasileiro, a impropriedade dessa definição, que 
felizmente não é levada ao pé da letra na prática da avaliação de impacto 
ambiental nem é tomada em seu sentido estrito na interpretação dos tri-
bunais. Trata-se de uma definição de poluição, como se observa pela men-
ção a ‘qualquer forma de matéria ou energia’ como fator responsável pela 
‘alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas’ do ambiente. 
Paradoxalmente, a definição de poluição dada pela Lei da Política Nacional 
do Meio Ambiente reflete melhor o conceito de impacto ambiental, embo-
ra somente no que se refere a impacto negativo. Como se sabe, o impacto 
ambiental também pode ser positivo.”4

Para evitar todos esses aspectos  absolutamente confusos da Política Nacional de 
Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) e da Resolução CONAMA nº 001/1986, é preciso que 
tais normas sejam lidas em consonância com a moldura estabelecida pela Constituição 
Federal de 1988  que, em momento posterior, tratou o impacto ambiental como a de-
gradação ao meio ambiente e, determinou, ainda, que, quando essa degradação fosse 
significativa, a instalação da obra ou da atividade a ela correlata deveria ser precedida 
de estudo prévio de impacto ambiental (EIA/RIMA).5

De fato, a Constituição Federal fala em degradação ambiental o que, como já perpassa-
do, era tratado pela mencionada Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) 
como a “alteração adversa das características do meio ambiente”.

Assim, considerando que, de um lado, a Carta Maior entende o impacto ambiental 
como a degradação ao meio ambiente e, de outro, a Lei nº 6.938/1981 conceitua de-
gradação como a alteração adversa das características do meio ambiente, é possível 
concluir que o impacto negativo é qualquer alteração adversa, significativa ou não, das 
características do meio ambiente, por atividades ou empreendimentos cuja instalação 
e operação sejam apreciados antecipadamente pelo órgão administrativo competente.

O dano, por sua vez, pode ser designado como a lesão indesejada6 nos recursos am-
bientais, com consequente poluição prejudicial ao equilíbrio ecológico e à qualidade 
de vida. Diz-se lesão, porquanto a Constituição Federal dispõe que “as condutas e ativi-
dades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 

6  Ao dizer indesejada, quer-se afirmar indesejada pela sociedade em geral, e não exatamente pelo causador do dano. 
Afinal, o dano pode decorrer de ato doloso, ou seja, em que há vontade para o seu resultado.
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ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados” (artigo 225, § 3º).

Nesse sentido, José Rubens Morato Leite e Patryck Araújo Ayala ensinam que “dano 
ambiental significa, em uma primeira acepção, uma alteração indesejável ao conjunto 
de elementos chamados meio ambiente, como, por exemplo, a poluição atmosférica; 
seria, assim, a lesão ao direito fundamental que todos têm de gozar e aproveitar do meio 
ambiente apropriado.”7

A ligação do termo poluição ao dano vem da Política Nacional do Meio Ambiente, 
que, em seu artigo 14, §1º, adjetiva o causador do dano como poluidor. Vejamos: “sem 
obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, inde-
pendentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.” 

Ademais, a Lei 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, designa a po-
luição como crime, bastando ver o seu Capítulo V: Crimes contra o Meio Ambiente, Seção 
III: Poluição e outros crimes, sobretudo o quanto disposto no artigo 54, que, prevendo 
a modalidade dolosa, prescreve o seguinte tipo penal: “Causar poluição de qualquer 
natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, 
ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.”

Aliás, o mesmo tipo infracional foi elencado no Decreto federal 6514/2008 – diploma 
esse que dispõe sobre as sanções e infrações ao meio ambiente em âmbito federal –, 
imputando a poluição, novamente, como elemento negativo e que deve ser evitado, 
sob pena da aplicação de penalidades pecuniárias e restritivas de direitos.

Nesse ritmo, já se pode concluir que o impacto negativo ao meio ambiente (significativo 
ou não) é efetivamente uma ‘alteração adversa’ ou degradadora. É também a circunstância 
prevista, avaliada e gerenciada no processo de licenciamento ambiental e, portanto, algo 
aceito e necessário para o desenvolvimento econômico. Por outro lado, o dano ambiental 
sempre representa um prejuízo ou poluição indesejados, vistos como uma perda indevida 
à coletividade, podendo também alcançar perdas individuais e extrapatrimonial. 

A diferenciação dos conceitos repercute na distinta reação jurídica para cada um dos 
eventos. De fato, o impacto negativo no meio ambiente exige um sistema de comando e 
controle, consubstanciado no processo administrativo de licenciamento ambiental, no 
qual incidem medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias impostas pelo órgão 
administrativo competente. O dano ambiental, por sua vez, determina a incidência da 

7  MORATO LEITE, José Rubens; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial: teoria e prática. 7ª ed. São Paulo: RT, 2015, p. 104. Esses autores lembram que há uma segunda 
conceituação para o dano ambiental, ao englobar os efeitos à saúde das pessoas e em seus interesses. De fato, o dano 
ambiental também engloba os efeitos aos interesses individuais e patrimoniais. É o que se usou chamar de efeito 
ricochete ou reflexo, uma vez que um dano ao meio ambiente normalmente ainda causa danos ao patrimônio e 
à saúde das pessoas. Temos, todavia, que o efeito ricochete ou reflexo não é uma segunda conceituação do dano 
ambiental, mas faz parte do seu primeiro conceito, sendo uma consequência que, de igual modo, deve ser reparada. 
Nessa toada, acerca dos efeitos ricochetes causados pelo dano ambiental, Édis Milaré leciona: “o dano ambiental, 
embora sempre recaia diretamente sobre o ambiente e os recursos e elementos que o compõem, em prejuízo da 
coletividade, pode, em certos casos, refletir-se, material ou moralmente, sobre o patrimônio, os interesses ou a saúde 
de uma certa pessoa ou de um grupo de pessoas determinadas ou determináveis.” MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 
10ª ed. São Paulo: RT, 2015, p. 325.

tríplice responsabilidade: administrativa, criminal e civil.

A distinção de conceitos, como se vê, é de extrema relevância para os operadores do 
Direito Ambiental. 

Como efeito, é comum ver a – incorreta, diga-se desde já – propositura de deman-
das reparatórias no decorrer de processos de licenciamento ambiental, em que ainda 
estão sendo avaliados os impactos negativos e sendo discutidas ou implementadas as 
respectivas medidas preventivas, mitigatórias ou compensatórias respectivas. Em tais 
ações veem-se pedidos  indenizatórios relativos aos efeitos que podem ser causados 
por empreendimentos ou atividades cuja implantação está sob a análise de órgãos 
administrativos em processos de licenciamento ambiental. 

Como exemplo, citamos os processos de licenciamento de obras de grande porte, 
como são as grandes usinas hidrelétricas, em que não raro alguns ou vários dos atin-
gidos (pescadores, proprietários que serão desapropriados etc.) receiam, já no início 
da própria concepção do empreendimento, sofrer perdas materiais e pessoais e, antes 
mesmo de concluídas as medidas determinadas em âmbito administrativo, intentam 
judicialmente receber parcelas indenizatórias, normalmente atribuídas em pecúnia. 

Todavia, nessa situação em que ainda está pendente a avaliação e o gerenciamento 
do eventual impacto negativo não se pode falar em um dano ambiental a ser reparado. 
Essa é realmente uma típica manifestação do equívoco entre a concepção do impacto 
negativo e do dano ambiental. De fato, na hipótese de empreendimentos ou ativida-
des devidamente licenciados apenas ocorrerá o dano caso as medidas preventivas, 
mitigatórias e compensatórias – que, como visto, incidem para equacionar o impacto 
negativo – não sejam devidamente implementadas. 

Veja-se, a respeito, decisão do Superior Tribunal de Justiça em que se atentou para diferen-
ciação entre os conceitos de impacto e de dano em relação à atingido por usina hidrelétrica:

“DIREITO AMBIENTAL E CIVIL. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS EM CASO 
DE CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA.
O pescador profissional artesanal que exerça a sua atividade em rio que sofreu 
alteração da fauna aquática após a regular instalação de hidrelétrica (ato lícito) - 
adotadas todas as providências mitigatórias de impacto ambiental para a realização 
da obra, bem como realizado EIA/RIMA - não tem direito a ser compensado por 
alegados danos morais decorrentes da diminuição ou desaparecimento de peixes 
de espécies comercialmente lucrativas paralelamente ao surgimento de outros 
de espécies de menor valor de mercado, circunstância que, embora não tenha oca-
sionado a suspensão da pesca, imporia a captura de maior volume de pescado para 
manutenção de sua renda próxima à auferida antes da modificação da ictiofauna. 
Tratando-se de ato lícito, a indenização em análise não teria por base o princípio 
da responsabilidade. Sua justificativa seria compensar o sacrifício do direito ou 
legítimo interesse individual em prol da vantagem conferida à coletividade, não 
tendo como escopo desestimular o comportamento do agente causador do fato 
danoso. Além disso, é óbvio que a atividade administrativa presume-se pautada 
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pelo interesse público, preponderante sobre o particular, e, portanto, não deve 
ser desencorajada. Diversamente, em se tratando de ato ilícito, como é o caso de 
acidente ambiental causador de poluição, a condenação do poluidor não apenas 
ao pagamento de indenização plena pelos danos materiais, incluídos os lucros 
cessantes, mas também de indenização por dano moral, atende à finalidade 
preventiva de incentivar no futuro comportamento mais cuidadoso do agente. 
Segundo a doutrina, “no caso da compensação de danos morais decorrentes de dano 
ambiental, a função preventiva essencial da responsabilidade civil é a eliminação 
de fatores capazes de produzir riscos intoleráveis”. Na hipótese em foco, não há 
possibilidade de eliminação dos fatores que invariavelmente levam à alteração do 
estoque pesqueiro do reservatório formado em decorrência da barragem. Isso por-
que a alteração da fauna aquática é inerente à construção de usinas hidrelétricas. 
Necessariamente, com o represamento do rio, as condições ambientais passam 
a ser propícias a espécies de peixes sedentárias ou de pouca movimentação, de 
médio e pequeno porte, e desfavoráveis às espécies tipicamente migradoras, de 
maior porte. Ademais, na hipótese em análise, a regularidade e o interesse público 
da atuação da concessionária não é alvo de questionamento, tendo em vista que 
a concessionária providenciou o EIA/RIMA e cumpriu satisfatoriamente todas as 
condicionantes, inclusive propiciando a recomposição do meio ambiente com a 
introdução de espécies de peixes mais adaptadas à vida no lago da hidrelétrica. 
Além disso, não houve suspensão, em momento algum, da atividade pesqueira, ao 
contrário do que ocorre em situações de poluição causada por desastre ambiental, 
durante o período necessário à recuperação do meio ambiente. A simples necessi-
dade de adaptação às novas condições da atividade pesqueira - composto o dano 
patrimonial - não gera dano moral autônomo indenizável. Convém assinalar que 
a alteração do meio ambiente não se enquadra, por si só, como poluição (Lei n. 
6.938/1981, art. 3º, III). Tratar como poluição qualquer alteração ambiental que 
afete a biota implicaria, na prática, por exemplo, o impedimento à atividade 
produtiva agropecuária e inviabilizaria a construção de hidrelétricas, por maio-
res e mais eficazes que fossem as condicionantes ambientais e os benefícios ao 
interesse público. Desse modo, nestas circunstâncias, estabelecer a condenação 
por dano moral, a qual, em última análise, onerará o contrato de concessão, com 
reflexos nos custos do empreendimento, a ser arcado indiretamente por toda a 
sociedade, representaria negar a supremacia do interesse público e da destinação 
social da propriedade.”8

STJ. REsp 1.371.834-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 5/11/2015, DJe 
14/12/2015 (destacamos)

Na mesma linha, seguem julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Desvio do curso do Rio Paraná para obras de cons-
trução de usina hidrelétrica realizadas pela ré, concessionária de serviço público 
Pretensão de receber indenização pelos danos materiais e morais sofridos, em 
decorrência das obras desenvolvidas pela ré. que reduziram o estoque pesqueiro 

8  Certamente diante de sua importância, a decisão no “Informativo n. 0574 de Período: 26 de novembro a 18 de 
dezembro de 2015” do STJ.

da região, pondo fim à atividade de pesca que garantia o sustento próprio e de 
suas famílias. Determinação de remessa à Câmara Especial do Meio Ambiente. 
Recurso anterior de agravo de instrumento julgado por esta Câmara Prevenção 
reconhecida Acolhimento dos embargos de declaração para firmar a compe-
tência desta Câmara, em virtude da prevenção, e julgar o recurso de apelação. 
Descabimento da indenização. Bem de uso comum do povo. Prerrogativa da 
Administração Pública em restringir ou limitar seu uso. Interesse dos particu-
lares no uso do bem, que não caracteriza direito subjetivo apto a fundamentar 
o pedido indenizatório. Concessão que não se encontra eivada de nulidade. 
Ausência de prática de ato ilícito pela ré, que afasta o dever de indenizar 
Embargos de declaração acolhidos, com modificação do resultado, apreciação 
e provimento ao recurso de apelação e inversão da sucumbência.”
TJSP;  Embargos de Declaração 0027751-50.2009.8.26.0000; Relator (a): Edson 
Ferreira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente 
Epitácio - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/06/2009; Data de Registro: 
05/08/2009 –(destacamos)
“Responsabilidade Civil - Danos materiais e morais decorrentes da diminuição 
da pesca por força da construção de Usina Hidrelétrica - Pescador profissional - 
Hipótese em que o autor não logrou demonstrar de forma ampla, segura, o dano 
a direito - Obra pública que se destina a atender a interesse público relevante de 
geração de energia elétrica Indenizatória improcedente - Recurso improvido.”.
TJSP;  Apelação Com Revisão 0172555-48.2008.8.26.0000; Relator (a): Franklin No-
gueira; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Epitácio 
- 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 24/03/2009; Data de Registro: 15/06/2009

Aliás, mesmo quando as condicionantes ou obrigações impostas no licenciamento 
ambiental se mostrarem inadequadas ou insuficientes, o resultado respectivo difi-
cilmente se equiparará a um dano ambiental. Afinal, considerando o dinamismo do 
licenciamento ambiental e da realidade em que o empreendimento é implantado e 
operado, podem ocorrer situações não previstas ou mal qualificadas, de modo a exigir 
que o órgão licenciador deva corrigir e/ou adequar as medidas de comando e controle 
impostas. É precisamente o que ocorre na hipótese prevista no artigo 19 da Resolução 
CONAMA 237/1997.9

Como exemplo da possibilidade de adequação das condicionantes ou obrigações 
no decorrer do processo de licenciamento ambiental, indica-se uma medida bastante 
comum em hidrelétricas, que visa a mitigar os impactos negativos à ictiofauna: a esca-
da de peixes ou um mecanismo de transposição similar. Ao iniciar a operação, podem 
ocorrer situações imprevistas ou que mostrem que aquele mecanismo não foi suficiente 
para mitigar o impacto de forma suficiente ou eficiente, tendo ocasionado um evento 

9  Art. 19 – O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as 
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais.

II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença.

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
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de mortandade de peixes maior do que o esperado. Nessa circunstância, a mortandade 
de peixes que decorreu da situação imprevista não será um dano ambiental, mas um 
novo impacto que exige do órgão licenciador a modificação da medida de comando e 
controle imposta e, por vezes, a imposição de uma nova medida compensatória. Pode 
ser exigido, para tal circunstância, um novo mecanismo, como a implantação de redes 
de contenção, evitando com que os peixes sigam para a água que cai do vertedouro, ou 
ainda instrumentos que dão choque nos peixes que passam em direção às turbinas, 
fazendo-os retornar para ambientes mais seguros. E, como compensação, caso esse novo 
impacto não possa ser mitigado, pode ser exigido do empreendedor um novo programa 
ou projeto que vise a melhorar as condições do rio ou do reservatório, de modo que as 
perdas à ictiofauna e aos pescadores possam ser revertidas.

Outra reflexão é necessária: o fato de ser um impacto significativo, ou seja, de grandes 
proporções, não o transforma em um dano ambiental. Afinal, como referido mais acima,  
justamente dos empreendimentos e atividades que têm o potencial de causar significativos 
impactos negativos ao meio ambiente é que a Constituição Federal10 impôs a elaboração 
do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, o que quer dizer que são impactos de grandes 
proporções e que, portanto, causarão significativas alterações adversas e prejudiciais ao 
meio ambiente porque são absolutamente necessários para o desenvolvimento do sistema 
econômico escolhido pela sociedade. Ou seja, não são danos ambientais.

Por conseguinte, certamente não cabe falar em dano quando da implantação e 
operação de atividade ou empreendimento devidamente licenciado. É na condução do 
processo de licenciamento que são avaliados os impactos ambientais negativos, avalia-
ção essa da qual emergem as medidas preventivas, mitigatórias e compensatórias dos 
impactos negativos. Ademais, é sempre possível, como referido, avaliando a inadequação 
ou insuficiência da medida, que o órgão administrativo ambiental imponha medidas 
complementares para o equacionamento de um determinado impacto. 

Em outros termos, em empreendimentos ou atividades licenciados é muito difícil 
falar em dano no decorrer da sua implantação ou da sua operação, salvo se decorrer, 
por exemplo, de omissão do empreendedor em implantar as medidas exigidas, e isso 
ocasionar um efeito prejudicial e imprevisto ao meio ambiente. 

3. CONCLUSÃO

O presente ensaio pretendeu propor a conceituação jurídica dos termos impacto 
negativo ao meio ambiente e dano ambiental, pois, em que pese as suas consequências 
práticas serem bastante similares, verifica-se que são absolutamente diversos os seus 
pressupostos de incidência e os efeitos jurídicos deles decorrentes, mormente quanto 

10  “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações.

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

(...)

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 que se dará publicidade.” (destacamos)   

à gestão administrativa e jurídica a ser operacionalizada em cada caso. 

Em uma palavra, o impacto negativo no meio ambiente deve ser prevenido, mitigado 
ou compensado no decorrer do processo administrativo de licenciamento ambiental, 
enquanto que o dano ambiental exige ser reparado por meio de uma ação civil pública 
ou termo de ajuste de conduta firmado pelo seu responsável, além de poder repercu-
tir em responsabilidade administrativa e criminal. E para bem visualizar o quanto se 
pretendeu demonstrar, segue quadro demonstrativo:

FATO EFEITO REAÇÃO JURÍDICA

DANO 
AMBIENTAL

POLUIÇÃO

RESPONSABILIDADE CIVIL 

– tutela preventiva, inibitória ou remoção de ilícito 

- tutela reparatória, com condenação em 
obrigações de fazer, não fazer ou pagar.

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

RESPONSABILIDADE CRIMINAL

IMPACTO 
NEGATIVO 
NO MEIO 

AMBIENTE

DEGRADAÇÃO

PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

- medidas preventivas, mitigatórias e 
compensatórias
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A SAÚDE NO CONTEXTO DO 
DIREITO AMBIENTAL

A Lei 6.6938/1981 conceitua o meio ambiente em seu art. 3º, inciso I, como conjunto 
de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que per-
mite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Dai que, ao assim dispor, logicamente 
integra a vida humana em tal contexto, como não poderia deixar de ser.

Na mesma linha, a Carta Magna ressalta no art.225 que o equilíbrio do meio ambiente 
é essencial à sadia qualidade de vida.

Da interpretação sistemática de ambas as normas tem-se que o equilíbrio entre as 
condições, interações e influências que regem a vida são essenciais à sua qualidade, que, 
por sua vez, merece tutela constitucional.

Nesse passo, ao invocarmos o conceito de saúde desenvolvido pela Organização 
Mundial de Saúde em 1947, tem-se que o mesmo se equipara à qualidade de vida, isso 
porque dita instituição define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.

Forte em tal entendimento, a Lei 8.080/1990, que dispõe a respeito das condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, estabelece em seu art. 3º que os  ní-
veis dela expressam a organização social e econômica do País, sendo o meio ambiente 
um dos seus fatores determinantes.

Na verdade, a saúde humana depende da comunicação entre os sistemas internos 
que integram os seres humanos e do sistema humano com seu meio ambiente. Desse 
modo, a interação entre ambos mostra-se como essencial para o funcionamento e a 
organização da vida, sua evolução vai sempre demandar a relação entre ambos, por 
meio do acoplamento estrutural.

ROBERTA JARDIM DE MORAIS

Leading Lawyer. Pós-doutora em Direitos Humanos 
na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 
Doutora em Ciências Jurídico-Econômicas pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 
Mestre em Direito Econômico pela UFMG

Pois bem. Considerando-se que o direito à sadia qualidade de vida vai muito além 
da cura de eventuais doenças que venham a assolar os seres humanos e tal qualidade 
depende inegavelmente da interação entre os seres humanos com o meio ambiente, 
certo é que deve orientar-se pelos princípios da prudência, materializados pelos já co-
nhecidos princípios da prevenção e da precaução, respectivamente aplicáveis a riscos 
certos e incertos. Tal ideia está concretizada tanto no ordenamento jurídico nacional 
como no internacional. 

No contexto nacional, a já mencionada Lei 8.080/1990 estabelece que a saúde de-
pende, dentre outras ações da vigilância sanitária assim entendida como o conjunto 
de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos pro-
blemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde e também da vigilância epidemiológica 
compreendida como conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos.

No contexto internacional, a materialização desses princípios e da finalidade da 
vigilância, seja sanitária, seja epidemiológica, se dá através da elaboração de standards 
pelas chamadas formulating international agencies, a exemplo da OIE – Organização 
Mundial para a Saúde Animal, da Organização Mundial de Saúde -OMS, da Organi-
zação das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO e da Comissão do 
Codex Alimentarius.

O processo de elaboração de tais padrões, códigos de prática e recomendações conta 
com a colaboração de experts e é conhecido como expert-group law making1 ou new 
international law making. Tal procedimento contribui para a elaboração de “better ru-
les”,2 pois as instituições internacionais, formadas por experts, desenvolvem verdadeiras 
estratégias de regulação. 

Tais standards fazem parte da new international law.3 Para muitos autores, as referi-
das normas são dotadas de força cogente.4 No entanto, para a maioria, por não advirem 
de fontes consolidadas no art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, são 
caracterizadas como soft law ou droit vert, desprovidas, portanto, de obrigatoriedade.

1 MISTELIS, Loukas A. Regulatory aspects: globalization, harmonization, legal transplants, and law reform: some 
fundamental observations. International Lawyer, p. 1.055-1.069.

2 Costumam ser caracterizadas como better rules aquelas que modificam e aprimoram o status quo em relação aos 
objetivos normativos. Sua elaboração conta com a participação de um pool de talentos internacionais que colaboram 
para aumentar a qualidade da expertise normativa, conduzindo à ampliação qualitativa da base regulatória. Cf.: 
STEPHAN, Paul. B. The futility of unification and harmonization in international commercial law. University of 
Virginia School of Law: legal studies working papers series, p. 5.

3 As fontes tradicionais do direito internacional, dispostas no art. 38 do Estatuto da CIJ, não são mais suficientes para 
criar as normas demandadas pela comunidade internacional.

4 New political-legal phenomena. Cf.: RIEDEL, Eibe. Standards and sources: farewell to the exclusivity of the sources 
triad in international law? Disponível em: http://www.ejil.org/journal/Vol2/No2/art3.html#TopOfPage. {confirmar se 
o título é este mesmo}
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Evidente, portanto, que o fortalecimento de tais instituições e dos códigos por elas 
emanados se mostra essencial para assegurar a sadia qualidade de vida assegurada pela 
Constituição Federal no art. 225. 

Desse modo, é necessário que o arcabouço jurídico institucional ambiental cumpra 
seu papel, assumindo que a saúde humana se caracteriza como um de seus objetivos e 
para tanto não deve excluí-la de suas avaliações e análises, nem tampouco da atuação 
de suas instituições.

DEMANDAS AMBIENTAIS E OS 
MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

1. BREVES CONSIDERAÇÕES

2020 está marcado para sempre como o ano em que enfrentamos a primeira pan-
demia experimentada concomitantemente por praticamente todo o globo (ou seria o 
retângulo) terrestre. Para alguns, a pandemia foi disruptiva: rápida e transformadora, 
deixará para trás o mundo como conhecemos. Outros, talvez crendo mais na famigerada 
frase de Hobbes de que “o lobo do homem é o próprio homem”, dizem que as velhas 
práticas, seja de consumo, de relações comerciais, e mesmo de cuidados com a saúde, 
irão continuar enquanto forem livres para tanto. Aliás, há quem ainda esteja em dúvi-
da sobre se as milhares de mortes em decorrência da Covid-19 de fato aconteceram ou 
são notícias fabricadas pela mídia, visando objetivos tais ou quais. Se os fatos ainda são 
questionados, as consequências são difíceis de serem previstas.

É de fato difícil se afirmar certeza sobre algo em tempos de tantas incertezas. Mas é 
nesse contexto de insegurança que o momento parece propício para diversas reflexões 
e no qual, ao nos deparamos com velhos problemas, nos perguntamos: por quanto tem-
po ainda dependeremos de um pronunciamento judicial do modo “tradicional” para 
solucionar questões das mais diversas áreas, inclusive a ambiental? Em um mundo que 
nos surpreende a cada dia com fatos inimagináveis há pouquíssimo tempo, em que já 
parece não termos mais a mesma noção de tempo de outrora diante da possibilidade de 
“contato permanente” por meio digital e a abundância e imediatismo da informação, 
sem contar aquilo que nem sempre compreendemos ou vemos a olho nu – nanotecno-
logia, vírus, DNA, mudanças climáticas, criptomoeda, cyber ataques, entre tantas outras 
“novidades” das últimas décadas – tudo parece nos convidar a encontrar uma forma 
diferente e melhor de lidar com desafios antigos.
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Nos contatos (virtuais) que mantivemos com clientes e colegas durante esses quase 
três meses de isolamento social (até aqui), boa parte deles na qual a tramitação de pro-
cessos judiciais esteve bastante reduzida, foram inúmeras as vezes em que a necessidade 
de se encontrar – ou passar a se utilizar – meios mais céleres e até “menos burocráticos” 
de resolver conflitos ficou evidente.

Sobre os métodos alternativos de resolução de conflitos, então, ousamos tecer alguns 
comentários, propondo algumas questões e quiçá endereçar algumas respostas, em uma 
linguagem mais acessível e menos técnica que possa, assim esperamos, ser mais aprazí-
vel aos leitores que essa publicação que fizemos com muito apreço pretende alcançar.  

2. AFINAL, O QUE SÃO MÉTODOS ALTERNATIVOS DE CONFLITOS?

Tradicionalmente, ao se chegar a uma situação de conflito, isto é, em uma circunstân-
cia em há uma profunda falta de entendimento sobre uma determinada questão entre 
duas ou mais partes, a consequência é de que pelo menos uma das partes recorra ao 
Judiciário, para que este obrigue a outra parte a ver a “sua verdade”. Ao se ajuizar uma 
ação, a parte guarda consigo mais do que resolver uma situação que lhe é problemá-
tica, mas “vencer” a parte adversa. Essa postura implica que durante todo o tempo de 
transcurso do processo, uma parte está em franco confronto com a outra, e nem sempre 
(ou quase nunca) isso auxilia o juiz a dar uma rápida solução para o litígio; apesar de 
existirem princípios do processo como o da “colaboração entre as partes” com o juízo, 
nem sempre isso de fato ocorre no mais das vezes a postura belicosa torna o fim do 
processo ainda mais difícil.  

Ajuizar uma demanda, o que não é de todo ruim, é claro, traz consigo, também, via 
de regra, um grande custo financeiro para as partes (com taxas judiciais, custos de 
advogados, além de todos os custos associados para a defesa dos interesses de cada 
parte), para o próprio Estado, que precisa movimentar toda a máquina judiciária para a 
prestação da jurisdição, além dos prejuízos decorrentes morosidade do processo, tempo 
pelo qual as partes têm que conviver com a indefinição da questão, e, tão importante 
quanto, o custo emocional do envolvimento das partes com um litígio que se arrasta 
e faz reviver no mínimo de tempos em tempos diversos dissabores. Isso tudo sem se 
entrar em outras questões específicas do próprio sistema jurisdicional, que não cabe 
adentrar nesse momento.        

De outro modo, os chamados meios (ou métodos) alternativos de solução de confli-
tos são formas de resolução (de um conflito) que não são impostas pelo Poder Judiciário. 
Elas podem até ter participação do Judiciário, mas a decisão final acerca da solução não 
será dada por um magistrado. 

Tanto é o incentivo pela busca das soluções alternativas para a solução de conflitos 
pela própria legislação que rege os processos judiciais que o Novo Código de Processo 
Civil (Lei Federal 13.105/2015), especialmente nos seus artigos 334 e seguintes, ressaltou 
a importância da audiência de conciliação e mediação prévia, buscando, antes de se im-
pulsionar o processo para o seu rito tradicional, promover meios de as próprias partes, 
com o auxílio de um terceiro, buscar resolver de comum acordo tal impasse.

Meses depois da entrada em vigor do novo CPC, foi promulgada a Lei Federal 
13.140/2015, que dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias 
entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administra-
ção pública. Referida lei trata dos princípios informativos da mediação, do papel 
dos mediadores extrajudiciais e também dos judiciais, estabelece “ritos” a serem 
observados nos procedimentos de mediação e dos efeitos das composições obtidas 
por meio de mediação.

A mesma lei trata de procedimentos e mecanismos para promover a autocomposi-
ção em conflitos em que for parte pessoa jurídica de direito público, da administração 
pública federal direta, suas autarquias e fundações, por acordo (reduzido a termo) ou 
por termo de ajustamento de conduta propriamente, em qualquer dos casos consti-
tuindo-se este em título executivo extrajudicial. 

A solução de controvérsias em tema de aplicação de direito público por meio da cele-
bração de compromisso (em sentido amplo) também passou a constar expressamente 
da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (a LINDB) por meio das alterações 
procedidas no Decreto-Lei 4.657/1942 pela Lei Federal 13.655/2018. Assim consta no 
atual artigo 26 da LINDB:

“Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação con-
tenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de 
licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico 
e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões 
de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, 
observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua 
publicação oficial.
§ 1º  O compromisso referido no caput deste artigo: 
I - buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível 
com os interesses gerais;
II – (VETADO);
III - não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condiciona-
mento de direito reconhecidos por orientação geral; 
IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu 
cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.” 

Em matéria ambiental, a Lei da Ação Civil Pública (Lei Federal 7.347/1985) já previa 
em seu artigo 5º, parágrafo 6º, que os órgãos públicos legitimados podem tomar dos 
interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante 
cominações, ou seja, mediante Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)1, o qual tem 
eficácia de título executivo judicial.

1  Confira-se, especificamente sobre TAC como meio de acelerar o acesso à justiça  o elucidativo texto de Talden 
Farias, “Termo de Ajustamento de Conduta e celeridade processual”, in Revista Consultor Jurídico, 4 de abril de 2020, 
disponível em https://www.conjur.com.br/2020-abr-04/ambiente-juridico-termo-ajustamento-conduta-celeridade-
processual#sdfootnote8anc
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Já a Lei dos Crimes Ambientais (Lei Federal 9.605/1998), também antes das inovações 
da LINDB, já trazia a possibilidade de celebração de termos de compromisso, a serem 
tomados pelos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, com o fim específico de 
permitir que as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, 
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos 
naturais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, possam promover suas 
correções para atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais 
competentes (artigo 79-A, caput e §1º). 

Portanto, há diversos instrumentos que podem ser utilizados de modo a se formalizar 
um entendimento havido para solucionar uma questão litigiosa, mesmo em matéria 
ambiental. E há diversos métodos para se chegar a tais instrumentos, ou seja, métodos 
alternativos de solução de conflitos, dentre os quais se destacam a negociação direta, a 
mediação, a conciliação e a arbitragem.

2.1. NEGOCIAÇÃO DIRETA

A negociação direta é o primeiro passo para a tentativa de solução de um embate, 
geralmente tentada pelas partes antes de recorrerem ao judiciário. Nela, as próprias 
partes, estando presente a possibilidade de se manter a calma, o diálogo e o respeito, 
buscam a solução de seus conflitos.

Para que ela aconteça, não é necessário que haja a intervenção de um terceiro, mas 
nada impede que um seja eleito para auxiliar as partes na busca de uma solução para 
o problema instalado, o que neste caso é chamada “negociação assistida”.

Sem dúvida esta seria a forma ideal de conciliação, pois estaria aí presente a mais 
pura e manifesta vontade das partes, buscando uma solução viável a ambos, dentro de 
um prazo mais célere e com custos mais reduzidos.

Todavia, nem sempre as partes em litígio estão dispostas a manter a calma, o diálogo 
e o respeito, ou, mais especificamente, têm realmente a intenção de resolver o conflito. 
Por muitos motivos, há diversas situações em que é mais vantajoso para uma das partes 
manter o conflito, ou em que essa vontade de solução é diminuída por outras questões 
como sentimentos e emoções (desejo de vingança, de obter vantagem) ou mesmo ideo-
lógicas, que impedem a flexibilização de algum direito, interesse ou condição. Para um 
acordo é preciso antes de mais predisposição dos envolvidos a resolverem a questão, 
sem o que nem mesmo as melhores condições ou o melhor acordo será entabulado. 

2.2. MEDIAÇÃO

A Lei Federal 13.140/2015, no seu artigo 1º, parágrafo único, conceitua mediação como 
“a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido 
ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções con-
sensuais para a controvérsia.”

A mediação é, portanto, um processo de autocomposição2, isto é, no qual as próprias 
partes têm papel principal, e auxiliadas por um terceiro, neutro ao conflito, ou um 
painel de pessoas sem interesse na causa, trabalham para chegar a uma composição. 

Ela também é, portanto, uma modalidade de negociação assistida ou facilitada por 
um ou mais colaboradores, em que se desenvolve um processo composto por vários atos 
procedimentais pelos quais o(s) terceiro(s) imparcial(s) facilita(m) a negociação entre 
pessoas em conflito, habilitando-as a melhor compreender suas posições e a encontra 
soluções que se compatibilizam aos seus interesses e necessidades3.

Sobre a atuação na mediação, esclarece Bacellar que:

“Poderão os mediadores atuar na mediação comum independente – ad hoc –, 
que é aquela mediação privada e extrajudicial que já ocorre na prática, e pode 
ser conduzida por qualquer pessoa que tenha a confiança dos interessados; 
ao lado dela pode haver uma mediação comum institucional conduzida 
por pessoas jurídicas que, nos termos de seus estatutos, dediquem-se ao 
exercício da mediação”.4

A mediação é um processo cooperativo, que leva em conta também o estado psicoló-
gico dos sujeitos, bem como a forma de comunicação entre estes, tendo em vista que as 
diferenças são sempre existentes e não podem ser “atropeladas”. Por isso, via de regra, 
são realizadas várias sessões de mediação na tentativa de composição, para se garantir 
um efetivo comprometimento e esclarecimento das partes com o que está em discussão 
e as obrigações ou condições que estão sendo discutidas e eventualmente assumidas 
por elas, pois disso depende não só a resolução do conflito por meio consensual, mas 
também o cumprimento do que ficar acordado por cada uma das partes.5

A mediação já vem sendo bastante utilizada no Brasil especialmente em conflitos da 
área de família, mas também em disputas empresariais, de direito societário, contratual, 
trabalhista e vem ganhando cada vez mais espaço nas demandas envolvendo questões 
ambientais e mesmo disputas internacionais.

2.3. CONCILIAÇÃO

Conciliação no direito processual civil e processual penal, conforme a Professora Maria 
Helena Diniz define-se por:“a) encerramento da lide feito pelas partes, no processo, por 
meio da autocomposição e hetero composição daquela; b) é o método de composição 
em que um especialista em conflito faz sugestões para sua solução entre as partes; não 
é adversarial e pode ser interrompida a qualquer tempo”.6

2  DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. Volume 3. Editora: Forense, 1978. p. 1006.

3  BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT. Azevedo, André Gomma de (Org.). 
Manual de Mediação Judicial. 5ª ed. Brasília/DF: MPDFT, 2016. p. 24.

4  BACELLAR, Roberto Portugal. Juizados Especiais – a nova mediação paraprocessual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003. p. 210-211

5  SILVA, Pedro Antônio. Métodos alternativos para a solução dos conflitos judiciais. Disponível em: <https://jus.
com.br/artigos/65703/metodos-alternativos-para-a-solucao-dos-conflitos-judiciais>. Acesso em 27 de maio de 2020.

6  DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. 1ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 138-139.
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A conciliação é, portanto, também uma forma de solução não-adversarial, isto é, 
que pressupõe a predisposição das partes a “não litigar” e na qual a intervenção de um 
terceiro (o conciliador ou o magistrado) objetiva auxiliar na busca de soluções possíveis 
para o conflito, analisando apenas aspectos objetivos do conflito.

Na conciliação, por seu momento e suas condições, via de regra não são tomados 
muito em consideração os elementos subjetivos do conflito, sendo um momento mais 
“breve” antes do prosseguimento do processo. Essa regra, todavia, não é absoluta e já é 
possível observar na prática inúmeras causas que puderam ser encerradas por meio de 
conciliação logo ao início, ou mesmo depois de anos da propositura da ação.  

O Código de Processo Civil (Lei Federal 13.105/2015), em seu artigo 3º, parágrafo 3º, 
alerta que a conciliação, assim como a mediação e outros métodos de solução consen-
sual dos conflitos, devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e 
membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Por isso, o CPC dedica toda uma seção a tratar “dos Conciliadores e Mediadores Judi-
ciais” (artigos 165 e seguintes), determinando que os tribunais criem centros judiciários 
de solução consensual de conflitos, para realização de sessões e audiências de concilia-
ção e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar 
e estimular a autocomposição.

Já o artigo 334 do CPC determina que se a petição inicial preencher os requisitos 
essenciais para o processamento da ação (e não for caso de improcedência liminar do 
pedido), o juiz designará audiência de conciliação ou mediação e será citado o réu para 
comparecimento. Somente depois dessa tentativa de conciliação é que o processo, caso 
não resolvido por solução consensual, seguirá seu curso tradicional, com a apresentação 
de defesa e assim por diante.

Repetindo, é a própria lei que rege o processo civil que chama a atenção para a ne-
cessidade de se privilegiar a busca de solução do conflito por meio da composição não-
-adversarial, bem como de se promover o ambiente necessário para tanto, o que inclui 
desde a participação de conciliadores, mediadores ou magistrados preparados, bem 
como a procuradores (públicos ou privados) efetivamente abertos à autocomposição.

E, nesses tempos de pandemia, cabe um parêntese para referir que o parágrafo 7º 
do já citado artigo 334 previu desde logo a possibilidade de realização de audiência de 
conciliação ou de mediação por meio eletrônico, inclusive.

2.4. ARBITRAGEM

A Justiça Arbitral ou Arbitragem no Brasil foi disciplinada pela Lei Federal 9.307/1996 
e posteriormente foi também abordada pelo Código de Processo Civil (13.105/2015).

Pode-se conceituar a Arbitragem como: “Uma técnica que visa solucionar questões 
de interesse de duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, sobre as quais elas possam 
dispor livremente em termos de transação e renúncia, por decisão de uma ou mais 

pessoas – o árbitro ou árbitros –, as quais têm poderes para assim decidir pelas partes 
por delegação expressa destes resultantes de convenção provada, sem estar investidos 
dessas funções pelo Estado.”.7

A arbitragem é um processo eminentemente privado, isto é, independente do poder 
judiciário ou do processo judicial tradicional, na qual as partes interessadas buscam o 
auxílio de um terceiro, neutro, para, após um devido procedimento, prolatar uma decisão 
(sentença) visando encerrar a disputa. Observe-se que na arbitragem, diferentemente 
da mediação, o terceiro chamado para auxiliar na solução da disputa recebe das partes 
litigantes a incumbência de decidir, ao final do procedimento, a questão, isto é, de dar 
uma solução para o caso.

Não se trata, portanto, de um método pelo qual as partes negociam até chegar a 
um acordo ou uma solução consensual, mas, sim, de uma técnica pela qual as partes 
concordam na escolha de um árbitro (ou vários) para ser o “juiz” da sua causa, mesmo 
que tal (ou tais) pessoas pertençam ao sistema judiciário.

Uma das vantagens deste método reside, portanto, na possibilidade de as partes 
elegerem o árbitro, que poderá ser pessoa de confiança de ambas as partes, desde que 
seja pessoa capaz, tratando-se de exigência legal. Todavia, nesse método também há 
custos que devem ser suportados pelas partes. Assim, o grande diferencial da arbitragem 
parece ser a possibilidade de análise do caso por um “julgador”, em um prazo significa-
tivamente mais célere do que em um processo judicial típico.

Apesar de correntes contrárias alegarem que esta estaria violando princípios como 
basilares, como o da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Constituição 
Federal), tal impasse foi solucionado pelo Supremo Tribunal Federal, e a arbitragem é 
método considerado apto para ser aplicado e auxiliar nos deslindes de conflitos.8

3. CONCLUSÕES

Conforme se viu, não são apenas as sentenças proferidas nos processos judiciais que 
podem pôr fim a determinada controvéria. Dentre os métodos alternativos de solução 
de conflitos, resumidamente temos que: 

• Negociação: é um modo de as próprias partes, sem o auxílio de um terceiro impar-
cial, ajustarem a desavença entre elas;

• Mediação: é muito semelhante à conciliação, porém o terceiro imparcial neste 
caso não interfere em uma possível saída, apenas ajuda as partes a restabelecerem a 
comunicação entre elas, as quais deverão encontrar sozinhas uma solução plausível;

• Conciliação: as partes litigantes buscam, por meio de uma terceira pessoa imparcial, 
chamada de conciliador, obter um acordo que seja benéfico aos dois lados. A conciliação 
pode, inclusive, ser realizada no início ou no curso de um processo judicial;  

7  GARCEZ, José Maria Rossani. Técnicas de negociação. Resolução alternativa de conflitos: ADR’s, mediação, 
conciliação e arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 84.

8  SILVA, Pedro Antônio. Métodos alternativos para a solução dos conflitos judiciais. Disponível em: <https://jus.
com.br/artigos/65703/metodos-alternativos-para-a-solucao-dos-conflitos-judiciais>. Acesso em 27 de maio de 2020.
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• Arbitragem: as partes litigantes estabelecem que o conflito será decidido de for-
ma impositiva por um terceiro, que será um árbitro. Isso torna a arbitragem muito 
semelhante a um processo judicial, mas ao invés da morosidade do Judiciário, as par-
tes dependem de uma Câmara Arbitral, uma espécie de “tribunal privado”, no qual o 
julgador não necessariamente é um bacharel em direito, podendo ser também alguém 
com experiência na área relacionada ao conflito.

A formalização da solução encontrada, por sua vez, pode ser expressada de diversos 
modos, seja por meio de um novo instrumento de contrato ou acordo entre particula-
res, por meio de um termo de compromisso lato sensu, por meio do famoso termo de 
ajustamento de conduta (TAC), de uma decisão arbitral, entre outros ainda.

Em qualquer dos casos, todavia, o sucesso dependerá da disposição das partes e seus 
procuradores (leia-se aqui advogados e procuradores públicos) e seu real interesse em 
solucionar o impasse vivido, além de um alargamento do ambiente com as condições 
adequadas para operacionalizar o estreitamento do diálogo entre os envolvidos.

Sem dúvida, não haverá chance mínima de acordo enquanto uma das partes não es-
tiver verdadeiramente aberta ao diálogo e disposta a transacionar. Enquanto a tentativa 
de conciliação for tratada como uma mera formalidade sem maior importância (o que 
certamente levou, por exemplo, uma procuradora a dormir durante uma audiência de 
que participamos dias antes de experimentarmos a nova realidade da pandemia), ou 
enquanto uma das partes persistir na ideia de que a transação deva ser uma antecipação 
da sentença que desejaria ter – ou seja, quer o reconhecimento de que só a sua versão é 
a correta – de nada adiantará bons conciliadores, boas regras ou bons ambientes.

De outro lado, também não haverá melhores soluções em autocomposição se as 
partes, imbuidas do espírito conciliador, não tiverem acesso aos meios de conciliação. 
Em matéria ambiental, isso significa, pelo menos, a efetiva criação de ambientes de com-
posição no âmbito das autoridades ambientais, na esteira do que já dirigem as normas 
federais apontadas. A implantação dos procedimentos próprios e a disponibilização 
dos meios materiais adequados – como os que se viram necessários para realização 
do trabalho virtual, incluindo o atendimento às partes/advogados pelos magistrados 
durante o período de impossibilidade de antendimento presencial – são todos ainda 
passos que precisam ser dados para utilização dos métodos já disponíveis de forma 
mais amadurecida e otimizada.

Noutro tanto, para quem está disposto a experimentar novas formas de lidar com 
problemas ou hábitos antigos, e mais do que “ter razão” tem como objetivo buscar 
“uma solução”, talvez essa pandemia seja o que faltava para impulsionar a utiliza-
ção dos métodos alternativos de solução de controvérsias, já que a necessidade de 
retomada de atividades, bens e até de “tranquilidade” com celeridade parece já ser 
de interesse comum.
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