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Princípio 3. O homem deve fazer constante 

avaliação de sua experiência e continuar 

descobrindo, inventando, criando e 

progredindo. Hoje em dia, a capacidade do 

homem de transformar o que o cerca, utilizada 

com discernimento, pode levar a todos os 

povos os benefícios do desenvolvimento e 

oferecer-lhes a oportunidade de enobrecer sua 

existência. Aplicado errônea e 

imprudentemente, o mesmo poder pode causar 

danos incalculáveis ao ser humano e a seu 

meio ambiente. Em nosso redor vemos 

multiplicar-se as provas do dano causado pelo 

homem em muitas regiões da terra, níveis 

perigosos de poluição da água, do ar, da terra 

e dos seres vivos; grandes transtornos de 

equilíbrio ecológico da biosfera; destruição e 

esgotamento de recursos insubstituíveis e 

graves deficiências, nocivas para a saúde 

física, mental e social do homem, no meio 

ambiente por ele criado, especialmente 

naquele em que vive e trabalha. 

     Declaração de Estocolmo – 1972 

Há quarenta e dois anos... e ainda não fomos 

capazes evitar a devastação do nosso planeta. 

Chegamos a este ponto. 



RESUMO 

MUSSATO, Nome. Plano de Desenvolvimento Sustentável e articulação de políticas 

públicas: o controle de políticas públicas ambientais pelo Poder Judiciário. 2015. 161 f. 

Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Direito, Programa de Pós-graduação em 

Direito da UFRN, Natal, 2015. 

 

O presente trabalho trata do Plano de Desenvolvimento Econômico como tarefa do Estado, 

em sua função planejadora, e da vinculação jurídica que esse plano cria para as demais 

políticas públicas ambientais. O estudo mostra o desenvolvimento sustentável como um 

conceito-princípio multifacetário e plurissignificativo, em que o crescimento econômico não é 

o indicador principal e deve haver benefícios sociais, econômicos e ambientais, além da 

eficácia dos direitos fundamentais. As recentes mudanças climáticas apontam para a 

necessidade de imediata mudança de paradigma politico-jurídico para conduzir a 

administração pública e a economia, visando a minimização desses efeitos e a construção de 

uma sociedade mais consentânea com o conceito de sustentabilidade, o que somente seria 

possível por meio de um plano de desenvolvimento sustentável em nível local e internacional. 

O presente trabalho visa informar quais os caminhos a serem percorridos para que o 

arcabouço jurídico brasileiro possa abranger um plano de desenvolvimento sustentável 

visando a concretização do direito a um meio ambiente saudável. Igualmente, visa-se a 

esclarecer qual o papel do Estado na construção desse plano, bem como a forma de 

desenvolvê-lo, vinculando as ações governamentais, induzindo as ações da iniciativa privada, 

de forma a garantir transparência e participação dos agentes sociais e econômicos. O Direito é 

parte integrante do desenvolvimento desejado e não fica a reboque do fenômeno social. 

Pretende-se demonstrar o plano de desenvolvimento sustentável é ferramenta jurídica 

consubstanciada na Constituição Federal de 1988 e capaz de contribuir para uma 

administração mais eficaz em termos ambientais. Analisa-se o papel do Poder Judiciário no 

controle das políticas públicas, em especial as de natureza ambiental, com foco nos 

posicionamentos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça em relação à 

matéria. Faz-se um estudo de caso, ao final, sobre a política pública do Tribunal de Justiça do 

RN, denominada TJ + Sustentável, que tem como viés a Educação Ambiental através da 

construção de práticas de preservação dentro do próprio ambiente de trabalho, com metas 

razoáveis e de curto prazo, criando uma cultura perene de preservação, nos atos mais simples. 

A análise é feita com inspiração na Análise Jurídica da Política Econômica, em suas 

premissas mais básicas.  

.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Planejamento, Direito Fundamental, Políticas 

Públicas. 

 



ABSTRACT 

MUSSATO, Andréa Gersósimo. The fundamental right to a healthy environment and the 

Brazilian judiciary role to make such right effective. 2015. 161 p. A dissertation submitted 

fulfilment of the requirements for the post-graduation in Law – Post-Graduation in Law 

Program, UFRN, Natal, 2015. 

 

The right to the preservation of a healthy environment is perceived as a Fundamental Right, 

inserted in the National Constitution and referring to present and future generations. The 

preservation of the environment is directly connected to the right to Health and Human 

Dignity and, therefore, must be treated as a personal right, unavailable, claiming for a positive 

response from the Brazilian State, through the development of related public policies, control 

of potentially harmful economic activities, with special focus on the principles of precaution 

and solidarity. The Brazilian judiciary must thus be attentive to the guardianship of the 

Fundamental Right. The judiciary control over the execution of public policies is based on 

obeying the principle of the separation, independence and harmony between the Powers, 

however it should never deviate  from the constitutional obligation of caring for the 

effectivation of the rights and guarantees within the Magna Carta. In the balance between the 

principle of human dignity, from which springs the right to a healthy environment and the 

principle of separation of powers, the former should prevail, maintaining the latter to a core 

minimum.  

 

Key Words: Healthy Environment, Fundamental Right, Solidarity, Consecution, Judiciary 

Power. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  

A presente dissertação tem como tema central o Direito como caminho para a 

concretização do Desenvolvimento Sustentável na realidade ambiental, econômica e social do 

Brasil. A Constituição Brasileira possibilita ao Estado, como ente legitimado, a ferramenta 

jurídica do planejamento, estabelecido no seu art. 174, sendo tal forma de intervenção indireta 

aspecto fundamental para o desenvolvimento e a sua sustentabilidade. 

A escolha do tema adveio do estudo fatos reais, cientificamente comprovados 

por centros de pesquisa sérios, como a NASA
1
, o Greenpeace

2
, o WWF

3
, a Embrapa

4
, o 

Ministério do Meio Ambiente, as Universidades brasileiras e estrangeiras, entre outros, 

relativos ao superaquecimento do planeta, à pegada ecológica dos países, aos níveis de gás 

carbônico na atmosfera, e que foram indicativos da necessidade de se estabelecer, em nível 

local, nacional e mundial um planejamento para o desenvolvimento econômico de forma 

sustentável. Mais recentemente, o mundo viu serem veiculadas notícias de que o planeta já 

está cerca de dois graus centígrados mais quente e que o ano de 2014 já foi o mais quente 

desde 1880. 

Entende-se que o Direito não pode se alhear a fatos que ocorrem em todo o 

mundo e que é instrumento importante de modificação do status quo, de pacificação e de 

garantia do exercício pleno dos direitos fundamentais, entre eles o direito a um meio ambiente 

saudável. Ocorre que, também durante as pesquisas preliminares deste trabalho, tanto no 

campo jurídico quanto no campo das outras ciências, observou-se que muitos trabalhos em 

matéria de sustentabilidade apontavam para a criação de um Plano de Desenvolvimento 

Sustentável, com medidas de reformulação da produção e do consumo. A participação do 

Estado, como agente regulador, indutor e fomentador das etapas de um programa de longo 

prazo para a implantação do conceito de sustentabilidade em todas as atividades estatais e 

                                            
1
 Fonte: Agência Brasil. Disponível em: http://imirante.globo.com/brasil/noticias/2015/01/16/ano-de-2014-foi-o-

mais-quente-desde-1880.shtml. Acesso em: 16/01/2015. Outras fontes: El país. Disponível em: 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/16/actualidad/1421430059_907873.html. Acesso em 16/01/2015. E fonte 

principal com vídeo: site da NASA, disponível em: http://www.nasa.gov/press/2015/january/nasa-determines-

2014-warmest-year-in-modern-record/#.VL06OS4v6Ts. Acesso em: 16/01/2015. 
2
  Um estudo sobre as emissões de gases advindas de veículos de passeio no Brasil, no qual se aponta, nas 

recomendações e conclusões, que a diminuição de IPI em 2008, sem contrapartida de obrigação de eficiência 

energética, pelas montadoras, foi uma perda de oportunidade de vincular políticas públicas. 

http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/report/2014/Estudo%20Coppe_Eficiencia%20e%20 

Emissoes.pdf 
3
 Conceito, estudo e implicações a respeito da pegada ecológica, com índices e aplicações. Disponível em: 

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/. 
4
 Sítio da rede mundial de computadores da Embrapa de Campinas: http://www.campinas.spm.embrapa.br/. 

http://imirante.globo.com/brasil/noticias/2015/01/16/ano-de-2014-foi-o-mais-quente-desde-1880.shtml
http://imirante.globo.com/brasil/noticias/2015/01/16/ano-de-2014-foi-o-mais-quente-desde-1880.shtml
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/16/actualidad/1421430059_907873.html
http://www.nasa.gov/press/2015/january/nasa-determines-2014-warmest-year-in-modern-record/#.VL06OS4v6Ts
http://www.nasa.gov/press/2015/january/nasa-determines-2014-warmest-year-in-modern-record/#.VL06OS4v6Ts
http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/report/2014/Estudo%20Coppe_Eficiencia%20e
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econômicas também esteve presente. Porém a questão jurídica do vínculo que passa a existir 

entre as políticas públicas a serem adotadas e as diretrizes formuladas no plano e como isso é 

essencial para o controle dessas políticas, para a segurança jurídica e para a efetivação de um 

plano de desenvolvimento sustentável não encontra doutrina ou jurisprudência próprias, mas 

abordagens relativas à autovinculação dos atos administrativos
5
, o que, é claro, é o primeiro 

dado jurídico-administrativo para se entender o que ocorre quando a administração opta pelo 

planejamento e organização de seus atos. 

No atual enquadramento das forças produtivas, em nível mundial, há, ainda, 

um antagonismo entre os países que já se conscientizaram da importância de promover o 

desenvolvimento sob o tríplice aspecto (econômico, social e ambiental) e aqueles que ainda 

consideram que as preocupações ambientais devem ceder lugar à necessidade de crescimento 

econômico, com fins sociais secundários, sob o pálio, ainda, de insistente neoliberalismo. Há, 

ainda, países como a China, em que a abertura da economia, em moldes quase liberais, dita 

um ritmo avassalador de desenvolvimento econômico, com algumas repercussões sociais 

apenas, vinculadas sobretudo à educação
6
, mas pouco ou nada vinculada a preocupações 

ambientais. As medidas tomadas hoje, naquele país, ainda não são suficientes e, se a algumas 

políticas públicas são adotadas de um lado, de outro se verifica que não são suficientes e o 

caos ambiental implantado naquele país, já ameaça o mundo inteiro
7
. E outros, como os 

                                            
5
 Nesse sentido, especialmente duas obras, a de Paulo Modesto e a de Thiago Marrara. MODESTO, Paulo. 

Autovinculação da Administração Pública. Revista Eletrônica do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro 

de Direito Público, n.º 24, outubro/novembro/dezembro de 2010. Disponível na Internet: 

http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-24-OUTUBRO-2010-PAULO-MODESTO.pdf. Acesso em: 

29/11/2014. MARRARA, Thiago. A Atividade de Planejamento na Administração Pública: O Papel e o 

Conteúdo das Normas Previstas no Anteprojeto da Nova Lei de Organização Administrativa. Revista Eletrônica 

de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 27, julho/agosto/setembro de 

2011. Disponível na Internet: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-27-SETEMBRO-2011-THIAGO-

MARRARA.pdf>. Acesso em: 05/10/2014. 

6
 CHOW, George C. China’s Energy and Environmental Problems and  Policies. Disponível em: 

https://www.princeton.edu/ceps/workingpapers/152chow.pdf. Acesso em: 22/12/2014. 
7
 Encontramos muitos artigos informando a situação da China em relação ao meio ambiente. Entre os artigos 

jornalísticos, há um em especial, que aponta a China como responsável por dois terços do aumento das emissões 

de gases do efeito estufa, apesar das medidas ambientais recentemente tomadas, em trecho que diz 

expressamente: “And there is something else in the air, less immediately damaging but with a far bigger global 

impact. China’s greenhouse-gas emissions were about 10% of the world’s total in 1990. Now they are nearer 

30%. Since 2000 China alone has accounted for two-thirds of the global growth in carbon-dioxide emissions. 

This will be very hard to reverse. While America and Europe are cutting their emissions by 60m tonnes a year 

combined, China is increasing its own by over 500m tonnes. This makes it a unique global threat”. Referência: 

The East is grey. The economist. 10 de agosto de 2013. Disponível em: 

http://www.economist.com/news/briefing/21583245-china-worlds-worst-polluter-largest-investor-green-energy-

its-rise-will-have. Acesso em: 05/10/2014. Entre os artigos científicos, destaca-se “O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL E A ECONOMIA CIRCULAR: A EXPERIÊNCIA CHINESA”, de Marcus Santos Lourenço e 

Cristiano Chiaramonti, com dados inclusive sobre o planejamento chinês para o crescimento. Disponível em: 

http://www.unifae.br/publicacoes/pdf/IIseminario/pdf_praticas/praticas_18.pdf. Acesso em: 01/11/2014. 

 

http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-24-OUTUBRO-2010-PAULO-MODESTO.pdf
https://www.princeton.edu/ceps/workingpapers/152chow.pdf
http://www.economist.com/news/briefing/21583245-china-worlds-worst-polluter-largest-investor-green-energy-its-rise-will-have
http://www.economist.com/news/briefing/21583245-china-worlds-worst-polluter-largest-investor-green-energy-its-rise-will-have
http://www.unifae.br/publicacoes/pdf/IIseminario/pdf_praticas/praticas_18.pdf
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Estados Unidos da América, que não se comprometem a emitir menos poluentes, tampouco a 

rever seu modo de produção
8
 e praticamente propõem que os países que detém reservas 

florestais e maiores recursos ambientais, como o Brasil, “internacionalizem” as regiões de 

preservação, evitando o exercício de atividades econômicas naqueles locais. Algumas 

políticas já conhecidas e aplicadas como o Poluidor-pagador ou a de compensações e venda 

de créditos de carbono já mostraram sua eficácia, mas não atacam a causa, e sim o efeito. 

Esse tipo de visão dualista de “divisão internacional da responsabilidade 

ambiental”, em que “alguns produzem, industrializam, desgastam os recursos naturais e 

ganham trilhões; outros são obrigados a preservar e consumir, porque não podem produzir”
9
, 

dominou a cena econômica das três primeiras décadas do século XX, diminuiu durante a fase 

desenvolvimentista dos países do antigo terceiro mundo, e voltou com carga máxima durante 

toda a primeira e segunda décadas da globalização. 

Há, no entanto, uma tendência a ultrapassar essa fase de imperialismo 

econômico, defesa do mercado autorregulado e utilitarismo em relação ao meio ambiente e 

instalar uma nova etapa em que a responsabilidade pela preservação, pela adoção de formas 

de produção menos degenerativa, a solidariedade intergeracional, a responsabilidade em 

relação à escolha das políticas públicas e a mudança de paradigma da visão da relação 

homem-meio ambiente está tomando forma no âmbito internacional. 

As nações vizinhas, como o Equador e Bolívia já adotaram esse novo 

                                            
8
 A União Européia apoiou o Protocolo e passou a fazer planos, como se verá ao longo do trabalho, mas os EUA, 

considerado o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, os Estados Unidos da América, negou-se a 

ratificá-lo. Os Estados Unidos da América emitem cerca de 36% dos gases do efeito estufa antrópico, o que vem 

aumentando, segundo Daniele Limiro, nos últimos dez anos, em quase 10%. Pelos cálculos do Protocolo de 

Kyoto, até 2020, esse país será responsável por até 43% dessas emissões. Os motivos que levaram tal país a 

retirar-se das negociações foram: o custo do pacto seria por demais elevado; injusta seria a exclusão dos países 

em desenvolvimento da tarefa de diminuir suas emissões; não haveria provas que relacionassem o aquecimento 

global com a poluição industrial, as reduções nas emissões de gases de efeito estufa prejudicariam a economia do 

país, pois os Estados Unidos seriam altamente dependentes dos combustíveis fósseis. LIMIRO, Danielle. 

Créditos de Carbono: Protocolo de Kyoto e projetos de MDL.Curitiba: Juruá, 2009, p. 12. 

9
 Uma discussão que é característica humana e marca do desenvolvimentismo, sobretudo após a última 

Revolução Industrial. Talvez por isso o Greenpeace, na Inglaterra, uma propaganda que compara o pouco tempo 

em que nossa espécie está na Terra, em relação à idade do planeta, com os estragos que já fizemos. Para melhor 

compreensão, os 4,6 bilhões de anos da Terra são condensados em 46 anos. De acordo com o anúncio, foi só 

quando o planeta tinha 42 anos que a terra começou a florescer. Os dinossauros só surgiram quando a Terra já 

tinha 45 anos e os mamíferos chegaram há apenas 8 meses. No meio da semana passada, macacos com 

características humanas evoluíram para humanos com características de macacos e, no final da semana passada, 

a última idade do gelo envolveu o planeta. O homem moderno só apareceu há 4 dias. Há uma hora descobrimos 

a agricultura. A Revolução Industrial aconteceu há apenas um minuto. Nesse único minuto, o homem moderno 

transformou este oásis de vida, que é nosso planeta, em um depósito de lixo. Multiplicou-se como uma praga, 

poluiu a atmosfera, devastou florestas, criou armas de destruição em massa. Essa propaganda do Greenpeace está 

descrita em LIMIRO, Danielle. Créditos de Carbono: Protocolo de Kyoto e projetos de MDL.Curitiba: Juruá, 

2009, p. 10. 
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paradigma jurídico ambiental para nortear suas constituições e, consequentemente, todo o seu 

arcabouço jurídico e tem pautado a agenda de desenvolvimento econômico e social em bases 

diversas do que se havia feito anteriormente, abrindo as portas para o Constitucionalismo 

Ecocêntrico
10

 na América Latina. 

A análise do desenvolvimento passa também por uma mudança de paradigma, 

sobretudo no que tange à análise do Direito em relação à realidade econômica. Faz-se, aqui, 

uma abordagem menos ligada à análise econômica do Direito, para dar lugar a uma visão 

mais ampla, tendo havido inspiração na Análise Jurídica da Política Econômica, dando ao 

direito o seu lugar de destaque como meio de transformação da sociedade, como também de 

proteção aos seus valores e ao meio ambiente. Não se trata de dissertação baseada na Análise 

Jurídica da Política Econômica (AJPE), por não ser possível, nesse trabalho, aplicar em sua 

inteireza a proposta da referida doutrina, mas em inspiração para a análise da política 

econômica escolhida para estudo de caso.  

Verificou-se, ao longo da pesquisa, que o desenvolvimento sustentável é um 

conceito multifacetário e que admite pelo menos três concepções de desenvolvimento 

(econômico, social e ecodesenvolvimento) e de sustentabilidade. 

A partir dessa variedade de possibilidades acepções e concepções, ampliaram-

se os horizontes de análise do tema, tornando-o multifocal. Sob esse prisma, observou-se que, 

por vezes, os agentes incumbidos de desenvolver as políticas públicas relacionadas ao meio 

ambiente baseavam-se em apenas um dos aspectos (econômico, ou ambiental ou social), 

tornando tais iniciativas acanhadas e ineficazes, quando o tema desenvolvimento era tratado 

somente sob o aspecto econômico, ou trouxessem problemas para as populações das áreas de 

preservação, inclusive indígenas, quando o enfoque ambiental deixava de lado o aspecto 

social. 

Diante desse quadro, o presente trabalho visa informar qual os parâmetros de 

desenvolvimento sustentável, diante das várias acepções possíveis e os caminhos a serem 

percorridos para que o arcabouço jurídico brasileiro possa abranger um plano de 

desenvolvimento sustentável visando a concretização do direito a um meio ambiente 

saudável. Igualmente, visa-se a esclarecer qual o papel do Estado na condução de tais 

políticas, bem como a forma de desenvolvê-las, dentro de um planejamento maior que as 

vincule, organize e garanta transparência e participação popular. 

Verificou-se que a temática do desenvolvimento sustentável possui relevantes 

                                            
10

 Expressão nascida após a Conferência Mundial dos Povos sobre Mudanças Climáticas e Direitos da Mãe 

Terra, em abril de 2010, em Cochabamba, Bolívia. 
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estudos, assim como também há extenso material sobre o direito fundamental a um meio 

ambiente saudável e equilibrado. 

Marcus Aurélio Freitas Barros, Maria Paula Dallari Bucci e Ana Paula 

Barcelos abordaram a temática relacionada ao controle de políticas públicas. Já Ignacy Sachs, 

Sérgio C. Buarque, José Afonso da Silva, Eros Roberto Grau tratam o desenvolvimento 

sustentável como dever do Estado, vinculando-o a prestações positivas, enquanto Plauto 

Faraco de Azevedo, Tânia Bacellar e Nilton Bueno Fischer, abordam a educação ambiental 

como forma de garantir a preservação do meio ambiente para as futuras gerações, 

conscientizando as presentes. 

Mas não foi encontrado, porém, material a respeito da intima relação entre o 

desenvolvimento sustentável e a função de planejamento do Estado, bem como não foi 

possível encontrar obras que tratassem do planejamento da educação ambiental visando a sua 

efetivação. 

Tratar-se-á, ainda, do controle judicial das políticas públicas ambientais, bem 

como da possibilidade do Estado, em seu âmbito interno, desenvolver e executar políticas 

ambientais e como tal iniciativa é capaz de gerar resultados positivos para o gerenciamento 

interno e a sustentabilidade. Para isso, far-se-á um estudo de caso em relação à política 

pública desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para diminuir gastos 

com eletricidade, água, papel e outros insumos, denominada TJ+Sustentável. Apesar de haver 

uma recomendação geral do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no sentido de que as 

atividades nos Tribunais se tornem mais ambientalmente e economicamente sustentáveis, a 

iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem um conteúdo lúdico pioneiro. 

As políticas públicas são apontadas como uma forma de intervenção do Estado, 

que devem ter todo um cuidadoso planejamento, visando evitar efeitos (ou externalidades) 

negativos para a sociedade, para o meio ambiente e para as futuras gerações. 

Esse planejamento deve ser a tônica de todas as intervenções do Estado, sob 

parâmetros jurídicos constitucionais, assegurando a um só tempo, a transparência, a segurança 

jurídica e a manutenção das conquistas individuais e sociais já existentes. O planejamento das 

ações e políticas públicas visa a garantir transparência do agir estatal, atuação com base em 

estudos aprofundados e interdisciplinares, melhor alocação dos recursos, abertura de 

oportunidades para a participação dos agentes sociais e econômicos, da população em geral, 

de forma democrática, possibilitar maior controle, por parte da sociedade e viabilizar a adesão 

voluntária, a integração dos interesses públicos e privados. 

Busca-se demonstrar que o direito é parte integrante do desenvolvimento 
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desejado, não fica a reboque do fenômeno social; é a alavanca e, ao mesmo tempo, a balança 

e, quando necessário, o freio de todo o processo de desenvolvimento e evolução da sociedade. 

 Pretende-se demonstrar que o desenvolvimento é o caminho para a liberdade e 

que o Direito é um dos agentes dessa transformação, assegurando os demais direitos 

individuais e coletivos, assim como a manutenção das conquistas da humanidade. 

Far-se-á a análise, como estudo de caso, a política pública do Tribunal de 

Justiça do RN, denominada TJ + Sustentável, que tem como viés a Educação Ambiental 

através da construção de práticas de preservação dentro do próprio ambiente de trabalho, com 

metas razoáveis e de curto prazo, criando uma cultura perene de preservação, nos atos mais 

simples.  

O objetivo geral do estudo consiste em examinar e expor conceitos de 

desenvolvimento sustentável e a importância do planejamento estratégico e democrático, na 

construção, execução e controle das políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, visando 

à concretização do direito a um meio ambiente saudável. 

Como objetivos específicos, a fim de serem expostos elementos que auxiliem a 

compreensão e que forneçam subsídios para a análise do objetivo geral, serão verificados os 

seguintes pontos: a) Informar os vários conceitos de desenvolvimento sustentável; b)  

Demonstrar como o desenvolvimento sustentável está presente na Constituição Federal de 

1988 e na legislação ambiental brasileira, como princípio e como norma; c) Relacionar o 

direito constitucional a um meio ambiente saudável e equilibrado e o desenvolvimento 

sustentável como princípio e norma e sua efetivação; d) Descrever o que vem a ser plano de 

desenvolvimento sustentável e sua principiologia e demonstrar a sua previsão constitucional; 

e) Relacionar a necessidade da confecção de planos para o desenvolvimento, em vários níveis, 

que vinculem as políticas públicas ambientais com a efetividade do direito a um meio 

ambiente saudável; f) Dentro das funções estatais, demonstrar como o controle de políticas 

públicas pelo Poder Judiciário pode contribuir para o desenvolvimento sustentável e para a 

concretização do direito a um meio ambiente saudável. 

No que tange à possibilidade de o próprio Judiciário realizar políticas públicas 

ambientais, examinar a política desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Norte, denominada TJ+Sustentável, analisando seus dados e avanços durante o ano de 2014. 

A análise desenvolvida no presente trabalho também é feita não mais a partir 

da análise econômica do Direito, que compõe a maior parte da doutrina de desenvolvimento 

econômico dos últimos vinte anos. O presente trabalho tem inspiração na Análise Jurídica da 

Política Econômica da análise jurídica da realidade econômica para propor uma base 
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doutrinária e jurídica diferente ao operador do direito que se vê diante de um processo judicial 

em que é analisada uma política pública econômica, que envolve o meio ambiente, ou uma 

política ambiental que pressuponha uma intervenção na economia, ou ainda que seja 

necessária uma medida judicial para coibir uma ação pública ou particular que degrade o meio 

ambiente ou cause significativos problemas de ordem social.  

O estudo procurou explorar o papel do Estado na efetivação do direito a um 

meio ambiente saudável, por meio da aplicação dos princípios do desenvolvimento 

sustentável, através de políticas públicas, dentro de um planejamento estratégico, relacionado 

particularmente às novas práticas sustentáveis e educação ambiental. Após a análise teórica do 

tema, a análise do caso do TJ + Sustentável ganha relevância de destaque, por contextualizar a 

pesquisa a uma política pública local. 

A fim de atender aos objetivos desta dissertação foi utilizado, também, o 

método indutivo, decorrente de análise de algumas obras encontradas acerca da política 

pública objeto do estudo, inclusive com dados estatísticos confiáveis. Da mesma forma, foi 

utilizada a revisão bibliográfica, lastreada em atos normativos internacionais e da legislação 

nacional, além de livros, revistas e periódicos, bem como informações disponibilizadas na 

rede mundial de computadores.  

 O desenvolvimento do trabalho foi estruturado em cinco seções, além da seção 

introdutória. 

Na segunda seção, serão apresentados os conceitos de desenvolvimento, de 

sustentabilidade e o conceito-princípio de desenvolvimento sustentável, desde seu 

nascedouro. Nesse capítulo, assim como nos demais, serão trazidas a lume algumas ideias 

insertas em algumas das obras de Ignacy Sachs e Amartya Sen. Dentro da segunda seção, 

trabalhar-se-á a sustentabilidade como condição para a fruição plena dos demais direitos 

fundamentais. 

Na terceira seção, verificar-se-á que o direito a um meio ambienta saudável é 

um direito fundamental que, para efetivar-se, necessita de prestações positivas (políticas 

públicas) estatais. Verificar-se-á que essas políticas públicas devem ser voltadas tanto para o 

âmbito interno do poder público quanto para o âmbito econômico e devem ter como norte o 

desenvolvimento sustentável. Nesse mesmo momento, será estudado o papel do Estado em 

seus três níveis de poder (federal, estadual e municipal) e nos três poderes constituídos. Será 

demonstrado como as políticas públicas e o seu controle, pelos tribunais, tem interferência 

direta na manutenção dos direitos fundamentais de natureza ambiental. 

Na sequência, será apresentado o plano de desenvolvimento sustentável e a 
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função planejadora do Estado, inclusive em relação à economia como caminho para o 

desenvolvimento sustentável. Não se trata de planificação econômica, mas de planejamento 

das atividades econômicas, com vistas à melhor regulação, visando a perfeita composição 

entre a livre iniciativa e a preservação ambiental. Sendo o planejamento uma tarefa do Estado, 

o plano de desenvolvimento sustentável é também obrigação do Estado e, existindo um plano 

coordenado e democraticamente constituído, haverá vinculação das demais políticas públicas. 

Por fim, será feita a análise de uma política ambiental criada recentemente pelo 

TJRN, que promove a educação ambiental, ao mesmo tempo que gera consciência do uso 

sustentável dos recursos. Dar-se-á ênfase à questão da efetividade da política adotada e da 

importância do conteúdo de educação ambiental envolvido no TJ+Sustentável para a 

consecução de um desenvolvimento sustentável 

A conclusão trará o enfrentamento das questões aventadas nas demais seções, 

com sugestões e projetos para a melhoria das políticas estudadas. 
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2. DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE  

 

 

Cumpre, antes de adentrar a temática central deste estudo, abordar os conceitos 

e relações entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade, visando chegar a uma ideia 

de desenvolvimento sustentável que seja aplicável à atual realidade brasileira. É importante 

um embasamento teórico acerca de sustentabilidade e sua relação com o direito à vida para 

que se verifique a sua ligação direta com o direito a um meio ambiente saudável e com os 

demais direitos fundamentais. 

 

 

2.1. Desenvolvimento econômico, Social e Sustentável – conceitos e história 

 

 

O Desenvolvimento Sustentável é um conceito que vem crescendo em 

importância nas últimas quatro décadas, sobretudo diante da escassez de recursos materiais e 

dos impactos ambientais que a exploração da atividade econômica vem provocando, em todo 

o mundo, em razão da falta de planejamento para o seu uso racional e da falta de políticas 

públicas de incentivo para a utilização de métodos e práticas menos poluentes e menos 

predatórias. 

Seu enunciado é definido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento como sendo “o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, 

sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias 

necessidades”. 

Este capítulo foi inspirado em várias ocorrências no meio ambiente, em todo 

mundo, situações que poderiam ter sido evitadas, mas a ideia do crescimento econômico a 

qualquer preço, a pouca ou ausente preocupação com o impacto ambiental e os motivos que 

ensejaram a ação do homem para que tais fatos acontecessem, levam o intérprete e o 

pesquisador do Direito a questionar-se a respeito das reais necessidades do homem, da sua 

ação sobre o meio e a natureza, sem qualquer visão de futuro ou planejamento, dos efeitos de 

seus atos e de como o Direito pode interferir positivamente, visando a uma atuação mais ética 

e solidária do homem.  
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Nesta seção explicar-se-á, também do ponto de vista da realidade natural, 

ecológica e social, a preocupação em se estabelecer um plano para o desenvolvimento 

econômico de forma sustentável. É sabido que o homem, ao contrário dos outros animais, não 

consome somente o necessário para sobreviver. Ao contrário deles, o homem não se adapta 

apenas, ele modifica o ambiente à sua volta, de acordo com sua vontade, muitas vezes não se 

preocupando se tal comportamento gerará consequência para os demais seres vivos e para o 

futuro. 

Para que o ser humano começasse a se preocupar com o impacto que sua 

presença gera no Planeta, foi necessário que mais de cem espécies de mamíferos conhecidas, 

em todo o mundo, fossem extintas
11

, sem contar as espécies de peixes, moluscos, insetos, 

vermes, plantas, organismos monocelulares, etc. que também fazem parte dos ecossistemas 

terrestres. 

Mas não só a tragédia com os animais seria suficiente para que o ser humano 

repensasse o seu modo de viver: na década de 50, as primeiras catástrofes ambientais, não 

decorrentes de guerras, apontaram para a necessidade de revisão no modo de produção e de 

descarte do material advindo da produção industrial atualmente. 

Em 1956, o Japão assistiu à morte de centenas de pessoas com a “Doença da 

Dança do Gato” ou “Mal de Minamata”, que se caracterizava por paralisias nas pessoas e 

animais, especialmente gatos, e que podia matar. Tal doença era decorrente do despejo de 

fertilizantes e mercúrio (cerca de 27 toneladas) na água do mar, contaminando peixes e frutos 

do mar que, quando consumidos, causavam a doença. A declaração de que a região estaria 

livre do problema só aconteceu em 1997, ou seja, foram necessárias 4 décadas para que o 

meio ambiente se recuperasse e se tornasse saudável novamente para o ser humano.
12

 

 A desertificação do Mar de Aral, que é, na verdade, um lago de água salgada, 

entre o Cazaquistão e Usbequistão, também é obra da intervenção, humana que durou quatro 

décadas, e iniciou-se após a Revolução Russa, quando o governo soviético começou a utilizar 

os rios que alimentavam o lago para iniciar o plantio de algodão irrigado na região. Sem 

                                            
11

 Lista de mamíferos extintos entre 1.500 e o presente. Fonte: Wikipedia. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_mam%C3%ADferos_extintos#Extin.C3.A7.C3.B5es_Recentes_.28

1500_D.C._.E2.80.93_presente.29. Acesso em: 16/05/25014. 
12

 Essa e outras 10 grandes tragédias ambientais provocadas pelo homem, fora o caos das Guerras e das 

explosões de Hiroshima e Nagasaki estão no site Terra, em aba relacionada à educação, disponível em: 

http://www.terra.com.br/noticias/educacao/infograficos/vc-sabia-desastres-ambientais/. Acesso em: 11 de julho 

de 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_mam%C3%ADferos_extintos#Extin.C3.A7.C3.B5es_Recentes_.281500_D.C._.E2.80.93_presente.29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_mam%C3%ADferos_extintos#Extin.C3.A7.C3.B5es_Recentes_.281500_D.C._.E2.80.93_presente.29
http://www.terra.com.br/noticias/educacao/infograficos/vc-sabia-desastres-ambientais/
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alimentação dos rios, o lago está com a salinidade alterada, a vários animais e plantas da 

região morreram e a atividade pesqueira acabou.
13

  

A drenagem dos pântanos do Tigre e Eufrates, que devastou a biodiversidade 

da região mesopotâmica, tanto no Irã, quanto no Iraque, que foi realizada para fins de 

estratégia de guerra entre os dois países e para fins de agricultura, sem planejamento 

adequado, também trouxe impactos sociais: a atividade econômica não deu certo, o impacto 

ambiental gerou desertificação e, dos cerca de 500 mil arábes que moravam na região, os 

Ma’dan, hoje restam apenas 20 mil no Iraque e 120 mil no Irã.
14

 

Vê-se, pois que o modo de vida humano sobre a Terra, sobretudo nos dois 

últimos séculos após a 2ª Revolução Industrial, foram devastadores para o planeta e que 

demorou tempo demais para que houvesse uma preocupação e uma busca pelo desfazimento 

das consequências das ações danosas do homem sobre a natureza. 

Com essa pequena digressão fática e histórica, procura-se demonstrar que a 

questão da sustentabilidade é uma questão interdisciplinar, multifacetária, em que o Direito 

não pode se eximir de participar, trazendo suas ferramentas jurídicas disponíveis para que o 

Estado e a iniciativa privada possam, cada um a seu turno e em conjunto quebrar os 

paradigmas atuais e modelar um futuro mais harmônico para a humanidade. 

Antes da década de 60, pouco se ouvia falar em preservação do meio ambiente, 

diante do desenvolvimentismo que grassava na mente dos economistas e governantes, em 

todo o mundo. Esse desenvolvimentismo estava presente nas legislações internacionais, nos 

tratados e convenções, que trabalhavam, em sua maioria, de questões comerciais e de regras 

de produção e de mercado, assim como imperavam duas ideias de atuação do Estado perante a 

economia, quais sejam, o liberalismo e o socialismo, dividindo o mundo em três partes: o 

primeiro mundo (países capitalistas industrializados), o segundo mundo (países socialistas) e 

países do terceiro mundo (países capitalistas em sua maioria, mas com industrialização tardia 

ou inconsistente). A partir dessa década, no entanto, alguns movimentos sociais e políticos 

passaram a tornar mais público o debate acerca dos impactos sofridos pelo ambiente e a 

sociedade, buscando alternativas para um desenvolvimento equilibrado com a conservação 

dos recursos naturais. 

                                            
13

 Dados obtidos a partir do site: (Fonte: Apolo11 - http://www.apolo11.com/meio_ambiente.php? 

titulo=Na_Asia_mar_de_Aral_ja_encolheu_90%_e_tudo_virou_deserto&posic=dat_20100406-080407.inc). 

Acesso em: 11 de julho de 2014. 
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 Dados presentes  no site: http://pedroandradeint.wordpress.com/2012/06/15/povo-madan/. Acesso em: 11 de 

julho de 2014. 

http://pedroandradeint.wordpress.com/2012/06/15/povo-madan/
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Mas foi a partir de 1970 que tais debates começaram a ganhar mais espaço, 

inclusive no mundo jurídico-constitucional. Foi nessa década que nasceram as duas maiores 

Organizações não-governamentais ambientalistas do mundo, o Greenpeace (1971) e o Friends 

of Earth, assim como o partido Ecologista da Nova Zelândia (1976) e os Verdes, na 

Alemanha. 

Influenciados por muitos movimentos ecológicos e sociais em ebulição, e pelo 

impacto político que começavam a provocar, alguns organismos internacionais passaram a 

discutir o meio ambiente em palestras e Conferências sobre Meio Ambiente, como a que 

ocorreu em Estocolmo (1972). O tema também passou a ser incluído nos debates sobre meio 

ambiente da Conferência das Nações Unidas, a exemplo do evento que ocorreu aqui no Brasil, 

em 1992, evento que ficou conhecido como Rio 92. 

A expressão mais comum para designar o que seria ideal para a relação entre a 

economia e o meio ambiente, desde Estocolmo (1972) passou a ser o desenvolvimento 

sustentável, conceito inserido no Relatório por Ignacy Sachs. 

Decorreram mais de quarenta anos desde que se começou a verificar, primeiro, 

que a mentalidade e a prática desenvolvimentista, que via na natureza somente um manancial 

imenso de matéria-prima, explorando-a sem qualquer preocupação com os efeitos disso 

resultantes, acabavam por desregular o frágil equilíbrio da natureza e, depois, que haveria 

necessidade de manter o meio ambiente ser possível a sobrevivência humana e que o mercado 

e suas regras trariam o crescimento econômico, mas não trariam de volta aquilo que a 

natureza demorara bilhões de anos para construir. Ainda assim, alguns países ainda se 

recusam a acatar normas internacionais de preservação e, mais ainda, a adotar modos de 

produção ecologicamente mais equilibrados. 

A ideia exagerada de que o crescimento econômico, regido apenas pelas leis de 

mercado, aliado ao consumismo, ainda são a melhor opção de desenvolvimento para nossa 

sociedade, conduzem o planeta a quantidades quase incomensuráveis de produção de lixo e 

descarte de produtos que causam danos ao meio ambiente, como pneus, celulares e outros 

eletrônicos, além da quantidade cada vez maior de queima de combustíveis fósseis, 

simplesmente porque se deixou “habitar” na Terra a ânsia por inesgotável por “novidades”. 

Apesar de supostamente vencida durante muito tempo, a ideia de que o 

desenvolvimento econômico deve andar equilibrado com o meio ambiente e que há outras 

bases para se construir o desenvolvimento de um país também vem crescendo nas últimas 

décadas, ganhando corpo com os fatos incontestáveis que vem sendo apresentados pela mídia 

e pelos órgãos responsáveis pelo Meio Ambiente, em todo mundo: o desenvolvimentismo 
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levou várias áreas do mundo ao colapso, à desertificação, à improdutividade e tende a levar 

nossa espécie e as demais à extinção. Chega-se à conclusão de que desenvolvimento é 

imprescindível. Mas a Constituição Federal de 1988 no Brasil, assim como as constituições de 

vários países
15

, tutela o meio ambiente. E a Carta Magna brasileira não permite que esse 

desenvolvimento se dê à custa da impossibilidade de sua manutenção e menos ainda à custa 

da sobrevivência de várias espécies, incluindo a humana. 

É necessária, pois, uma revolução de costumes, um abandono dos pressupostos 

da sociedade desenvolvimentista e consumista, o que só é possível por meio da efetivação do 

direito a um meio ambiente saudável, por aplicação do princípio do desenvolvimento 

sustentável como norteador de todas as atividades públicas e privadas, bem como através da 

renovação da mentalidade da população, pela Educação Ambiental e o emprego de políticas 

públicas de preservação e recuperação, além da indução econômica a práticas ecológicas na 

produção, a ser respaldada por um planejamento econômico adequado.  

É necessária, mesmo, uma revisão de tudo o que se conhece como correto 

dentro das teorias de mercado livre ou controle total, buscando um equilíbrio, um caminho do 

meio, que nos conduza a uma relação menos desarmoniosa entre nós e a natureza; entre nós e 

os outros seres vivos em geral e, finalmente, entre nós e os semelhantes. Isso acontece em 

nível cultural e econômico. 

Dentro do âmbito cultural, o Direito passa a desenvolver-se e busca transferir 

para o arcabouço jurídico esse equilíbrio que foi desenvolvido com o advento do conceito-

princípio do desenvolvimento sustentável, que teve sua elaboração iniciada na Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, em 1972. Durante a conferência, 

Ignacy Sachs, economista polonês, radicado na França, professor da École des Hautes Études 

en Sciences Sociales (EHESS), foi convidado, pelo então Secretário da Conferencia, Maurice 

Strong, para desenvolver seu conceito de ecodesenvolvimento. 

 Esse conceito de ecodesenvolvimento foi o que mais tarde veio a chamar-se 

desenvolvimento sustentável, que foi reduzido a escrito, pela primeira vez, no Relatório 

Bruntland, de 1987, em que foi enunciado como sendo “o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 
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próprias necessidades.”
16

 É, ainda, uma definição utilitarista, economicista e antropocêntrica, 

porque mostra o meio ambiente como um conjunto de recursos a serem utilizados pelo ser 

humano, os quais devem, por isso, ser preservados para outros seres humanos. Mas foi o 

primeiro grande passo, sem o qual não seria possível sair do comodismo consumista. 

 No entanto, um dos grandes problemas para se trabalhar com a ideia de 

desenvolvimento sustentável é o fato de que este é um conceito-princípio que pode ter 

múltiplas acepções e variados alcances. Sendo uma expressão composta de dois vocábulos 

plurissignificativos, há margem para muitas interpretações. 

Em artigo publicado na rede mundial de computadores, John Fien e Daniella 

Tilbury
17

, falam que as definições de desenvolvimento sustentável estão atreladas aos valores 

de uma sociedade ou aos interesses “sócio-econômicos particulares” de uma camada da 

sociedade.  Para esses mesmos autores, o conceito de desenvolvimento sustentável seria 

propositalmente dúbio
18

, para que pudesse, sendo amplo, adequar-se a várias formas de 

Estado e a vários graus de evolução econômica e de pensamento ecológico. A amplitude do 

conceito de desenvolvimento sustentável inicia-se a partir da interpretação de seu próprio 

criador, Ignacy Sachs, para o qual o DS é “um novo estilo de desenvolvimento 

ambientalmente adequado”
19

. 

O perigo da amplitude do conceito encontra-se, como se pode observar, no fato 

de que, para alguns autores, a sustentabilidade é vista somente como a possibilidade de se 

obter, de forma contínua, condições de vida, para a humanidade, iguais ou superiores, nas 

presentes e futuras gerações, a partir de um dado ecossistema.
20

 

Vinte anos depois, na Rio 1992, a Conferencia da Terra, no Rio de Janeiro, o 

desenvolvimento sustentável foi definitivamente incorporado como princípio, a ser acoplado e 
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regulamentado em todos os países participantes da Conferencia. Nessa Conferencia, Ignacy 

Sachs participou como Conselheiro Especial. 

 Sua contribuição para o fortalecimento da ideia, sua fixação como princípio 

para o pensamento sócio-jurídico-econômico e sua instituição como parâmetro de 

comportamento internacional frente às crises ambientais é incomparável.  É de Sachs o 

primeiro estudo sobre a influência das tecnologias em relação à sustentabilidade. É dele o 

conceito de tecnologia adaptada em resposta às tecnologias desadaptadas
21

. Algo que merece 

ser revisitado pelos estudiosos e pesquisadores atuais, para o desenvolvimento de tecnologias 

cada vez mais “limpas”. 

Sachs, originalmente, atribuiu ao desenvolvimento sustentável cinco 

dimensões, mas revisou-as e entendeu que o desenvolvimento sustentável é muito mais que 

resguardar recursos para as futuras gerações. Há a necessidade de transformar o pensamento e 

o comportamento social 

Segundo Ignacy Sachs
22

, existem, na verdade, oito dimensões da 

sustentabilidade que devem ser levadas em conta, sendo a primeira delas a social, em que se 

deve analisar quais os resultados que o desenvolvimento econômico trará para a sociedade, 

devendo garantir um grau elevado de homogeneidade social, distribuição adequada de renda, 

trabalho decente para todos, pleno emprego e possibilidade de atividade autônoma, além de 

igualdade de acesso aos recursos e serviços sociais. Nesse aspecto, lembramo-nos das 

liberdades instrumentais preconizadas por Amartya Sen, sobretudo colocando-as como 

oportunidades sociais
23

, necessárias à facilitação do desenvolvimento. 

A segunda dimensão abordada por Sachs é a cultural, na qual ele aborda as 

questões de inovação, mostrando que as novas tecnologias adaptadas, ou seja, voltadas para a 

sustentatibilidade, fazem um equilíbrio com a manutenção das tradições dos povos, 

garantindo a participação e a democracia, permitindo que cada Estado elabore seu projeto 

específico de desenvolvimento sustentável, com sua própria identidade e atendendo às suas 

próprias características internas, sem necessidade de copiar os moldes de outros países. É o 

que Ignacy Sachs denomina “projeto nacional integrado e endógeno”
24

. 

Segue-se a essa a dimensão ecológica, em que o desenvolvimento se pauta 

também na preservação de recursos naturais renováveis (para Sachs a biomassa, por 
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excelência), e propõe a limitação ou a possível substituição do uso de recursos não 

renováveis, em especial os combustíveis fósseis. Como não poderia deixar de ser, a dimensão 

ambiental é ligada à ultima, mas traz a lume uma visão mais profunda: é necessário que, no 

plano de desenvolvimento, um dos dados a ser levado em considerado para definir quais as 

atividades a serem fomentadas ou não passa pela capacidade de recuperação dos ecossistemas 

naturais, aplicando-se o princípio da precaução na adoção de modos de produção, ou, para o 

Poder Público, no controle de determinadas atividades. 

A dimensão territorial, por ele proposta, trata do estudo do reequilíbrio entre o 

elemento urbano e o rural. Sachs aqui defende a estruturação, o planejamento governamental 

e mais investimento e infraestrutura na área rural. No ambiente urbano, sugere melhoria, 

políticas públicas de diminuição das desigualdades regionais e estratégias de arranjos 

produtivos seguros para áreas onde a recuperação dos recursos naturais seja difícil. 

O sexto aspecto da sustentabilidade proposto é um dos mais importantes dentre 

as especificações do autor, o econômico. Para Sachs, a sustentabilidade parte da 

equanimidade entre os setores produtivos, primário, secundário, terciário, etc., bem como 

entre indústria, comércio e serviços. Para Sachs, deve haver alimentos para todos, não se deve 

permitir a presença de fomes e nisso sua doutrina se assemelha, e muito, à de Amartya Sen, 

para o qual a fome é um dos grandes entraves do desenvolvimento. Propõe, ainda, que a 

produção passe por constante renovação, inclusive tecnológica. Já na década de 60, Kalecki e 

Seers apontavam para a necessidade de analisar o crescimento econômico não só em termos 

de Produto Interno Bruto, mas na capacidade do país de operar o pleno emprego. 

O sétimo aspecto é o político, relacionado à política interna, nacional, devendo 

cada país ter uma política interna para o desenvolvimento. Esse plano seria elaborado com 

respeito às necessidades sociais e aspectos culturais. As decisões seriam tomadas a partir de 

uma democracia participativa onde todos os interessados fossem ouvidos. 

A última dimensão da sustentabilidade, como não poderia deixar de ser, refere-

se à política internacional para o desenvolvimento sustentável. Sachs afirma que a 

sustentabilidade depende, em primeiro lugar, da paz e da relação harmoniosa entre os países, 

para que haja uma cooperação em nível internacional. Além dos planos nacionais de 

desenvolvimento, para que a sustentabilidade fosse garantida, teria que haver um protocolo de 

intensões internacional, um verdadeiro planejamento conjunto entre os países. Nessas relações 

internacionais, o parceiro mais forte favoreceria o parceiro mais fraco. O princípio da 

precaução deveria ser o norteador de toda a administração do meio ambiente e os países 
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deveriam prevenir as mudanças climáticas negativas, e tratar o meio ambiente não como um 

bem, mas como uma herança para as futuras gerações.
25

 

A visão capitalista e financista do Consenso de Washington ruiu; demonstrou 

não ser evidentemente o melhor caminho para o crescimento econômico e para o 

desenvolvimento sócio-ambiental. O liberalismo teve seus aspectos profundamente positivos, 

sobretudo no que tange à liberdade de pesquisa científica e de iniciativa econômica, o que 

contribuiu para o crescimento econômico e o avanço da tecnologia, em todo o mundo. Mas, 

nas exatas palavras de Sachs
26

: 

 

Os mercados são apenas uma das muitas instituições que participam do processo de 

desenvolvimento. Sendo míopes por natureza, socialmente insensíveis e, segundo G. 

Soros (2002), amorais, a sua regulação – melhor seria dizer a sua regulação – é 

urgente, tendo em vista o resultado negativo da aplicação das prescrições liberais, 

resumidas pelo Consenso de Washington. 

 

Portanto, os aspectos negativos da concentração de renda, da manipulação do 

mercado, do desequilíbrio do poder econômico junto à classe política, fazem com que seja 

necessário um novo caminho, com novos parâmetros, um norteamento para o mercado e para 

o Estado, visando a efetividade dos direitos fundamentais e a oportunidade de exercício da 

liberdade e obtenção de capacitações a todos e não só àqueles que detém o poder econômico. 

A verdadeira liberdade só pode ser exercida quando todos tem opções para 

exercê-la. Na sociedade de mercado, globalizada, na forma como tem sido vivenciada, isso 

não é uma realidade. A globalização apenas econômica e com vistas ao consumo desenfreado, 

no atual modelo em que está sendo vivenciada, não consegue ser, como se pretendia fazer 

crer, benéfica para todos, e Sachs, já na década de 80, observou isso, sugerindo que o 

desenvolvimento deve ser planejado por alternativas locais, com modelos regionalizados, 

sobretudo no que tange aos aspectos da economia rural. 

O meio ambiente é uma preocupação que afeta a todos os países e, como já foi 

observado, a degradação interfere em todo o globo. Um desastre ambiental na China, afeta a 

América. Os incêndios nos Estados Unidos são afetados pelas mudanças climáticas e seus 

efeitos afetam as geleiras no Pólo Norte, num ciclo inevitável. Não se pode dividir o mundo 

entre os que produzem bens de consumo e os que produzem insumos e manter características 

de uma relação econômica mercantilista já tão combatida. 

Todos os diálogos internacionais desde 1972 até os dias atuais apontam para a 

necessidade premente do consenso ambiental, em nível internacional quanto à emissão de 
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gases e à diminuição dos níveis de consumo, à valorização e incentivo dos governos e da 

iniciativa privada ao desenvolvimento de tecnologias não poluentes, ao plano de 

desenvolvimento sustentável para o planeta. 

Em dezembro de 2014 a Convenção das Nações Unidas para as Mudanças 

Climáticas realizou um encontro no Peru, onde se buscou elaborar uma minuta de tratado 

internacional, de caráter obrigatório, para substituir o Protocolo de Quioto, e que passará a 

viger em 2020. Trata-se da 20ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (COP-20), uma prévia da Conferência de Paris, que ocorrerá 

em 2015, na qual o novo protocolo deverá ser travado definitivamente e já entrar para o 

arcabouço jurídico dos países. Vemos, portanto, alinhar-se o oitavo aspecto ou a oitava 

dimensão da sustentabilidade, apontando para a necessidade de fazermos com que as demais 

sejam preenchidas. 

O consenso firme entre os países é de suma importância. Amartya Sen, citado 

por Sachs
27

 diz que a governança democrática oferece o único esquema adequado à regulação 

do mercado. E a regulação do mercado, visando a uma produção mais sustentável, por meio 

de planejamento adequado e democrático é o único caminho adequado para a sobrevivência 

das espécies atualmente vivas, inclusive a humana. E deve-se acrescentar: do meio ambiente 

também. Na Conferência de Lima, a Secretaria Christiana Figueres, Chefe das Nações Unidas 

para as mudanças climáticas, pretende um entendimento entre os países que se encontrarão no 

evento para lavrar um pacto definitivo e vinculante para a adoção de medidas de 

sustentabilidade, em todo o mundo, porque “[...] os eventos de mudança climática são para 

todos, eles afetam a todos e tem efeitos muito mais duradouros que um ciclo político. [...] 

moralmente não se pode abordar a mudança climática por uma perspectiva partidária [...].”
28

  

É de se compreender que não é possível que todos os países tenham o mesmo 

modelo de desenvolvimento econômico. A história, a formação social, tudo interfere no 

modelo a ser utilizado. Todas as experiências são diferentes, mesmo no Velho Mundo. Na 

leitura aprofundada da obra de Sachs, percebe-se que há muito propôs uma forma diferente e 

mais harmônica de encarar a economia e decidir os rumos do desenvolvimento sem se atrelar 

unicamente a uma “ordem econômica internacional”, criação da visão estreita de mercado. A 
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ordem internacional, para ele, deve ser democrática e os países devem fazer acordos, 

planejamentos internacionais. A partir disso, cada país deve desenvolver seus modelos locais, 

com tecnologia e formato apropriado. 

Para Sachs
29

 é uma das funções do Estado: 

 
A harmonização de metas sociais, ambientais e econômicas, por meio do 

planejamento estratégico e do gerenciamento cotidiano da economia e da sociedade, 

buscando um equilíbrio entre diferentes sustentabilidades (social, cultural, 

ecológica, ambiental, territorial, econômica e política) e as cinco eficiências (de 

alocação, de inovação, a keynesiana, a social e a ecoeficiência. 

 

A visão de Sachs é bastante contemporânea, aplicável a todos os países que 

realmente estejam em busca de um futuro de sustentabilidade para si e para todo o mundo. 

Autores como José Afonso da Silva, corroboram com a ideia de que o meio ambiente não é só 

o patrimônio relacionado à fauna e a flora, mas todo o ambiente em que habita o homem, 

reportando-o interação do conjunto dos elementos naturais e culturais, ou seja, naturais e 

humanos que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida “em todas as suas formas.”
 30

 

Segundo a Carta da Terra, deve-se “assegurar que as comunidades em todos os 

níveis garantam os direitos humanos e as liberdades fundamentais e proporcionem a cada um 

a oportunidade de realizar seu pleno potencial”
31

, além de “promover a justiça econômica e 

social, propiciando a todos a consecução de uma subsistência significativa e segura, que seja 

ecologicamente responsável”. Estes fragmentos da Carta da Terra estão relacionados às 

questões sociais, ou seja, referem-se à distribuição de renda mais equânime, aumento da 

participação dos diferentes segmentos da sociedade na tomada de decisões, equidade entre 

sexos, grupos étnicos, sociais e religiosos, universalização do saneamento básico e do acesso 

à informação e aos serviços de saúde e educação, entre outros. Tal preocupação apontada na 

Carta da Terra é refletida na obra de Amartya Sen
32

, que recomenda aproximação entre ética e 

economia para fosse possível definir como se deve viver e avaliar as conquistas sociais 

advindas (ou não) do crescimento econômico. 

Observa-se que em 1972, no próprio texto, há a previsão de um planejamento 

em nível internacional. Tal ocorre, porque, nas décadas de 60 e 70 o mundo assistiu ao 

sucesso dos planos econômicos pós-guerra, sobretudo dos planos estabelecidos pela França 

para a sua recuperação econômica pós-segunda-guerra. Quando da formulação do texto da 
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Rio-92, já não se encontra tal asserção, posto que o mundo, já envolvido no processo de 

globalização, tinha também “globalizado” o neoliberalismo e o ressurgimento do ideal de 

mercado livre. 

A questão da sustentabilidade passa por uma reestruturação da visão do mundo 

e da economia. É uma questão de transição. As medidas que devem ser tomadas talvez 

estejam fora dos padrões de liberalismo ou socialismo como os conhecemos. Talvez ponham 

em cheque grandes conceitos da Economia e do Direito Internacional, como a soberania, e do 

Direito Econômico, como a intervenção do Estado na economia, apontando para um modelo 

inovador e mais democrático, no qual os agentes econômicos possam participar direta e 

livremente na escolha dos rumos a serem tomados e, também, durante o processo, serem 

convencidos de que tem que contribuir para o futuro. 

Mais de vinte anos depois da primeira convenção, não é possível aguardar que 

o livre mercado por si só se volte para questões éticas e solidárias, e muito menos ambientais. 

Como disse Amartya Sen
33

, o afastamento entre o pensamento econômico e a ética, 

influenciando a política, passa necessariamente por uma questão de interesse (“self-interest” 

na expressão do autor). E os interesses econômicos e financeiros resvalam em interesses 

pessoais muito fortes para serem abandonados sem um “estímulo” externo mais forte ainda. 

Mesmo em países como a China, em que o regime comunista supostamente 

volta os recursos e esforços do Estado para a sociedade, o Protocolo de Quioto não foi 

respeitado. Foi necessário que o ar se tornasse irrespirável, que os problemas de saúde se 

avolumassem e que a legitimidade do sistema imposto fosse questionada, para que a China 

iniciasse seu trabalho de recuperação e se tornasse, em 2011, o país que mais tem buscado 

soluções para mudanças climáticas.
34

 Foi uma mudança provocada pelos clamores sociais, por 

intermédio das organizações não-governamentais
35

, que fez com que o governo chinês 

reavaliasse os caminhos da condução do seu desenvolvimento econômico, investindo em 

tecnologias e empregos “verdes”. 

No de 2014, foi possível ver Estados Unidos e China, os maiores 

descumpridores do protocolo de Quioto, firmarem compromisso, perante a 20ª Conferência 

das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-20), de 
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envidar esforços para descarbonizar o meio ambiente até 2050, evitando que o aquecimento 

global passe de 2º C. Mas já é tarde, pois relatório da NASA, já exposto anteriormente, 

informa que já há regiões onde a temperatura já chegou a patamares próximos ou iguais a 2º C 

de aumento de temperatura. 

Mais uma vez cabe salientar que o momento é de transição. Mas já não é 

possível uma transição paulatina. Não há mais tempo. Medidas mais firmes e eficazes por 

parte do Estado devem ser operadas. Sachs, em 2008, já informava que essa transição para o 

desenvolvimento sustentável deveria começar para o gerenciamento de crises, mas não 

poderia fixar-se somente nisso, teria que haver uma mudança de paradigma, “passando-se do 

crescimento financiado pelo influxo de recursos externos e pela acumulação de dívida externa 

para o do crescimento baseado na mobilização de recursos internos, pondo as pessoas para 

trabalhar em atividades com baixo conteúdo de importações e para aprender a ‘vivir con lo 

nuestro’.”
36

 

O que se pretende, para o mundo e para o Brasil, é o que Ignacy Sachs 

denomina “Desenvolvimento includente, sustentável e sustentado” (2008), que leva em 

consideração a participação dos agentes sociais, de forma democrática, a criação de trabalho 

decente para todos, o que leva à liberdade e esta ao desenvolvimento, num encaixe perfeito 

com a ideia de Amartya Sen.  

Pode-se dizer, portanto, que nos dias atuais, sustentabilidade, para o mundo é a 

integração entre os países, a união de forças para, em primeiro lugar, diminuir a emissão dos 

gases do efeito estufa, evitando uma catástrofe mundial, em apenas trinta anos; em segundo, 

para encontrar um novo caminho para o desenvolvimento de toda a economia mundial, de 

forma a eleger formas menos degradantes do meio ambiente, menos poluentes e, por fim, 

depois de encontrarmos um caminho de consenso global, partirmos para a solução apontada 

por Ignacy Sachs, com a adoção da sociedade de biomassa e a diminuição da pegada humana 

sobre a Terra. 

Num momento ainda mais evoluído de sua existência, a humanidade 

reformulará seus conceitos sobre o necessário e o supérfluo, vivendo de maneira digna e 

confortável, com tecnologia, com facilidades, mas de forma mais simples e em harmonia com 

a natureza, adotando outras formas de energia, substituindo velhos novos hábitos, sendo mais 

ativos e produtivos, com menos danos ao meio ambiente.  
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2.2. Desenvolvimento e direito a um meio ambiente saudável: caminhos para a plena 

fruição dos direitos fundamentais da Constituição Federal do Brasil 

  

  

Como se buscou demonstrar, pelos fatos das Ciências da Natureza 

anteriormente trazidos ao trabalho, a adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável é 

imprescindível para todo o mundo. Não poderia ser diferente em relação ao Brasil, que já vem 

sofrendo as consequências não só do aquecimento global, mas também do modelo de 

consumo adotado por nossas populações, sobretudo as urbanas, bastante semelhante aos das 

capitais do mundo inteiro. 

A globalização trouxe como efeito colateral das facilidades de consumo, o 

exagero do consumo. A pegada ecológica, ou marca da atividade humana sobre a terra, é um 

tipo de estudo desenvolvido com base em uma metodologia de contabilidade ambiental, na 

qual o nível de consumo de recursos os mais diversos das populações humanas sobre os 

recursos naturais é avaliado, em confronto com a biocapacidade, ou seja, a capacidade dos 

ecossistemas de produzir recursos úteis, se recuperar e absorver os resíduos gerados pelo ser 

humano. As unidades de medida utilizadas são o hectare global, que é equivalente a um 

hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas, em um ano. Estudos 

da GlobalFootprint  Networks
37

, entidade internacional, a pegada ecológica da humanidade, 

em 2010, faz com que seja necessário para que a humanidade sobreviva, quase mais dois 

planetas Terra, pois a pegada global foi igual a 2,7. Há países, no entanto, cuja pegada é mais 

marcante, mais profunda. Se lhes todos os países lhe seguissem os passos, seriam necessários 

de cinco, sete ou até 10 (dez) planetas para sustentar o nível de consumo ali existente. Assim, 

a pegada dos Estados Unidos da América corresponde a 8,0 (ou seja, o nível de consumo 

absorve oito vezes mais do que o planeta é capaz de fornecer de insumos), a da França a 5,0, a 

da Dinamarca 8,3, a do Qatar (10.5), a do Brasil 2,9, e isso graças à imensa reserva florestal e 

aos espaços ainda não foram ocupados por lavouras de grande porte.  

Isso significa dizer que países industrializados do hemisfério norte, que contém 

apenas 20% (vinte por cento) da população mundial, consomem 80% (oitenta por cento) da 

energia e emitem cerca de 80% dos gases do efeito estufa
38

. Países irmãos da América Latina, 
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que já adotaram o ecodesenvolvimento, tem pegadas menores: Colômbia 1,9; Peru 1,5; 

Bolívia 2,6; e Equador 1,5
39

. 

Como comentado anteriormente, desenvolvimento sustentável não impede o 

crescimento econômico, nem o desenvolvimento tecnológico e científico, pelo contrário, 

apenas apresenta novas diretrizes para que os benefícios do desenvolvimento não sejam 

apenas econômicos, mas também sociais e ambientais e intergeracionais. Para Amartya Sen
40

, 

crescimento econômico é somente uma parte do desenvolvimento e há uma certa 

independência entre eles. Tal ideia é corroborada por Sachs, que citando indiretamente o 

próprio Sen, afirma que o desenvolvimento só é corretamente medido se possibilitar a 

universalização e efetivo exercício de todos os direitos humanos, incluindo os econômicos e 

ambientais
41

. Se for substituído o termo direitos humanos pelo termo direitos fundamentais de 

todas as gerações, ter-se-á a precisa fundamentação constitucional para a tese desenvolvida no 

presente trabalho. 

Ignacy Sachs, apresenta uma via de desenvolvimento sustentável, que é o que 

ele chama “civilização de biomassa”
42

. Segundo Sachs, os países tropicais teriam uma certa 

facilidade a mais para modificar o paradigma de desenvolvimento e chegar a essa forma de 

civilização, numa “vitória tripla”, em que o desenvolvimento atenderia, ao mesmo tempo, a 

questão social, a proteção ambiental e a viabilidade econômica.
43

 Para Sachs, existem quatro 

padrões de crescimento, gerando impactos positivos e negativos nos três pilares do 

desenvolvimento; apenas um deles é viável: o desenvolvimento sustentável. Em sua obra, o 

autor faz um quadro comparativo para explicar como funcionam os conceitos de 

sustentabilidade aplicados às três esferas de análise, quais sejam, econômica, social e 

ambiental. Sachs explica que o desenvolvimento sustentável é obtido do “consenso mínimo” 

com relação às questões e problemas ambientais e um momento mundial favorável, em que 

haveria se poderia formar a primeira agenda política internacional sobre meio ambiente.
44

 

Em Caminhos para o desenvolvimento Sustentável, Sachs, faz um quadro 

representativo dos tipos de crescimento econômico possíveis e sua relação com os setores 
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econômico, social e ecológico. Para ele, desenvolvimento de fato existe quando à benefícios 

econômicos, sociais e ambientais. 

 Econômicos Sociais Impactos ecológicos 

1. Crescimento desordenado + - - 

2. Crescimento social benigno - + - 

3. Crescimento ambientalmente 

sustentável 

- - + 

4. Desenvolvimento + + + 

Fonte: SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável, p. 36. 

É partindo desses paradigmas, de que o desenvolvimento deve naturalmente 

levar à melhor qualidade de vida de todos os cidadãos que o pensamento aqui explanado leva 

à conclusão de que, para que tal aconteça, devem ser pesquisados os aspectos negativos do 

atual modelo de desenvolvimento existente no mundo e, particularmente no Brasil, visando ao 

seu afastamento. 

O estudo dos problemas de concentração de renda, de falta de acesso aos 

serviços públicos, de falta de efetividade dos direitos fundamentais pode ser feito 

individualmente pelos economistas, pelos assistentes sociais e pelos juristas, respectivamente. 

Mas a solução para todos esses problemas perpassa a elaboração de um planejamento 

conjunto, em que a sociedade seja ouvida, não só por seus representantes políticos, mas por 

suas organizações sociais (ONGs, Associações, Sindicatos, etc.), numa atividade democrática 

de escolhas de caminhos. E esse planejamento somente pode ser feito pelo Estado, após 

colhidas as ideias, as sugestões  da sociedade e os dados científicos de cada situação-

problema, observando os oito aspectos do desenvolvimento sustentável apontados por Sachs e 

já mencionados no item anterior. 

Em obra publicada pela Universidade de Campinas, sobre o Brasil e a 

sustentabilidade, Enrique Ortega analisa a teoria de Odum
45

 explicando seus modelos de 

produção e consumo. Ortega afirma que a obra de Odum tem “uma visão interdisciplinar, que 

incorpora conhecimentos da Biologia, a Termodinâmica de Sistemas Abertos, a Sociologia, a 

Meteorologia, a Computação, a Eletrônica, entre outras.”
46

 No modelo estudado por Ortega, 

se for feita uma mudança efetiva no atual modelo de produção e consumo, preferindo a 
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utilização de recursos renováveis e biomassa, havendo ajustamento à capacidade de reposição 

natural, será possível reverter o quadro. 

Porém, esse mesmo estudo aponta que, em breve tempo, se não for modificada 

a forma e a velocidade de consumo e utilização de energias não renováveis, sobretudo de 

natureza fóssil, os níveis de elevação de temperatura terrestre que o planeta poderá atingir 

mostrarão o que o autor chamou de “o lado oculto do sistema insustentável.”
47

 Segundo o 

autor, o maior perigo das mudanças climáticas atualmente vividas é que, se a temperatura 

global aumentar mais que 2º C, além da liberação de CO2 das indústrias e outras atividades 

econômicas, inclusive a pecuária, poderemos ter a volatilização (transformação em gases do 

efeito estufa)  dos “...estoques de carbono existente nos corpos de água congelada 

(permafrost, calotas polares, glaciares, cumes gelados e clatratos do fundo do mar) que 

contem imensas quantidades de CO2 e CH4. Essa volatilização pode acelerar o aquecimento 

global tornando inviável a vida humana no planeta.”
48

  

Acrescenta Ortega que a opção pela sustentabilidade tem sido mais demorada 

porque não são divulgadas todas as informações sobre as causas das mudanças climáticas, 

nem sobre as pesquisas realizadas em todo o mundo. Enquanto isso, os seres humanos 

desinformados, continuam consumindo exageradamente, produzindo lixo e sem preocupações 

com a preservação ambiental. Michael Löwy argumenta que a questão do consumo não é o 

problema em si, mas sim o tipo de consumo atual “fundado na ostentação, no desperdício e na 

obsessão acumuladora”
49

 e propõe um ecossocialismo, no qual seria possível um 

planejamento democrático para organizar as metas produtivas. 

Mesmo que não se adote a ideia de Löwy quanto ao socialismo, um 

pensamento mais racional e mais ecológico, democrático e transparente tem que guiar a 

atividade estatal e todo o arcabouço jurídico, a partir das constituições. O planejamento de 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável tem que partir de informações 

precisas de todas as áreas do conhecimento. Esse planejamento deve levar em consideração 

dois princípios, conforme ensina Herman E. Daly (1977)
50

: 

 

a) 1º princípio da Sustentabilidade Ambiental: os recursos naturais não devem ser 

consumidos a uma velocidade que impeça sua recuperação. 

b) 2º Princípio da Sustentabilidade Ambiental: a produção de bens não deve gerar 

resíduos que não possam ser absorvidos pelo ambiente de forma rápida e eficaz. 
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É preciso fazer convergir o pensamento, no sentido de criar um modelo de 

desenvolvimento econômico que atente não só para um dos aspectos (social, econômico ou 

ambiental), mas para os três. Economistas e juristas, na função de auxiliares do Estado, já não 

podem se ater a parâmetros antigos de liberalismo fundamentalista de mercado ou socialismo 

radical. A maior parte das economias, hoje, sobretudo nos países em desenvolvimento e, 

especialmente nos BRICS
51

, se vê num contexto comentado desde a década de 1960 – o das 

economias mistas. 

Sobre essas novas economias e a necessidade de um novo parâmetro para 

planejar o desenvolvimento, já afirmava J. Tinbergen
52

 

 

Nossa crença pessoal é de que existem boas razões para se escolher algo no meio 

caminho entre o planejamento completamente detalhado dos países comunistas e o 

esparso planejamento de alguns países ocidentais e, no que se refere aos países em 

desenvolvimento, é necessário ainda mais planejamento. 

 

Tinbergen apontava para a necessidade, nos países em desenvolvimento, de um 

planejamento que não os deixasse a reboque das grandes economias de mercado e, em 

algumas, para as necessidades sociais prementes, sobretudo de distribuição de renda. Para 

Sachs
53

, a economia não pode mais ir na contramão da história, deixando de lado os aspectos 

morais (Sen), nem os aspectos de harmonização ecológica. 

O que se pretende como desenvolvimento sustentável para o Brasil e para todo 

o mundo, é mais que o aspecto de recuperação ambiental (sem dúvida o mais preocupante), 

mas também o aspecto social, alinhado ao econômico. O que mais importa é aliar a 

sustentabilidade ambiental e a social, é ser includente. Deve-se adotar no Brasil a ideia de 

Sachs de substituição dos combustíveis fósseis, de mudança de paradigma para a sociedade de 

biomassa, visando o ecodesenvolvimento. 

A noção de eficiência deve ir além das ideias de Smith ou Keynes e basear-se 

na definição de Robert Kuttner
54

, associada à definição de Sachs: há que se alocar bem os 

recursos (Adam Smith), volta-los para o pleno emprego de todos os meios de produção 

(Keynes), investindo na inovação tecnológica para ganhar ainda mais eficiência 
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(Schumpeter), mas revertendo todo benefício daí obtido para a redução das desigualdades 

(eficiência social de Sachs), resguardando o meio ambiente, fonte primeira de todos os 

recursos (ecoeficiência, de Sachs). 

O Direito, nesse processo, seria ao mesmo tempo, a base de toda a 

transformação social e a garantia do respeito aos novos paradigmas, porque todos esses 

fatores econômicos, sociais e políticos, só podem ser corretamente equacionados em um 

verdadeiro Plano de Desenvolvimento Sustentável para o Brasil. Um plano com base 

constitucional, juridicamente forte, legitimamente apoiado por todos os atores sociais que 

devem ser democrática e amplamente ouvidos para a sua confecção, numa sinergia, de toda a 

sociedade para a consecução do fim maior, que é o bem estar de todo o pl e aneta. Um plano 

com tamanha legitimidade, capaz de jurídica e socialmente vincular políticas públicas e 

permitir um controle social e jurídico. 

Plauto Faraco de Azevedo aponta que o limite para o sistema econômico atual 

é ecológico e que o respeito aso direitos humanos e sua concretização passa pela modificação 

da visão do homem de si mesmo em relação à natureza, deixando de considerar-se o senhor 

dela e passando a tratar-se como parte integrante do meio ambiente.
55

 

Não se pode imaginar a fruição plena dos direitos fundamentais, a começar 

pelo mais importante deles, que é o direito à vida, sem pensar em um meio ambiente onde ela 

seja possível. Sem saúde não há vida, sem vida não há desenvolvimento, não há cidadania e 

todo o resto perde a relevância. A mudança de paradigmas econômicos, passando para a 

ecocivilização
56

 é uma questão de sobrevivência. 

Marcelo Miranda Ribeiro, em síntese de uma profunda análise sobre os fatores 

atuais de degradação ambiental, informa que é necessário mudar o eixo de análise dos debates 

acerca dos problemas ambientais de todo o mundo, retirando o foco dos efeitos externos e 

combatendo a causa, que seria o próprio modelo de produção e consumo
57

. 

O Brasil tem a seu favor o fato de ser um país jovem, com uma imensa reserva 

florestal, a maior bacia hídrica do mundo, muito espaço ainda não ocupado pelo homem e 

muitos recursos ainda não explorados em termos de pesquisa para a produção de energia 

limpa e biomassa. A sustentabilidade, para no Brasil passa, pois, pela conscientização das 

gerações presentes, por meio da Educação Ambiental e do exemplo, a ser dado pelas 
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iniciativas estatais, pela conscientização das empresas, que se dá por meio de políticas 

públicas que exijam dos setores produtivos o respeito ao meio ambiente e pela adoção de 

medidas em níveis internacionais e nacionais, e depois locais, para a mudança dos padrões de 

consumo. 

Para além disso, é necessário que se faça sentir a proteção ambiental trazida 

pela Constituição Federal, que essa previsão na Carta Magna e na legislação 

infraconstitucional brasileira seja levada a cabo por um intenso programa, um intenso 

planejamento em nível nacional, começando pelo estabelecimento políticas de incentivo à 

pesquisa de energias alternativas, não só as mais conhecidas, mas também as menos 

pesquisadas como a magnética. Todos os setores de pesquisa de energia, nas Universidades, 

Faculdades e Centros Universitários devem receber alguma espécie de incentivo desse porte, 

assim como devem ser criados eventos e premiações para as novas descobertas.  

A indução do Estado para o setor privado e acadêmico será fomentar a 

pesquisa de biomassa e energias limpas e adotá-las em todos os níveis de suas atividades, 

economizando recursos, construindo prédios que não só evitem gastos, mas que também 

reciclem, reaproveitei e reutilizem recursos
58

. 

Sérgio C. Buarque que o peso da dimensão ambiental do desenvolvimento, em 

clara interpretação inspirada em Sachs, “aumenta a necessidade do planejamento e a presença 

do Estado na condução da economia e da sociedade.”
59

 Para ele, ainda é necessário que o 

Estado assim opere porque o mercado não é eficaz como “regulador espontâneo da economia 

numa perspectiva de médio e longo prazos”
60

, pois não está na perspectiva do mercado a 

dimensão social e a ambiental, nem alguns segmentos que não geram rentabilidade. Assim, o 

papel do Estado no Desenvolvimento Sustentável é o de planejador e arregimentador das 

forças produtivas é o condutor do processo de desenvolvimento para que as falhas de mercado 

não operem catástrofes sociais e ambientais. 
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por meio da Instrução Normativa MPOG/SLTI n.º 2, de 04 de junho de 2014, que dispõe sobre a aquisição ou 

locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica, 

fundacional, e uso de Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas 

edificações públicas federais novas ou que recebem  retrofit (que é um reajustamento às normas advindas dessa 

etiqueta). 
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No Brasil, muitas são as experiências positivas e as boas práticas que mostram 

que a intervenção do Estado, da forma acima descrita é bem vinda e gera frutos positivos. 

Recentemente, na 20ª Conferência das Mudanças Climáticas, em Lima, o prefeito de Recife 

falou do exemplo dado pela cidade, que sob sua gestão. Lá a substituição das lâmpadas 

comuns por Led já é uma realidade e a Lei n.º 18.011/2014, de 21 de maio de 2014, passou a 

instituir um verdadeiro programa, um planejamento de políticas públicas, denominado 

Política de Sustentabilidade e de Enfrentamento das Mudanças Climáticas, criando inclusive 

uma Premiação e Certificação em Sustentabilidade Ambiental. Segundo essa lei, já em vigor, 

Recife fará um inventário, ou seja, um verdadeiro estudo da forma, do local e da quantidade 

de emissão de gases do efeito estufa, em toda cidade e área metropolitana. Esse inventário, 

feito em parceria com outras entidades, será revisto bienalmente. Outras políticas internas são 

desenvolvidas graças a essa lei, como realização de licitações e compras sustentáveis, além da 

obrigatoriedade de que obras de grande impacto também façam seus inventários de emissões, 

além do estudo de impacto ambiental já obrigatório
61

. 

O incentivo estatal e a indução às boas práticas ambientais e sociais é 

perfeitamente possível, em todo o mundo. Em estudo realizado por Sofia R. Hirakuri, 

denominado “Can law save the forest? – lessons from Finland and Brazil”, comparando as 

legislações ambientais brasileira e finlandesa, a autora demonstra que tanto o Brasil quanto a 

Finlândia possuem em seus respectivos arcabouços jurídicos, formas de levar ao 

desenvolvimento sustentável, por meio de incentivos. As diferenças entre os dois países, no 

entanto, são grandes, pois a legislação que tem pouca eficácia no Brasil, rende bons frutos na 

Finlândia, em grande parte porque, segundo a autora, o Estado está presente, há fiscalização 

do respeito às normas ambientais e não há desconfiança em relação à atuação 

governamental.
62

   

Mais do que qualquer desconfiança na ação governamental, há sim um 

problema bastante característico brasileiro que é o despreparo das autoridades públicas para 

lidar com a questão do meio ambiente de forma equilibrada e técnica, inclusive do ponto de 

vista jurídico. 
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Na Finlândia o meio ambiente hostil e muitíssimo frágil talvez tenha sido 

portador de grandes lições para a população, no sentido de observarem que atos humanos 

menos cuidadosos geravam impactos ambientais perenes, como extinções, escassez de 

alimentos, etc. A fauna e flora muito ricas, o clima brasileiro que não chega a extremos, e a 

pujança da natureza em toda a extensão do território pátrio, talvez tenham feito com que o 

Brasil não enxergasse de perto a necessidade de preservação, de fiscalização e de 

planejamento. 

Na obra de Hirakuri são apontados alguns problemas, incluindo a falta de uma 

cultura de floresta
63

, mas vislumbra-se no arcabouço jurídico pátrio a possibilidade de se 

estabelecer, de fato, políticas públicas concretas, dentro de um plano de desenvolvimento 

sustentável, como se verá a seguir. 
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3. O DIREITO A UM MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E SUA EFETIVIDADE – A 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COMO FUNÇÃO DO ESTADO 

 

 

O direito a um meio ambiente saudável é direito de todos e é caracterizado 

como direito fundamental. 

Na teoria das gerações dos direitos fundamentais, verifica-se que direitos de 

terceira geração são direitos ligados ao conceito de desenvolvimento da humanidade e 

solidariedade, ou seja, o direito ao meio ambiente saudável, é integrante dessa geração, como 

explicita Paulo Bonavides
64

, citando Vasak, posto que somente o ambiente saudável criaria as 

condições necessárias ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. 

A conclusão de que o desenvolvimento das futuras gerações só será possível se 

preservadas as condições ambientais e de matéria-prima existentes leva à conclusão de que o 

Direito Ambiental, como “complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente possam afetar a sanidade do ambiente em sua 

dimensão global, visando à sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações”
65

, ganha 

importância fundamental para o ser humano, já que, se a atividade humana sobre a Terra 

esgotar os recursos naturais disponíveis, o impacto sobre o clima e sobre a vida na Terra será 

definitivo. Não será só uma questão de matéria-prima, mas uma questão de risco para a 

própria existência do ser humano. 

Verifica-se, pois, que o direito a um meio ambiente saudável liga-se 

diretamente, ao mesmo tempo, à natureza do homem, ao princípio da dignidade humana e ao 

princípio da solidariedade pois a sua concretização não significa a preservação do próprio 

homem enquanto ser orgânico, enquanto ser com direito a desenvolver trabalho e habilidades 

e também significa a possibilidade de outras gerações de seres humanos habitarem 

condignamente sobre a Terra. 

A dignidade da pessoa humana é o maior dos princípios encartados em nossa 

Carta Magna. Corolário do direito à vida, seu conteúdo ultrapassa o próprio direito de estar 

vivo, de manter a integridade física, de obter alimentação e de ter meios de preservar a saúde, 

mas também se compõe das outras necessidades do ser humano que vive em sociedade, quais 

                                            
64

 BONAVIDES, Paulo., op. cit., p. 569. 
65

 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, 

p. 134. 



43 
 

sejam a de educação, trabalho, oportunidade, pelo menos, de aquisição de moradia e outras 

oportunidades de desenvolvimento intelectual e pessoal dentro de suas próprias aptidões. 

Cumpre tratar, nessa parte do trabalho, do conceito e do alcance do princípio 

da dignidade humana. O conceito de dignidade humana varia, de sociedade para sociedade, e 

seu conteúdo é diretamente influenciado pela cultura, pela história e pelos valores religiosos 

difundidos em cada sociedade. 

Quanto mais desenvolvida culturalmente uma sociedade, quanto mais 

oportunidades de desenvolvimento individual ela propiciar, mais amplo será o conceito de 

dignidade humana, posto que os seres humanos que dela fazem parte, têm um nível de 

liberdade maior e, consequentemente, um nível maior de exigências. 

Há, no entanto, entre os principais doutrinadores de nossa época, um consenso 

de que há valores mínimos comuns à maior parte das sociedades, de modo que a dignidade 

humana é um princípio comum a todas elas. 

Um dos componentes dessa dignidade mínima é a igualdade de oportunidades, 

a igualdade de respeito, a necessidade de que todos os homens sejam, numa determinada 

sociedade, tratados de forma igual, ao menos perante a lei. 

No que tange ao alcance desse importante princípio, cumpre destacar que a 

dignidade da pessoa humana importa quatro importantes consequências: a) igualdade de 

direitos entre todos os homens, uma vez integrarem a sociedade como pessoas e não como 

cidadãos; b) garantia da independência e autonomia do ser humano, de forma a obstar toda 

coação externa ao desenvolvimento de sua personalidade, bem como toda atuação que 

implique na sua degradação; c) observância e proteção dos direitos inalienáveis do homem; d) 

não admissibilidade da negativa dos meios fundamentais para o desenvolvimento de alguém 

como pessoa ou a imposição de condições subumanas de vida. Adverte, com carradas de 

acerto, que a tutela constitucional se volta em detrimento de violações não somente levadas a 

cabo pelo Estado, mas também pelos particulares, conforme Joaquín Arce y Flores-Valdés, 

citado pelo Juiz Federal Edílson Pereira Nobre Júnior, em seu artigo “O Direito Brasileiro e o 

Princípio da Dignidade Humana” . 

A democracia constante da Constituição do Estado Brasileiro conclama à 

valoração da dignidade humana, segundo o conteúdo de nossa sociedade, podendo ser 

definida, para nós, como um conjunto de deveres e de direitos atribuídos ao ser humano e tido 

como imprescindíveis a ele. 

Seu conteúdo mínimo, pelo menos em nosso ordenamento, pelo que se pode 

observar das linhas gerais da Constituição brasileira, constitui-se no direito à vida, à 
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integridade física e psíquica, à liberdade, a igualdade e a segurança.  

Desse pressuposto mínimo decorre a imediata noção de que, para se manter a 

vida e a saúde, é imprescindível um meio ambiente saudável e propício à vida humana. 

Também percebe-se que, para que haja desenvolvimento integral do potencial psíquico, 

intelectual e da liberdade, é necessário que o homem possa exercer alguma atividade em que 

se sinta útil e produza, ainda que tal atividade importe, de certa forma, alguma modificação no 

meio ambiente natural. 

Conciliar essas necessidades é que será a grande tônica do Século XXI, de 

modo que as atividades produtivas existam, mas que os meios de produção se voltem para 

técnicas menos agressivas ao meio ambiente e com alternativas menos predatórias dos 

escassos recursos naturais. 

Vive-se sob o pálio do princípio da solidariedade e, quando imaginamos a 

dignidade humana, já não se pode observá-la simplesmente em relação a um indivíduo, e sim 

baseada na dignidade e nas possibilidades da vida de toda a humanidade. 

O art. 225 noticia que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, a fim de beneficiar toda a coletividade humana, levando em consideração 

também as futuras gerações, posto que, somente será possível a existência digna se todos os 

potenciais do ser humano, como a vida, o trabalho, a saúde, o desenvolvimento intelectual e 

psíquico forem possível. 

Para as empresas, o princípio da dignidade humana também deve informar a 

produção, em conjunto com os princípios da preservação ambiental, como o da prevenção. 

Essa dignidade como valor máximo a ser perseguido pelo planejamento do 

desenvolvimento sustentável deve levar em conta, pois, as aptidões de uma determinada 

região, as possibilidades de desenvolvimento de atividades econômicas sem degradação do 

meio ambiente, mas também o fornecimento de oportunidades de outros tipos de 

desenvolvimento às pessoas, como a preservação da cultura, a oportunidade e estudo e 

aperfeiçoamento, etc. 

As regras de Direito Econômico que se impunham ao mero planejamento 

econômico, muito mais presentes estão quando o assunto é o plano de desenvolvimento 

sustentável. Para Rosemiro Leal, o Direito Econômico, que é o regulador das condutas 

econômicas tanto do Estado quanto da iniciativa privada, não se presta somente a regular os 

atos e fatos econômicos, mas também a “assegurar conquistas históricas da humanidade no 

que se relaciona com o controle e disciplinação das atividades econômicas em regime 
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condizente com a preservação da vida digna”.
66

 

Assim, o Direito Econômico é a base da análise de todos os fatos citados nos 

itens de acima (de 2 a 2.2) e é a área do Direito que operará a construção do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável, em harmonia com o Direito Constitucional. Destarte, a 

população, para além dos Direitos Humanos de Primeira e de Segunda Geração
67

, tem 

constitucionalmente garantidos, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, a fruir 

jurídico-economicamente de outros tantos direitos, conquistados historicamente. Rosemiro 

Leal vai ainda mais profundamente na questão e obtempera que essa fruição jurídico-

econômica prescindiria, ainda, da legitimidade da norma econômica que a garantisse, por uma 

política econômica independente de ideologias de direita ou de esquerda.
68

  

A fruição ou não passa a ser, portanto, direito subjetivo do indivíduo, o que 

significa que deve estar entre suas faculdades utilizar-se ou não do bem ou direito previsto. 

No caso do direito à preservação do meio ambiente, figurar entre os direitos individuais 

importa a revelação da total importância dada pelo constituinte à preservação do meio 

ambiente devido à sua estreita ligação com a dignidade humana, e que há a garantia 

constitucional de que os meios materiais, legais e processuais existentes deveram ser 

empregados para que o meio ambiente seja preservado e os degradadores sejam penalizados, 

inclusive com a obrigação de repor o status quo ante, na medida do possível. 

Ficou introduzido, portanto, no Direito Brasileiro conjuntamente com os 

direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e a solidariedade social e intergeracional, no 

que tange ao uso sustentado dos recursos ambientais e a tutela jurídica dos recursos 

ambientais, visando a garantir ao ser humano ao menos as condições mínimas de subsistência 

para nossa geração e para as futuras, como num pacto de solidariedade.  

A eficaz aplicação dos princípios constitucionais de proteção dos direitos 

humanos e ambientais existentes, como o direito à informação, da participação popular e o 

acesso à justiça, pode nos dar a plena garantia de uma sadia qualidade de vida aos homens, 

como determinado no artigo 225 da Constituição da República Federativa de 1988. 
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Outra importante meta que foi alcançada na Constituição de 1988 é a 

visualização do direito a um meio ambiente saudável e equilibrado como um dos maiores 

direitos humanos hodiernos, partindo se do pressuposto de que, sem meio ambiente ou, sem 

que esse meio ambiente esteja equilibrado, não é possível a própria existência humana sobre a 

Terra. 

A vida humana, valorizada em todos os seus aspectos, deve ser o valor maior 

iluminar os caminhos trilhados pelos criadores e aplicadores da Lei: deve ser a meta maior a 

ser atingida, na concretização dos demais direitos. No entanto, o Constituinte de 1988 

transcende o próprio direito à vida: do conjunto das normas constitucionais depreende-se que 

o indivíduo tem direito não simplesmente à vida, mas à qualidade de vida, onde seja possível 

a realização plena da personalidade humana.  

Há pressupostos para isso; há requisitos mínimos para que o homem possa 

viver com dignidade, em um ambiente saudável. Nesse sentido, não existe qualidade de vida 

sem qualidade ambiental e é exatamente esse liame indissociável entre os dois conceitos que 

erige o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito humano fundamental, 

definitivamente previsto e protegido no art. 5º da Constituição Federal. Desse modo, observa-

se que a existência humana está diretamente ligada às condições naturais do planeta e, por 

isso, também deve-se enxergar a preservação do meio ambiente não só como um direito para 

os seres humanos atuais, mas um direito para as futuras gerações, pelo princípio da 

solidariedade. 

O constituinte foi bastante claro em sua intenção de alçar a proteção ambiental 

à condição de conditio sine qua non ao desenvolvimento da humanidade e como equiparação 

aos direitos humanos historicamente reconhecidos, ao introduzir a proteção do meio ambiente 

no art. 5º, inciso LXXIII e criando um capítulo específico, dentro do título da Ordem Social, 

numa reafirmação de que tal direito pertence à coletividade. Esse reconhecimento, no entanto, 

como todos os demais direitos fundamentais, foi fruto das diversas lutas históricas e do 

próprio desenvolvimento intelectual e científico da sociedade. 

Celso Ribeiro Bastos
69

 afirma que o direito ao meio ambiente saudável seria 

um direito fundamental de quarta geração, adquirido pela sociedade, munida da informação 

científica acerca de sua estreita dependência em relação à natureza e da sua imensa 

responsabilidade em preservar as condições do planeta para as gerações futuras. 

Os mais recentes fatos ocorridos na Terra mostram que a natureza reclama a 
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devastação dos 50 (cinqüenta) anos e sinaliza para um futuro sem matéria-prima, sem 

alimentos e com condições de temperatura e clima muitíssimo desfavoráveis à vida do ser 

humano, se nenhuma medida for tomada. Configura-se, pois, o dano ambiental como a mola 

mestra de outros possíveis danos à vida, à saúde, como diz José Rubens Morato Leite, o 

“dano de ricochete.”
70

  

Assim, no bojo dos direitos fundamentais de quarta geração, estão aqueles 

denominados como “direitos de solidariedade”, entre eles os que demandam um pacto da 

atual civilização para que haja condições para as futuras gerações se desenvolverem. Mais 

uma vez, o que se pretende preservar é a vida humana, mas não a mera sobrevivência e sim 

uma existência digna. Nessa classe de direitos, o direito à preservação do meio ambiente 

encaixa-se, em nossa modesta opinião, como o mais fundamental dentre todos, uma vez que a 

devastação do planeta importará, sem sombra de dúvida, problemas de saúde, em escala 

mundial, bem como escassez de recursos para o desenvolvimento de atividades laborais, 

escassez de alimentos, escassez de água de modo que, mesmo com todo o desenvolvimento 

científico ora experimentado, a humanidade de mãos atadas diante da impossibilidade de 

obter novos recursos e quiçá, sem as mínimas condições de sobrevivência, voltando à barbárie 

dos primeiros tempos da Humanidade. 

A grande questão deste trabalho é a comprovação de que só há vida humana 

digna se houverem condições satisfatórias de sobrevida para o homem, em um clima 

favorável, com condições naturais de obtenção de alimento, água e matéria-prima para as 

atividades laborais. Observamos-se de forma muito fácil a ligação estreita entre o meio 

ambiente e o ser humano, numa relação de interdependência. Porém, o que move este estudo é 

que nessa relação existe um ingrediente muito humano, denominado economia. 

Para desenvolver a economia, para propiciar o crescimento da produção, em 

razão da constante demanda da sociedade de consumo, num mundo cada vez mais capitalista, 

muitas vezes a sociedade elege representantes e se amolda a um modus vivendi  em que o 

meio ambiente é visto apenas como fonte de matéria-prima variada para a produção dos bens 

de consumo que essa sociedade exige. Nesse padrão de sociedade, a noção do progresso 

econômico está dissociada do desenvolvimento social e totalmente afastado da proteção dos 

recursos naturais. 

Essa, no entanto, não é a tendência mundial após as recentes descobertas 

relacionadas ao aquecimento global e, nos encontros das grandes potências econômicas, assim 
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como das organizações de defesa do meio ambiente, a grande preocupação é a adoção de 

medidas preventivas e de combater à miséria humana, sem dissociar este último conceito da 

preservação e recuperação da natureza, levando em consideração cada potencial, de acordo 

com o local onde devem ser desenvolvidas as políticas públicas ou as ações da sociedade civil 

organizada. 

Terence Trennepohl reforça a ideia que o direito a um meio ambiente saudável 

liga-se ao próprio direito à vida e à dignidade humana, por essa razão, tratar-se-ia no mesmo 

nível de direito fundamental, por serem direitos que se completam e se fortalecem 

mutuamente.71 

Os últimos acontecimentos climáticos sobre o globo são o supedâneo fático 

que faltava para que o ser humano enxergasse o direito a um meio ambiente saudável como 

regra e princípio fundamental, ao lado da dignidade da pessoa humana. José Rubens Morato 

Leite, nesse sentido, afirmava, há quinze anos, que já se vivia em uma “intensa crise 

ambiental”, reclamando uma racionalização do desenvolvimento econômico do Estado, que 

teria deixado à margem a proteção ao meio ambiente.72 

É conveniente lembrar, no entanto, que a suposta racionalidade do liberalismo 

e a extrema valorização do crescimento econômico foi a base político-econômica que gerou a 

marginalização da proteção ao meio ambiente. Isso porque o desenvolvimento, da maneira 

como foi conduzido até hoje pelo capitalismo sem freios, nada teve de racional. Racional é 

trabalhar planejadamente, sobretudo sabendo que muitos dos recursos utilizados não podem 

ser recuperados. O direito a um meio ambiente saudável, como se viu no capítulo anterior, 

somente tem efetividade, para esta e as futuras gerações se implantado como princípio e como 

norma o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável reclama planejamento 

estratégico e democrático. 

Para Tânia Bacelar, o desenvolvimento sustentável corresponde a um 

processo73; esse processo reclama mudanças sociais, em vários setores, que compatibilizem 

crescimento e eficiência econômicos, preservação do meio ambiente, qualidade de vida, 

maiores oportunidades e equalização social, “partindo de um claro compromisso com o futuro 

e da solidariedade entre gerações.”74  

O conceito acima exposto parece ter sido o que foi adotado 
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constitucionalmente pois tanto o art. 225
75

 quanto o art. 170 e o art. 174, estes dois últimos 

diretamente ligados à área econômica, mostram que um dos objetivos da Carta Magna é aliar 

desenvolvimento econômico e social e preservação do meio ambiente. Nossa Constituição 

vigente, já em 1988 atentava para a necessidade de nortear as escolhas políticas de 

desenvolvimento para um novo caminho, visando à preservação ambiental para as futuras 

gerações, inserindo em seus arts. 170, inciso VI e 174, § 3º, a defesa do meio ambiente como 

princípio e como fundamento para a atividade pública e para o planejamento, enquanto que o 

Capítulo VI do Título VIII – Da ordem Social – traz o art. 225, que delineia o direito a um 

meio ambiente saudável, que compõe o rol dos direitos fundamentais expressos na Carta 

Magna, constituindo, hoje, cláusula pétrea.  

Além da previsão como um dos princípios da Ordem Econômica, o 

desenvolvimento sustentável, que alia progresso e preservação, ainda surge como um dos 

enfoques mais presentes no Título relativo ao Meio Ambiente. Por estar previsto 

constitucionalmente, o desenvolvimento sustentável é hoje e para as futuras gerações, a 

grande marca da responsabilidade social e do compromisso com o futuro da Humanidade. O 

fato de estar ligado a um conceito de desenvolvimento sustentável e voltado para a presente e 

as futuras gerações, nos faz intuir não se tratar de um direito subjetivo, mas coletivo ou, mais 

precisamente difuso. O desenvolvimento sustentável está longe de ser uma forma de emperrar 

o desenvolvimento ou de diminuir as possibilidades de lucro da atividade empresarial. Tanto é 

que muitas empresas que já internalizaram os custos da manutenção do meio ambiente e do 

desenvolvimento de formas sustentáveis de produção tem auferido os merecidos ganhos com 

sua nova atitude, conquistando mercados que exigem esse tipo de responsabilidade por parte 

do produtor. O mercado é bastante criativo quando quer e novos selos e conceitos, como o de 

“alimento orgânico”, já ganham as prateleiras e ajudam a aumentar o lucro dos que produzem 

de forma sustentável. 

Para estabelecer um desenvolvimento sustentável, na opinião esposada nesta 

dissertação, é necessário um planejamento de longo prazo, pelo menos para todo o mandato, 

em cada uma das esferas de poder. Porém esse planejamento demanda uma série de reforços, 

no que tange à fiscalização da aplicação das políticas públicas e da ação dos atores 

econômicos e um esforço mais sério das administrações, além da quebra do personalismo hoje 

existente nos administradores públicos. Nos parâmetros mais hodiernos da verdadeira 

                                            
75

 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. 



50 
 

democracia, o planejamento demanda participação mais intensa dos vários segmentos sociais. 

Primeiramente, especificamente no Brasil, encontram-se algumas dificuldades 

peculiares: nossa situação de país periférico, ou em desenvolvimento, como alguns preferem 

chamar, é a primeira delas, pois agora se vivencia uma economia de mercado, num mundo 

globalizado e competitivo e vemo-nos administrando a maior floresta tropical do mundo, um 

dos maiores mananciais de água potável do mundo, um dos maiores campos agrícolas, em 

termos de tamanho e variedade, com uma grande pressão mundial pela preservação. 

A partir daí, pode-se entender que, qualquer plano de desenvolvimento 

sustentável, no Brasil, deve levar em conta nossa posição econômica no contexto 

internacional: trata-se de um país de dimensões continentais, com imensa área agricultável, 

uma imensa floresta (semi-preservada), e uma imensa necessidade de desenvolvimento 

econômico para darmos oportunidades de emprego e desenvolvimento social a milhares de 

cidadãos. Com esse enfoque, há que se escolher, de forma acertada, políticas públicas que 

harmonizem o direito ao desenvolvimento com o respeito aos princípios do Direito Ambiental 

que estudaremos. 

No dizer de Leonardo Zagonel Serafini, “...a existência de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado em um contexto onde a população não consegue exercer os 

direitos básicos do ser humano, tais como: acesso à água, ao alimento, a uma moradia salubre, 

não tem sentido no atual contexto social global.”76 Assim, deve-se adotar medidas de 

administração e de controle das atividades privadas, de modo a preservar o meio ambiente, 

mas não impedir as atividades econômicas das populações da Amazônia, ou das regiões 

costeira, ou ribeirinhas ou ainda das áreas de preservação espalhadas por todo o país. 

Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, citado na obra de Serafini, referindo-se 

especificamente ao problema da poluição das águas, dá um exemplo claro de que a 

preservação do meio ambiente deve caminhar junto com a oferta de oportunidade de 

desenvolvimento para as populações. Tal entendimento se coaduna com a ideia de 

ecodesenvolvimento, trazida por Sachs e com a ideia de liberdades essenciais de Amartya 

Sen. Para Geraldo Eulálio, a pobreza pode causar a degradação ambiental, porque, somadas à 

situação da falta de recursos financeiros, surgem outros fatores como “ a falta de instalações 

sanitárias, de esgotos, de tratamento de rejeitos orgânicos” 77, que poluem os rios e os mares. E 

num ciclo vicioso, essa mesma poluição realimentaria a pobreza, que não se limitaria a 
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aspectos econômicos da vida do homem, mas levaria a péssimas condições de saúde, 

“enfermidades, falta de acesso a serviços essenciais, falta de informação, controle limitado 

sobre os recursos, subordinação, exploração por poderes sociais e econômicos mais fortes, 

vulnerabilidade a estresse, falta de segurança, marginalização social e cultural.”78 

O direito a um meio ambiente saudável, portanto, espraia-se, levando a ter a 

responsabilidade da criação também de um meio ambiente urbano condigno, com tratamento 

de resíduos sólidos, com planejamento urbano adequado, com medidas de saúde e 

oportunidades de desenvolvimento adequado para as populações urbanas e rurais, evitando o 

êxodo rural e as migrações internas que incham as cidades. Vê-se, que se trata de um ciclo de 

interdependência: o meio ambiente adequadamente preservado, pode gerar desenvolvimento; 

o desenvolvimento da população, evita as agressões ao meio ambiente; o Poder Público tem a 

responsabilidade de zelar tanto pelo meio ambiente quanto pelo desenvolvimento, sendo 

assim, é sua a responsabilidade de direcionar as políticas públicas, tanto em prol de um quanto 

de outro. 

Segundo Emanuel de Andrade Barbosa, estudos do Centro de Direitos 

Humanos e Meio Ambiente (CEDHA), que é uma organização não-governamental, sediada na 

Argentina, foram apresentados à Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos da OEA, 

apontando para a relação direta que a degradação ambiental tem com a inibição ao exercício 

dos demais direitos humanos, como se verá ao longo do trabalho. O autor expõe, que “é certo 

que as situações de violações de direitos humanos são geradas ou potencializadas pela 

degradação ambiental” 79. Isso porque, segundo ele, a degradação ambiental levaria à 

pobreza e ao desemprego, em razão do esgotamento dos recursos naturais. A degradação 

ambiental afetaria, ainda, o uso e gozo dos direitos fundamentais, por interferir na saúde das 

pessoas, além de criar novos problemas ambientais e não ambientais e agravar os já 

existentes.80 

Essa ideia de ciclo entre falta de preservação – pobreza – degradação - falta de 

recursos, reforça a ideia da necessidade de planejamento, já recomendada em 1974, quando a 

ONU, por sua Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento apresentou o 

princípio do desenvolvimento sustentável como retor para o planejamento da economia.  

Segundo Karin Kässmayer, na época foi observado que “muitas tendências do 
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desenvolvimento estavam resultando em um número cada vez maior de pobreza e 

vulnerabilidade, além de destruição ambiental.”81 

Deve-se, mais uma vez, lembrar que o direito a um meio ambiente saudável 

está entre os direitos fundamentais de terceira geração por ser um direito de solidariedade e, 

por isso, eminentemente coletivo, em que a efetividade individual cede lugar à efetividade do 

direito de forma coletiva. Ou seja, os direitos ambientais são classificados como direitos da 

solidariedade ou difusos, no dizer de Hamilton Alonso Júnior82. Poder-se-ia dizer, portanto, 

que não existe a preservação do meio ambiente para um único indivíduo, senão para toda uma 

coletividade. 

José Damião de Lima Trindade, citado por Alonso Júnior, também classifica o 

direito ambiental entre os difusos e ainda “registra a transposição do trato individual (direitos 

de primeira e segunda gerações) para o difuso, onde se constata a tutela ambiental.”
83

 Essa 

característica marcante dos direitos de terceira geração e presente no direito a um meio 

ambiente saudável foi também objeto de reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em 

entendimento do Ministro Celso de Mello, que, no julgamento de um Mandado de Segurança, 

considerou o direto a um meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito que assiste de 

modo subjetivamente indeterminado, incumbindo ao Estado protege-lo pelo bem da 

coletividade e das futuras gerações.
84

 

O Ministro complementa seu entendimento afirmando que “os direitos de 

terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a 

todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento 

importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos 

humanos.”
85

 

Caracterizado o direito a um meio ambiente saudável com direito fundamental 

de terceira geração, fica muito claro que sua defesa não está incumbida a um único indivíduo. 

Pode ser defendida por uma coletividade. Contudo, como direito difuso, deve estar na pauta 

de realizações do próprio Poder Público, único detentor de toda a legitimidade para agir em 

prol da manutenção, da preservação desse direito, por meio de políticas de preservação e de 

limitação da atividade pública e privada potencialmente degradantes do meio ambiente. 
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A questão do desenvolvimento dessas políticas, no entanto, é assunto de suma 

importância para este estudo, pois não se pode adotar uma política de sustentabilidade de 

forma isolada, e sim numa contextualização, num verdadeiro sistema de políticas e de 

parâmetros de ações e posturas governamentais. 

A tarefa do Estado é harmonizar as metas sociais, ambientais e econômicas
86

, 

“buscando um equilíbrio entre diferentes sustentabilidades (social, cultural, ecológica, 

ambiental, territorial, econômica e política) e as cinco eficiências (de alocação, de inovação, a 

keynesiana, a social e a ecoeficiência).”
87

 

 

 

3.1. Políticas Públicas para a preservação do Meio Ambiente saudável como 

responsabilidade do Estado 

 

 

 Superada discussão sobre a configuração do direito a um meio ambiente 

saudável como direito fundamental, visto que está consagrado constitucionalmente como tal, 

outro problema, comum aos demais direitos fundamentais, sobretudo os sociais, preocupa o 

cientista e o operador do direito dos tempos atuais: garantir-lhe efetividade. 

Assim, como bem foi possível observar neste estudo, o direito fundamental ao 

meio ambiente saudável ainda necessita ganhar a efetividade necessária para que sejam 

respeitados os seus princípios e se consiga, realmente, garantir às futuras gerações o contato 

com as condições de desenvolvimento. 

Apesar de Carta Magna brasileira de 1988 deixar bem claro que o meio 

ambiente deve ser tratado como bem público, de uso comum do povo, assegurado 

constitucionalmente, esse direito, que gera obrigação para o Poder Público, para realizar-se 

necessita de atuação positiva e direta do Estado, “de proteção do Poder Público”, por meio de 

planejamento de suas atividades, e de políticas públicas em todas as áreas, focando-se em 

preservação, manutenção, prevenção de danos, conscientização ambiental e de ações para a 

implementação de técnicas de produção baseadas no desenvolvimento sustentável, dentro e 

fora do âmbito de atividades do âmbito estatal. 

Num mundo globalizado e às vésperas de uma catástrofe climática, com todos 
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os sintomas de superaquecimento e escassez de recursos, há que se ter também em pauta a 

efetividade de normas internacionais das quais o Brasil é signatário e que se reportam ao 

desenvolvimento econômico voltado à sustentabilidade, desde a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1972, na Cidade de Estocolmo. 

A globalização impõem a adoção de medidas de proteção ao meio ambiente e 

produção que obedeçam a normas internacionais que regulam a matéria, como é o caso do 

Protocolo de Quioto, hoje já não mais vigente, e da sempre atual Agenda 21, entre outros 

tantos regulamentos acerca do tema. Como já mencionado, o mundo está às vésperas de novo 

encontro, no Peru, em dezembro de 2014 para operacionalizar a minuta de um possível 

acordo, em nível mundial, para ser discutido e votado em Paris, em 2015, para viger a partir 

de 2020. O mundo aguarda que os líderes mundiais consigam estruturar juridicamente uma 

norma internacional forte e vinculante, evitando novo fracasso, como o do Protocolo de 

Quioto, uma vez que, desde a assinatura daquele protocolo, em 1997, muitos foram os fatores 

ambientais que se acirraram, como secas, aumento de temperatura, etc. 

Tanto em nível nacional como em nível internacional, observa-se que as 

normas apontam para o grande papel do Estado na condução das boas práticas ambientais. Às 

vésperas , em reunião do G8 , estipulou-se a antecipação de metas de redução da emissão de 

gás carbônico em todo o mundo. A União Européia, desde 2000, tem seu Programa Europeu 

das Alterações Climáticas (European Climate Change Programme), que inclui várias medidas 

e modificações comportamentais no consumo e na produção, visando evitar, a qualquer custo, 

que a temperatura do planeta aumente mais 2º C. As medidas incluem a mudança para 

matrizes energéticas renováveis, uso de biocombustíveis e biomassa.
88

 

O Brasil também tem uma política específica para a diminuição da emissão de 

gases do efeito estufa, trata-se da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), que 

ganhou o universo jurídico em meio da Lei n.º 12.187/2009, que define o compromisso 

nacional de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) entre 36,1% e 38,9% em 

relação às emissões projetadas até 2020
89

. O mais estranho é que, tendo a política em vigor, 

por duas vezes o Governo Federal estimulou a venda de veículos automotores, gerando, em 
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2013, o maior record de emissão de gases do efeito estufa. 

Poder-se-ia perguntar: mas por que se deve respeitar também normas 

internacionais de Direito Ambiental? Cumpre imediatamente lembrar do princípio da 

cooperação entre os povos,  que informa que as várias nações devem agir concomitantemente 

e em harmonia pela preservação do meio ambiente e, assim, os órgãos internacionais, mesmo 

que alguns deles apenas emitam as chamadas Recomendações, são órgãos normativos e 

devem ser respeitados, sobretudo porque emitem a opinião de várias nações em conjunto, a 

partir de extensas pesquisas técnicas. O próprio G 8, aos estabelecer protocolos, reflete a 

vontade da maioria das nações envolvidas. 

Em respeito ao princípio da cooperação, cabe ao Estado brasileiro, não só 

participar das reuniões, pesquisar e votar, mas também, no âmbito interno, respeitar as 

determinações, mesmo porque não atendê-las pode trazer como consequência ficar submetido 

a várias restrições internacionais. 

No caso específico do desenvolvimento econômico e sua relação com o meio 

ambiente, é preciso lembrar que, ao eleger as políticas públicas a serem adotadas, deve-se 

respeitar as normas advindas da Organização Mundial do Comércio e aos acordos 

multilaterais e protocolos ambientais, a exemplo do Protocolo de Quioto, que impunha 

redução da emissão de gás carbônico e estabelecia metas a serem cumpridas por todos os seus 

signatários. Isso decorre da força de lei que tais normas internacionais adquirem em nosso 

ordenamento. E mesmo quando não suscetíveis de adquirir tal força, servem como princípios 

e, em relação a elas se tem a mesma necessidade de observância dos princípios da precaução, 

prevenção e solidariedade, em nível nacional. 

E quem poderá impor as reduções e metas a serem cumpridas dentro de seu 

território aos órgãos públicos e entes privados? Somente o Estado pode fazer isso, pois é 

somente o aparelho estatal que detem legitimidade e competência constitucional e legal para 

fazê-lo. 

Em nível constitucional, existe a previsão específica de competência do Estado, 

em suas três esferas de poder, de preservar o meio ambiente e combater a poluição em todas 

as suas formas (art. 23, inciso VI) e legislar sobre o tema, concorrentemente (art. 24, inciso 

VI).  

A interpretação que guia o presente trabalho é a de que tal determinação 

constitucional configura obrigações de fazer, atribuídas ao Estado que delas não pode eximir-

se, nem mesmo no que tange à ordem econômica, posto que o art. 170, inciso VI, impõe o 

respeito e a defesa do meio ambiente como princípio para a atividade econômica do Estado.  
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O Superior Tribunal de Justiça, em aresto de 2005, já se manifestou no mesmo 

sentido, em decisão de 2005, em que afirmou, por maioria, que o sistema de proteção ao meio 

ambiente estaria fundado em normas constitucionais e infraconstitucionais e em princípios 

dos quais decorreriam o deveres e obrigações para o Estado e para a sociedade de prestações 

positivas e negativas (não fazer), além da responsabilidade pela recomposição do status quo 

ante (quando possível) ou a reparação pecuniária nos casos de danos insuscetíveis de 

reparação in natura.
90

 

Por fim, como já fora citado em várias passagens deste estudo, a definitiva 

obrigação do Estado está fulcrada no art. 225 do Carta Magna, em seu § 1º e seus incisos, que 

definem detalhadamente todos os campos em que devem ser criadas políticas públicas de 

preservação, como o controle da produção, da comercialização e do emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que compõem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente 

(inciso V), a educação ambiental (inciso VI), exigência de prévio estudo de impacto ambiental 

(IV) e a preservação e restauração de processos ecológicos essenciais, além do manejo 

ecológico de espécies e ecossistemas (inciso I). 

Diante dessa realidade, trata-se de obrigação de fazer, de função específica do 

Estado preservar o meio ambiente para as futuras gerações, não podendo afastar-se de seu 

mister o administrador, sob pena de responsabilidade. 

Mas como executar essas obrigações de fazer? Já foi exposta a solução: por 

meio das políticas públicas, definidas pela doutrina e que são interpretadas pelo 

Neoconstitucionalismo
91

. Marcus Aurélio de Freitas Barros afirma as normas constitucionais 

“vinculam os poderes públicos aos programas, fins e objetivos previstos 

constitucionalmente”
92 

justamente porque se pretende a efetivação dos direitos fundamentais 

constantes naquele ordenamento. Segundo o autor, essa efetivação hoje se dá por meio da 

criação e realização dessas políticas públicas promovidas pelo Estado.  

Não há como fugir da realidade da sistemática jurídico-constitucional 

contemporânea, na qual o Estado é visto não mais como único centro de positivação e 

normatização, e a Constituição é o centro de toda a atividade estatal. O comando 
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constitucional passa a ser, não mais uma mera indicação, mas uma verdadeira tarefa
93

 a ser 

cumprida pelo Administrador Público. Trata-se, pois, de verdadeiro dever constitucional do 

Estado, sobretudo porque vinculado à sua tarefa histórica de garantir a efetividade e a fruição 

universal dos direitos fundamentais. 

Passa-se agora ao estudo do desenvolvimento de políticas públicas como forma 

de efetivação dessa função estatal. 

O Estado, enquanto organização política, detém a legitimidade para a 

confecção de normas de convívio social. Os representantes do povo, eleitos pelo voto direto, 

devem conduzir o aparato estatal visando a consecução dos interesses comuns. A 

concretização do interesse público ocorre por meio da determinação constante e planejada do 

agir do Estado, que acontece com o desenvolvimento das chamadas políticas públicas, ou as 

policies, segundo a denominação de Dworkin. 

Kalecki
94

 introduziu o conceito de economias mistas, que são a maior 

tendência atual, em que se vê a tendência liberalizante, mas com forte presença do Estado. 

Nessas economias, não cabe discutir a imediata implantação de um laissez-faire, pois toda a 

sua estrutura de produção é diferente de um país que adotou o liberalismo de forma histórica, 

como a Inglaterra e os Estados Unidos. É o caso da Índia, demonstrado por Sebastião C. 

Velasco e Cruz, que em seu programa de liberalização, não privatizou todas a empresas 

públicas, resguardando as estratégicas e que davam lucros, numa solução que não é socialista 

e não é totalmente liberal: uma solução específica, para um país cheio de peculiaridades que 

não se encaixam no modelo global.
95

 Uma série de políticas públicas de caráter local foi 

engendrada, melhorando não só o crescimento econômico mas a alocação desses recursos, em 

áreas como educação e saúde. 

Na condução da economia, mesmo em uma economia interna de mercado, o 

papel do Estado ganha relevância, porque as externalidades negativas do processo de 

globalização se fazem sentir. Os padrões de consumo, de produção, de taxação fiscal e de 

protecionismo diferem em todo o mundo. Mesmo o debate de questões de produção e 

comércio internacional podem ter conteúdo que se relacione e tenha impacto no meio 

ambiente ou nas condições de emprego, que fará com que o Estado tenha que adotar posturas 
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e políticas eficazes em seu âmbito externo. 

Segundo Marcus Aurélio Freitas Barros, devem-se a Ronald Dworkin as 

primeiras referências às políticas públicas
96

, quando afirmava que as policies eram uma 

espécie de padrão para o Estado, assim como os princípios e as normas, que deveria ser 

seguido
97

.  Dworkin, no entanto, fazia uma clara diferenciação entre regras, princípios e 

políticas. 

Em busca de captar esse pensamento, que foi a primeira porta para a 

conceituação das novas obrigações do Estado, foi procurada a essência da obra, diretamente 

nos livros do autor norte-americano para encontrar a fonte das diferenciações. Em Levando os 

Direitos a sério, Dworkin afirma que, dentro dos padrões a serem seguidos pelo Estado, a 

política seria “aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral 

alguma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade.”
98

   

Dworkin contrapõe-se à ideia do Estado movido apenas por regras, pois, em 

relação a elas, somente haveria duas escolhas do Administrador: aplicar na íntegra ou não 

aplicar. Já os princípios informariam todo o agir do Estado e não teriam finalidade de 

assegurar diretamente um determinado interesse, mas manter um padrão de conduta, enquanto 

que as políticas estariam direcionadas para um objetivo específico. 

Exemplifica os conceitos de princípio e de política da seguinte forma: haveria 

padrões normativos, sendo que em alguns deles, como “os acidentes automobilísticos devem 

ser reduzidos”, estar-se-ia diante de uma política pública, e o outro padrão, segundo o qual 

“nenhum homem deve beneficiar-se de seus próprios delitos” seria um princípio, em razão de 

sua abrangência.
99

  

Pode-se dizer, pois, que a precaução em direito ambiental é um princípio, 

porque é destinado a influenciar todo o agir do Estado nessa matéria, em todos os seus atos, 

quer administrativos, quer legislativos, quer judiciários, enquanto que, por exemplo, os 

incisos do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, entre eles o I – preservar e restaurar os 

processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas – 

são políticas, na visão de Dworkin, posto que ligadas a uma necessidade social específica. 

Dessa forma, desenvolvimento sustentável seria um princípio e o plano de desenvolvimento 
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sustentável uma política, com metas passíveis de consecução e direcionadas a um fazer do 

Estado. 

Outra discussão, de fundamental importância para este estudo, presente na obra 

de Dworkin é a questão da obrigatoriedade da determinação constitucional ou legal. Diz 

Ronald Dworkin que “uma coisa é, por exemplo, simplesmente dizer que uma pessoa deve 

(ought to) contribuir para uma instituição de caridade e outra, completamente diferente, dizer 

que ela tem o dever de (has a duty to) fazer caridade.”
100

 Isso remete, necessariamente, à ideia 

de que é diferente abordar o dever moral ou social de não poluir, não depredar, e o dever do 

Estado de executar todas as medidas constitucionais expostas no art. 225. O segundo caso 

corresponde, dentro do exemplo de Dworkin a ter o dever de (have a duty to). E afirma que 

que o direito não aconselharia apenas os Juízes sobre as decisões que deveriam (ought to) 

tomar, mas dá a determinação de aqueles “tem um dever de (have a duty to) reconhecer e 

fazer vigorar certos padrões.”
101

 A política pública, portanto, é um dos “deveres de fazer” 

(have a duty to) do Estado, não podendo eximir-se. 

Ultrapassada a explicação de como foi formulado o conceito de política pública 

e indicada a sua obrigatoriedade para o Poder Público, é possível encontrar sua melhor 

conceituação prática na obra de Maria Paula Dallari Bucci, que informa que as políticas 

públicas são “a coordenação de meios à disposição do Estado, harmonizando as atividades 

estatais e privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados.”
102

  

Para a autora, “as políticas públicas hoje são instrumentos de ação dos 

governos – o government by policies que desenvolve e aprimora o government by law”
103

 , o 

que significa dizer que, na atuação situação sócio-política mundial, já não há mais espaço para 

um absenteísmo por parte do Estado, que governava segundo a Lei (governmente by law), 

sem interferir na atividade privada e na condução da economia, nem para o bem, nem para o 

mal. Há que se reclamar posturas mais pró-ativas do Estado, para dar estabilidade à economia, 

conduzir as atividades e planejar um futuro onde estejam presentes as mesmas condições 

necessárias para o desenvolvimento das futuras gerações.  

As políticas públicas, Para José Reinaldo Lima Lopes, “são um conjunto 

heterogêneo de medidas do ponto de vista jurídico [...] envolvem elaboração de leis 
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programáticas, portanto de orçamentos de despesas e receitas públicas (...). Para além disso, 

existem os atos concretos de execução de tais políticas [...], sem contar o poder de polícia, 

exercido por antecipação (na forma de autorizações e licenças) ou posteriormente (na forma 

de fiscalização).”
104

  

De fato, toda política pública é ato administrativo e, como tal, deve ter base 

constitucional, ser revestida das formalidades atinentes a cada etapa. A atividade positiva do 

Estado (government by policies) passa a ter importância fundamental para a concretização dos 

direitos do desenvolvimento, como o direito ao meio ambiente saudável, posto serem direitos 

que se protraem no tempo e que não podem realizados na esfera individual dos cidadãos, mas 

reclamam tutela coletiva. Fábio Konder Comparato explica que o Estado liberal não conhecia 

essa forma de administrar por prestações positivas em várias áreas (“government by policies, 

em substituição ao government by law”)
105

, que é própria do Estado do Bem-Estar. A 

administração no government by policies, necessita de que se levantem informações sobre a 

realidade local e mundial, bem como o “desenvolvimento de “técnica previsional”
106

 e a 

capacidade de “formular objetivos possíveis e de organizar a conjunção de forças ou a 

mobilização de recursos – materiais e humanos – para a sua consecução. Em uma palavra, o 

planejamento.”
107

  

Essa é uma tendência contemporânea, como já foi dito antes, posto que a 

influência do Estado Liberal, absenteísta, influenciou as decisões do Estado Brasileiro até 

bem pouco tempo, graças ao neoliberalismo empregado nos quatro últimos governos. Porém a 

última crise mundial, envolvendo até mesmo as economias de mercado mais sólidas, fizeram 

com que a concepção de absenteísmo caísse por terra e mesmo os Estados Unidos da América 

observasse a necessidade de algum tipo de intervenção na economia
108

, alguma espécie de 

controle, uma “ação do Estado, em sentido comissivo e construtivo”.
109

  

É exatamente essa mudança de paradigma que se deseja demonstrar. É 

exatamente essa necessidade de planejar o futuro e controlar mais de perto as ações estatais e 
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particulares potencialmente danosas, para fins de evitá-las, coibi-las e puni-las, visando a 

preservação das condições de vida e desenvolvimento que se busca aclarar no presente estudo. 

Para exercer a regulação das atividades particulares e definir as tarefas estatais, 

inclusive políticas públicas, somente o Estado tem legitimidade, na condição de forma de 

organização social representativa dos anseios da sociedade e guardião do interesse público. 

É certo que, para levar a efeito essa nova tarefa, o Estado e os representantes 

do povo devem estar vinculados a um instrumento que os obrigue a cumprir com seu dever de 

atender as necessidades sociais. Esse instrumento é traduzido em políticas públicas, como foi 

visto anteriormente, legalmente previstas e vinculadoras da atividade do mandatário estatal. E 

essas políticas públicas devem estar diretamente ligadas a um planejamento forte e 

vinculativo, organizado de forma democrática e participativa. Sem a participação dos agentes 

sociais, captada pelo Estado, quer diretamente, pelas audiências públicas, nos fóruns de 

debates já existentes e ainda por serem criados, as políticas públicas não recebem a adesão 

necessária para se fazerem efetivas, em curto prazo. 

Leon Duguit, citado por Maria Paula Dallari Bucci, demonstra que a função do 

Estado e dos governos não é mais levar a reboque a população em favor de poder político, 

mas sim garantir a efetivação dos direitos constitucionais e a correta oferta dos serviços 

públicos, dizendo: “Los gobiernos no son más que los gerentes de los representantes de un 

poder que manda: son los gerentes de los servicios públicos.”
110

  A atribuição desse dever ao 

Estado, também em relação ao direito fundamental a um meio ambiente saudável é 

reconhecido pelos Tribunais pátrios. Dentre as decisões encontradas, destaca-se a proferida 

pelo TRF da 5ª Região, que estabeleceu que: 

 

a preocupação com o meio ambiente, reputado bem de uso comum do povo, 

representativo de direito subjetivo e vinculado essencialmente, ao direito à vida, 

encontra guarida na Constituição Federal de 1988, seja no prelúdio, com a referência 

a bem-estar, seja no corpo propriamente dito do Texto Constitucional (arts. 23, VI, e 

225), sobrelevando a preocupação com a atribuição de responsabilidade a todos os 

entes da Federação e, mais que isso, à sociedade. O desenvolvimento desse cuidado 

deu ensejo ao Direito Ambiental, como novo ramo jurídico, sustentado em sólida 

base de princípios. (TRF 5ª Região, Agravo Regimental em Suspensão de Liminar 

n.º 3557/02 – PE, Pleno, j. 21/09/2005, Relator Desembargador Federal Francisco 

Cavalcanti). 

 

Fica claro, pois, que mais do que uma previsão de programa de ação, a 

Constituição traz uma verdadeira ordem de atividade para o Estado e para os particulares, em 

relação ao meio ambiente e que cria um dever de (have a duty to) preservar o meio ambiente. 
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É claro, pois, que somente o aparato estatal tem condições de impor os limites legais a sua 

própria atuação e à dos particulares. Fica ainda mais óbvio que toda atividade do Estado para 

a condução a um desenvolvimento sustentável passa, necessariamente pelo planejamento a 

longo prazo. Havendo um melhor planejamento, ações estatais mais firmes e coordenadas 

entre os vários setores e, sobretudo, uma ampliação dos modelos de fiscalização e efetividade 

dos mecanismos de punição, as políticas já existentes e aquelas que poderão ser desenvolvidas 

ganharão eficácia. 

Aliás, é do próprio conceito de política pública que advém a sua intrínseca 

ligação com o planejamento, pois o ideal desse tipo de ação estatal, como disse Maria Paula 

Dallari Bucci é que vise a objetivos já definidos, em que o poder público tenha estabelecido 

prioridades e reservado os meios e o tempo necessários à consecução dos resultados que se 

espera atingir.
111

 Isso é, claramente, planejar. O planejamento, entretanto, é o primeiro passo. 

O aparelhamento adequado do Estado para executar as políticas públicas planejadas, a 

existência de medidas que efetivas de proteção ambiental e de punição para quem polui e a 

(re) estruturação dos órgãos de fiscalização, são imprescindíveis para que o planejamento dê 

certo. Além disso, o controle interno (administrativo) e o controle judicial dessas políticas, de 

forma adequada e eficaz, também são necessários à boa condução e a resultados positivos da 

adoção do planejamento. 

Planejar sem executar; executar sem fiscalizar, tudo isso leva ao insucesso 

futuro da política pública adotada, seja ela qual for.Trata-se de um esforço contínuo, que 

também depende da cooperação da iniciativa privada, do planejamento conjunto das 

atividades, de forma abrangente e democrática e, uma vez iniciada a execução, depende de 

que o Estado tenha em mãos mecanismos potentes e legítimos para coibir as ações contrárias 

e danosas, tanto de entes públicos como privados. Eis a próxima temática. 
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 3.2. Controle de políticas públicas e controle das atividades privadas e de 

seu impacto sobre o Meio Ambiente 

 

 

Um dos assuntos mais interessantes dos últimos tempos, no campo do Direito 

Administrativo é, sem dúvida, o controle de políticas públicas. É difícil enquadrar as políticas 

públicas dentro da noção tradicional de Atos Administrativos, posto que muitas dessas 

políticas são extremamente complexas e envolvem muitas fases, muitos atos, de órgãos 

diferentes; envolvem normas, atos e também contratos, em alguns casos. 

Deve-se destacar, ainda, a busca por um conceito para guiar o jurista dentro do 

aprofundamento do estudo das políticas públicas. Para isso, toma-se como base a   concepção 

de Bucci, para a qual:  

 

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou 

conjunto de processos juridicamente regulados - processo eleitoral, processo de 

planejamento, processo judicial - visando coordenar os meios à disposição do Estado 

e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados. Como tipo ideal, a política pública deve visar a 

realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de 

meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o 

atingimento dos resultados.
112

  

 

Já Fábio Konder Comparato, citado por Marcus Aurélio de Freitas Barros, 

trabalha a política pública como um programa de ação governamental e explica que a política 

é uma atividade “ou seja, uma série ordenada de normas ou atos isolados, do mais variado 

tipo, conjugados para a realização de um objetivo determinado.”
113

 Para ela Maria Paula 

Dallari Bucci, a política pública é um programa de ação, que resulta de uma conjugação 

ordenada de meios e instrumentos, que podem ser pessoais, institucionais e financeiros, 

capazes de assegurar que se alcance o fim colimado, sendo tais componentes organizados pela 

finalidade administrativa, escolhida pelo Poder Público (discricionariedade) ou estabelecida 

por lei ou pela Constituição.
114

  

Do arrazoado de Fábio Konder Comparato, pode-se depreender que as políticas 
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públicas são instrumentos de ação dos governos, mas em sua predefinição existe o momento 

político, o momento da escolha dos meios para a realização dos objetivos públicos, na qual 

deve ocorrer a participação dos agentes sociais dos setores envolvidos. Neste sentido, 

formular política pública insere-se também na atividade de planejamento estatal, até mesmo 

porque “As políticas públicas devem ser vistas também como processo ou conjunto de 

processos que culmina na escolha racional e coletiva de prioridades, para a definição dos 

interesses públicos reconhecidos pelo direito.”
115

  

Compreende-se, assim, que há pelo menos quatro momentos, ou quatro fases 

para a elaboração desse conjunto de atos administrativos (e algumas vezes da administração) 

que se traduz nas políticas públicas: a escolha do que fazer (e é uma escolha política), que 

definirá qual a área de atuação (saúde, educação, segurança, assistência social, economia, 

consumo, etc.), bem como o que se quer implantar (bolsa família, distribuição de leite, 

educação em tempo integral, ampliação do ensino técnico, etc.); depois, a escolha de como 

fazer (aqui se escolherá se a ação será por atuação própria, por fomento, por investimento, em 

parceria, etc.); definição das metas, objetivos e prazos, bem como dos processos que 

envolverão a execução da política pública (precisamente onde entra o planejamento; já aqui, 

não se trata de escolha política, mas de técnica de administração e gestão; aqui já opera o 

direito administrativo, devendo o planejamento ser feito com base legal) e, por fim, a parte de 

implantação e execução da política adotada. 

O controle das políticas públicas, portanto, dar-se-á de forma eficaz, partindo-

se de um controle mais apurado da própria Administração, que pode ser interno ou externo. O 

controle dessas políticas pelo órgão gestor visa, conforme entendimento de Celso Antonio 

Bandeira de Mello, “impedir que desgarre de seus objetivos, que desatenda as balizas legais e 

ofenda a interesses públicos ou particulares.”
 116

 Esse controle dá-se, também, no que tange 

aos aspectos de conveniência, da oportunidade e da legitimidade.
117

: 

No âmbito do Poder Executivo, o controle confere transparência à 

Administração e remete à questão da visão gerencial dos Poderes Públicos. É uma questão de 

gestão competente de recursos que são escassos, dentro de parâmetros e finalidades definidos 

por lei. O controle interno, exercido pelos próprios órgãos da Administração, tem fundamento 

direto no art. 74 da Constituição de 1988 e presta-se a todos os poderes, em todos os níveis de 

governo, que devem manter esse tipo de controle com o fito de verificar periodicamente o 
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cumprimento das metas, em geral estabelecidas nos planos e programas governamentais, 

inseridos no orçamento, bem como comprovar a legalidade e avaliar se houve eficácia e 

eficiência da gestão orçamentária.
118

 

O Governo Federal criou em fevereiro de 2001, por meio da Lei n.º 

10.180/2001, para esse fim, a Secretaria Federal de Controle, um órgão ligado ao Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal, que visa, dentre outras missões, a de investigar 

eventuais desvios e irregularidades praticadas contra a administração pública, quando 

formalmente denunciados, tanto por terceiros, quanto por integrantes do Serviço Público.  

Todo esse controle terá por base a Constituição e a legislação infraconstitucional específica, 

como a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, Lei Complementar n.º 101/2000, que 

foi a primeira lei brasileira a tratar de forma esmiuçada do conceito de governança. Esse 

conceito, aliás, é o que vem sendo o norte para os governos brasileiros, desde a década de 90 e 

alia probidade administrativa e gestão estratégica. 

O International Federation of Accountants - IFAC citado por Ribeiro Filho  et 

alii
119

 aponta para três princípios fundamentais da governança, a serem observados: o 

primeiro é o da sinceridade, que visa assegurar aos interessados que as decisões tomadas se 

voltam aos seus interesses e que todas as informações estarão disponíveis, o que pode ser 

traduzido como transparência; o segundo é o princípio da integridade, vinculada à probidade 

no trato da gestão da entidade pública e recursos públicos; o terceiro é o da responsabilidade, 

que engendra a punição dos maus gestores e possibilita o controle externo dos atos. 

Há que se observar que mesmo na quarta fase da política pública, apontada 

alhures, para implementá-la, há que se observar três sub-fases internas: planejamento, 

implantação e fiscalização, esta última sendo a principal fase onde o controle é exercido. 

O controle deve ser exercido, segundo Stoner
120

, para que se possa, ao máximo 

possível, assegurar que as atividades efetivas estarão de acordo com as atividades planejadas. 

Mas para que tenha efetividade, necessita que, durante o planejamento e, sobretudo a 

execução da política pública escolhida, os gestores obtenham, no menor tempo possível, as 

informações sobre como segue o andamento da execução e seus resultados (é um controle de 
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desempenho, estudado por Hampton
121

), para que as decisões sobre a continuidade ou a 

mudança do que foi planejado possam acontecer a tempo de evitar externalidades negativas. 

O controle geral dá-se por instrumentos internos, próprios do sistema e pode ser planejado a 

cada fase de execução. 

É possível estabelecer, no entanto, um controle externo, por órgão diverso 

daquele que executa a política. O controle em âmbito externo pode ser feito por fiscalização 

ou por auditoria.  

No âmbito do Poder Legislativo, há previsão de atividade de controle externo, 

por meio do controle parlamentar direto, com base no art. 49 e seus incisos da Constituição 

Federal, ou exercida pelos Tribunais de Contas (arts. 70 e 71 da CF), remetendo aos limites 

dessa fiscalização. 

Celso Antonio Bandeira de Mello aponta, no entanto, que o controle mais 

importante é o controle externo exercido pelo Poder Judiciário
122

, mas que tal controle 

somente se opera mediante a provocação dos interessados. Na maior parte das vezes, esse 

controle pelo Poder Judiciário é exercido em ações coletivas, promovidas pelo Ministério 

Público. 

O papel do Ministério Público no controle dos atos da Administração e, em 

especial para este estudo, no controle das políticas públicas, remonta à sua missão 

constitucional de resguardar os maiores valores sociais, além do patrimônio público, o 

cultural, o ambiental, o histórico, entre outros. 

Por fim, no que tange ao controle exercido pelo Poder Judiciário e seus limites, 

muito se tem avançado, mas a discussão sempre esbarra, como será visto no próximo item, 

nos limites à atuação do Judiciário, para manter a harmonia e a independência entre os 

poderes constituídos. As principais barreiras que são encontradas, apontadas pelos 

doutrinadores, seriam: a) a ausência de legitimação e de competência do Judiciário para 

avançar em matéria adstrita aos demais poderes; b) a denominada “reserva do possível”; c) a 

discricionariedade do administrador na escolha e implementação de políticas públicas; d) o 

princípio da separação dos poderes. Far-se-á o estudo de uma a uma das barreiras acima 

citadas nos itens que se seguirão. Por ora, o tema do controle será abordado sob o enfoque da 

sua importância para a proteção do meio ambiente. 

O controle das políticas públicas e das atividades privadas, bem como de seu 
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impacto sobre o meio ambiente, é assunto de extrema importância, pois dele depende toda a 

eficácia da ação estatal nesse tema. Deve-se dividir o estudo do tema em quatro momentos 

distintos: a) o do controle interno e administrativo, a ser feito pelo próprio Poder que fizer uso 

da política pública, visando a adequá-la aos princípios de Direito Ambiental; b) o do controle 

interno das políticas públicas diretamente voltadas para o meio ambiente; c) o do controle das 

atividades privadas com impacto ambiental e d) o controle externo das políticas públicas pelo 

Tribunal de Contas e pelo Judiciário, sendo que o controle pelo Poder Judiciário será estudado 

à parte, nos próximos itens desse mesmo capítulo diante de sua relevância e por ser parte do 

tema central deste trabalho, que é o papel do Judiciário para  a efetivação do direito a um 

meio ambiente saudável, o que passa necessariamente pelo controle de políticas públicas 

voltadas ou não para o setor, mas com impacto ambiental e o controle das atividades privadas 

potencialmente danosas. 

No primeiro caso (letra “a” acima citada), o Poder Público, ao adotar qualquer 

política pública, como o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, deve levar em 

consideração o impacto ambiental que pode trazer e, como foi informado alhures, procurar 

minimizar seus efeitos, torná-los suportáveis. Se mesmo com toda a técnica disponível não for 

possível minimizar os efeitos danosos, tal atividade, programa, política pública ou obra deverá 

ser reavaliada e até mesmo abandonada. Celso Antonio Bandeira de Mello ensina que 

discricionariedade não exime do cumprimento da obrigação de adotar a forma mais adequada 

à satisfação da finalidade legal, quando, em razão da norma e/ou da liberdade de escolha 

fornecida pela norma não se puder vislumbrar forma única de chegar ao resultado.
123

 Eis o 

momento do controle preventivo, por meio do princípio da prevenção e da precaução, no 

momento da escolha das políticas públicas e da forma como serão dirigidas. 

No âmbito do controle das atividades privadas, também incumbência do 

Executivo, todo planejamento e atividade do Poder Público é diretivo para o setor público e 

apenas indicativo para o setor privado
124

. Mas os governos têm sido bastante criativos no que 

pertine ao estímulo a que a iniciativa privada anua à direção sugerida, com incentivos fiscais, 

prêmios, etc. A atividade particular pode ainda ser regulamentada pelo Poder Público e, em 

última instância, ser fiscalizada por meio do exercício do Poder de polícia, onde se encontra a 

hora azada para evitar o dano ambiental causado pelas atividades econômicas exercidas pela 

iniciativa privada, adotando uma política de prevenção total, não só com a aplicação exemplar 

de penalidades aos poluidores, mas também com uma intensa massificação da educação 
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ambiental. A administração tem sido muito tímida no que tange a algumas penalidades 

imposta, por exemplo, no Estatuto das Cidades. A prática insistente é a de aplicação de 

multas, talvez por ser mais rápido, talvez por ser mais aceito e gerar repercussão política 

“menos negativa”. 

Existe uma preocupação em temperar o rigor da legislação ambiental com a 

realidade de muitas comunidades brasileiras, sobretudo do norte e nordeste, e que o potencial 

ofensivo da lesão ao meio ambiente é muito menor que a necessidade alimentar ou econômica 

de algumas famílias. Os Tribunais pátrios têm-se utilizado parcimoniosamente da legislação 

ambiental em matéria penal, aplicando com sabedoria as configurações dos tipos penais e a 

dosagem das penas, assim como tem aplicado, quando necessário, o conceito de crime de 

menor potencial ofensivo e o conceito de crime de bagatela
125

.  

No segundo caso, ou seja, no que pertine ao controle das políticas adotadas 

pelo Poder Público, diretamente dirigidas ao meio ambiente, trata-se ainda de um controle 

administrativo, voltado para a utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

em que o gestor público, ao escolher qual política pública irá adotar, deve verificar se é a mais 

eficiente e se conseguirá atingir o fim colimado. Essa avaliação deve ser feita também quando 

da execução das diversas etapas da implementação da política. 

Recentemente, no Município de Natal, uma das políticas públicas de 

preservação do meio ambiente foi a chamada “Adote o verde”, consistente em que cidadãos 

ou empresas adotem árvores, canteiros ou praças públicas e passem a cuidar delas com 

recursos próprios, obtendo descontos sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana 

– IPTU. Tal política, se levada a efeito, em breve tempo consagrará o ideal constitucional de 

repartição de responsabilidades entre o Poder Público e a sociedade. Mas ao adotá-la, a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB - deve, periodicamente, 

avaliar o desempenho dessa política, verificar o andamento dos compromissos formados e 

verificar se houve eficácia, mantendo-a ou substituindo-a por outra, em caso positivo ou 

negativo, respectivamente. Nessa avaliação, o princípio da proporcionalidade, o da 

razoabilidade e da eficiência deverão ser levados em consideração. 

Por fim, o Tribunal de Contas pode exercer o controle dos recursos envolvidos 

na política adotada. Mas quando todo o controle acima citado ainda assim falha, somente a 
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determinação contida no art. 5º da Constituição Federal pode dar o resguardo necessário aos 

cidadãos prejudicados ou ao patrimônio ambiental eventualmente degradado, que é a 

apreciação do Poder Judiciário. 

 

 

3.2.1. Políticas públicas e efetividade do direito a um meio ambiente saudável 

  

Sendo papel do Estado a garantia da efetividade de todos os direitos 

fundamentais, é-lhe incumbida também a tarefa de promover, garantir e executar políticas 

públicas que visem a dar efetividade ao direito a um meio ambiente saudável. Mais uma vez 

deve-se dizer que o papel do Estado, aqui, é de abster-se de práticas que possam afetar 

negativamente o meio ambiente, ou, se o fizer, que seja com base nos princípios da precaução 

e da compensação, evitando as formas mais prejudiciais de realização dos atos administrativos 

em geral e procurando recuperar o que vier a ser degradado ou compensar o dano, criando 

novos espaços de preservação. Porém a Constituição lhe impõe prestações positivas, ou seja, a 

realização de atos administrativos, simples ou complexos que promovam os direitos 

fundamentais, entre eles os ambientais. 

 As prestações positivas devem ocorrer por parte dos três poderes 

institucionalizados (Executivo, Legislativo e Judiciário), cada um dentro de suas funções 

típicas e atípicas, cabendo é claro, ao Executivo a maior parcela de responsabilidade, 

porquanto detenha a função típica de execução das normas constitucionais e 

infraconstitucionais e a promoção dos direitos e liberdades individuais e coletivas, como 

explicado anteriormente. Isso não desonera, no entanto, os demais poderes de darem sua 

parcela de contribuição. Podem os Poderes Legislativo e Judiciário, dentro de sua esfera de 

atuação interna, promover políticas que promovam a preservação do meio ambiente, tanto no 

âmbito interno de sua administração como promover políticas de incentivo e educação da 

população, como fez o Judiciário norte-riograndense, como o Justiça na Escola e o recente TJ 

+ Sustentável, que visa, a um só tempo, garantir a economia de recursos naturais e 

financeiros, como água, luz, energia, papel, ligações telefônicas e descartáveis (copos), e 

implementar uma cultura de economia, uso sustentável e preservação no âmbito das 

atividades diárias ligadas à prestação jurisdicional e administrativa do Tribunal de Justiça. 

 Ingo Wolfgang Sarlet traz aquela que, de acordo com os parâmetros desse 

estudo, é a melhor e mais clara: 
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podemos definir a eficácia jurídica como a possibilidade (no sentido de aptidão) de a 

norma vigente (juridicamente existente) ser aplicada aos casos concretos e de – na 

medida de sua aplicabilidade – gerar efeitos jurídicos, ao passo que a eficácia social 

(ou efetividade) pode ser considerada como englobando tanto a decisão pela efetiva 

aplicação da norma (juridicamente eficaz), quanto o resultado concreto decorrente – 

ou não – desta aplicação.
126

 

 

Tal noção é complementada por Luís Roberto Barroso, para o qual a eficiência 

“simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever ser normativo e o ser da 

realidade social.”
127

 

É precisamente essa noção de eficácia e efetividade que se pretende seja o 

norte da ação governamental, uma vez que a política pública deve objetivar realizar na 

sociedade tudo quanto é necessário e idealizado na política. É esse ideal de eficácia e 

efetividade que se quer ver implementado quando o assunto é desenvolvimento sustentável. 

Nos itens seguintes, será exposta a verificação dos papéis dos três poderes, já 

demonstrando o nível de planejamento em que possam vir a atuar, apontando ainda, as 

possibilidades de participação democrática nesse planejamento e formas de captar a 

contribuição dos agentes sociais. 

 

 

3.2.1.1. Papel dos Poderes Executivo e Legislativo na efetividade do direito a um meio 

ambiente saudável  

 

 

Assim, o Estado, em suas três esferas de poder e dentro do âmbito de atuação 

dos três poderes constituídos, pode atuar e contribuir significativamente para a 

sustentabilidade. Porém o Executivo e o Legislativo são os poderes que detém mais condições 

de projetar e implementar políticas públicas, dadas as suas funções típicas. 

A Legislação promotora da sustentabilidade em todos os níveis governamentais 

e também da iniciativa privada tem que partir do Legislativo, assim, como é dada ao 

Legislativo a competência para estabelecer obrigações, prestações positivas para o Estado e 

para o particular, além daquelas que já existem na Constituição. A missão do Legislativo, 
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portanto, é fazer com que toda legislação federal, estadual e municipal deve ser analisada, 

quando de sua votação, sob o aspecto da sustentabilidade. 

Nas comissões de Constituição e Justiça das Câmaras Municipais e 

Assembleias Legislativas, assim como na Câmara dos Deputados e Senado Federal há como 

coibir o avanço de legislação que não se coadune com normas existentes em prol da 

preservação da natureza e da sustentabilidade. Há, também, como fazer estudos nas casas 

legislativas, acerca das incompatibilidades normativas em todos os setores, afastando as 

normas prejudiciais ao meio ambiente. Há como fazer um primeiro controle de 

constitucionalidade e legalidade, com base no princípio do desenvolvimento sustentável. 

A partir da confecção e aprovação da legislação, a escolha e alocação de 

recursos públicos para dar garantia de efetividade à escolha legislativa tem que vir do 

Executivo. Políticas públicas, programas de governo, utilização de incentivos e mecanismos 

dos quais só o Executivo, as Agências e as empresas públicas dispõem para alavancar e 

fomentar a atividade privada, são iniciativas imprescindíveis à implementação de um novo 

modelo de desenvolvimento, sustentável, sustentado e includente, como recomenda Sachs
128

. 

Alguns Estados, como Santa Catarina, saíram na frente e criaram uma 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, dirigindo suas atenções à inovação 

tecnológica, preservação ambiental, educação ambiental e incentivo a boas práticas 

administrativas de produção, em 19 (dezenove) ações programáticas, das quais sete são 

relativas ao meio ambiente. O mesmo fizeram o Amazonas, Tocantins, Minas Gerais. O 

Estado do Rio Grande do Norte não tem uma Secretaria de Estado voltada para essa mudança 

de paradigma, mas tem um programa, denominado RN Sustentável, que contempla três eixos 

estratégicos de atuação e que envolve os setores produtivos em reuniões periódicas.
129

 

Quanto ao Judiciário, é na sua função atípica administrativa e na sua função 

típica, a jurisdicional, onde pode dar sua contribuição para a concretização do 

desenvolvimento sustentável. No primeiro caso, o auxílio possível é em menor escala, mas 

ainda assim imprescindível. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte também inovou e 

                                            
128

 Sachs, desenvolvimento includente, 2008. 
129

  O Programa RN Sustentável divide-se em: Componente 1 – Desenvolvimento Regional Sustentável, que trata 

de parcerias entre o Governo e as Prefeituras para investimentos em Estrutura e fortalecimento da Governança 

Local (subcomponente 1.1) e de investimentos em inclusão produtiva Social e Ambiental (subcomponente 1.2), 

voltado aos produtores locais; já o segundo componente é voltado para a melhoria dos serviços públicos, a 

começar pela atenção à saúde, melhoria da educação básica e segurança pública; por fim, o componente 3 trata 

de melhoria de Gestão do Setor Público, tendo como subcomponente primeiro o planejamento integrado, seguido 

pela modernização das instituições e gestão estratégica de recursos humanos e ativos, que vem a ser a 

governança. Aliás o programa estrutura-se em base bastante condizente com a proposta de Sen, de Sachs e do 

presente trabalho. 



72 
 

sua iniciativa é tema dessa dissertação como se verá alhures. Somente a atuação correta, 

efetiva e harmônica dos três poderes pode garantir que serão realizadas as mudanças 

necessárias no Estado e na sociedade para a implementação definitiva do Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

 

3.2.1.2. O papel do Judiciário Brasileiro 

 

 

Por tudo que já foi dado a estudar até este momento, nota-se que o Poder 

Judiciário ganhou extrema importância após o advento das constituições escritas e hoje, 

sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, detém um dos papéis mais importantes na 

condução da paz social, mesmo sendo um poder que precisa ser provocado para agir. 

A separação de Poderes, delineada por Montesquieu, ainda está por demais 

incutida nas mentes dos magistrados, nos moldes exatos daquela época e, ao que parece, com 

aquela mesma mentalidade. O receio de invadir a seara de outro poder, com decisões que 

criem obrigações de fazer para o Estado, ainda é muito forte, assim como é uma constante a 

ausência de preparo de alguns magistrados, observada por alguns doutrinadores
130

, para lidar 

com o universo dos direitos coletivos e difusos, acostumados que estiveram com a visão da 

judicialidade ou justiciabilidade restrita aos direitos individuais e subjetivos. 

Montesquieu, no entanto, tinha visto nascer a primeira geração dos direitos 

fundamentais e a necessidade de conter o poder do Estado, permitindo liberdade aos cidadãos. 

O avanço histórico da sociedade trouxe as relações de classes e com elas, os direitos de 

segunda geração, que já reclamavam uma postura diferente do Estado, não só prestações 

negativas, mas agora prestações de proteção positiva. Por fim, com o advento dos direitos 

fundamentais de Terceira e Quarta gerações
131

 chegando às Constituições, o foco do direito 

mudou, passando dos direitos individuais para os direitos de caráter coletivo. Importa 

salientar que, com essa modificação, também os efeitos das decisões judiciais passaram a ter 

mais amplitude, não mais apenas na esfera de direito das partes litigantes, mas também, como 

ocorre nas decisões judiciais efetivadas nos procedimentos coletivos, atingindo, algumas 
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vezes, os detentores daquele direito invocado, no país todo. Assim deve ocorrer também com 

o direito a um meio ambiente saudável, já que, nas palavras de Luciana Ribeiro Lepri Moreira 

 

devemos considerar, diante do surgimento dos novos direitos, em especial o Direito 

Ambiental, que a prestação jurisdicional não pode ignorar a especificidade do 

objetivo e dos interesses a serem por ela tutelados (difusos), cabendo ao legislador 

e aos operadores do Direito amoldá-la a fim de torná-la eficaz.
132

 

 

De fato, para lidar com o Direito Ambiental, é necessário que o magistrado 

esteja preparado para entendê-lo como um direito fundamental, expresso na Constituição e, 

em segundo lugar, como se quis deixar claro quando do estudo da principiologia do Direito 

Ambiental, é imprescindível que tenha domínio dos princípios a serem aplicados, sobretudo o 

da precaução e da prevenção. Demonstrado, também que o Direito a um meio ambiente 

saudável está intrinsecamente ligado ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, é natural que seja tratado como prioridade pelo Poder Judiciário e que o controle das 

políticas públicas voltadas para o meio ambiente receba a mesma atenção e prioridade dos 

demais direitos ligados à vida. 

Deve-se destacar que as ações em que a temática seja o Direito a um meio 

ambiente saudável devem ser decididas visando à precaução máxima e ao resguardo do 

respectivo direito fundamental, quer na esfera individual, quer na esfera coletiva. Mesmo 

inexistindo legislação específica a acautelar o patrimônio ambiental, a decisão judicial deve 

pautar-se nos princípios específicos do Direito Ambiental, visando a essa proteção máxima 

aqui defendida. 

Luís Roberto Barroso aborda a temática do controle das políticas públicas 

ligadas ao fornecimento gratuito de medicamentos, direito ligado ao direito à vida e à 

dignidade da pessoa humana, e expressa a necessidade de intervenção do judicial para 

resguardar os direitos fundamentais, preservando o seu núcleo essencial.
133
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É dessa forma que o Judiciário deve atuar também quando vulnerado o direito 

a um meio ambiente saudável, levando em conta o princípio da precaução. Nessa esteira de 

entendimento, Solange Teles, em obra consagrada às estratégias de implantação de políticas 

públicas de sustentabilidade urbana, aborda a função do Poder Judiciário, admitindo que esse 

poder possa impor, por decisão judicial, aos demais, sobretudo ao Executivo, a obrigação de 

implantar políticas públicas, mas somente entre as já definidas pela Constituição, em leis 

vigentes ou que tenham sido formuladas e adotadas pelo próprio governo.
134

 Para Solange 

Teles, em matéria ambiental “não há mais propriamente, liberdade efetiva do administrador 

na escolha do momento mais conveniente e oportuno para a adoção de medidas específicas de 

preservação.”
135

  

O Poder Judiciário, pois, tem a importante função de zelar, em último caso, 

falhando todos os controles internos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, na falta de 

compromisso do Administrador com as determinações constitucionais e legais, pelo respeito 

aos Direitos Fundamentais, ainda que na base do mínimo existencial. É nesse nicho que opera 

o princípio da precaução, com todas as suas decorrências no âmbito judicial, como a 

modificação do foco da construção do juízo de Como decorrência da substituição do critério 

da certeza pelo critério da probabilidade, consagrado com o advento do princípio da 

precaução, pode-se dizer que, nas ações ambientais, para o autor da demanda basta a 

demonstração de elementos concretos e com base científica que levem à conclusão quanto à 

probabilidade da caracterização da degradação, cabendo, então, ao réu a comprovação de que 

a sua conduta ou atividade, com absoluta segurança, não provoca ou não provocará a alegada 

ou temida lesão ao meio ambiente. 

Assim, o princípio da precaução tem também essa outra relevantíssima 

consequência na esfera judicial: acarretar a inversão do ônus da prova, impondo ao agente da 

agressão ao meio ambiente o encargo de provar, sem sombra de dúvida, que a sua atividade 

questionada não é efetiva ou potencialmente degradadora da qualidade ambiental. Do 

contrário, a conclusão será no sentido de considerar caracterizada a degradação ambiental. 

Nessa matéria, portanto, em termos processuais, pode-se afirmar que elementos indiciários de 

                                                                                                                                        
existencial de qualquer pessoa. Se o legislador tiver feito ponderações e escolhas válidas, à luz das colisões de 

direitos e de princípios, o Judiciário deverá ser deferente para com elas, em respeito ao princípio democrático 
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probabilidade de degradação ambiental amparados cientificamente, devidamente 

demonstrados e que não sejam contrariados de forma cabal pelo degradador, correspondem a 

fatos existentes e provados. E aí surge um outro ponto importante: o princípio da precaução, 

além de acarretar a inversão do ônus da prova nas ações coletivas ambientais, estabelece 

também uma verdadeira regra de julgamento a ser seguida pelos juízes. 

Comprovada, em termos de probabilidade, com elementos sérios e confiáveis, 

a realidade da degradação ambiental (efetiva ou potencial), ainda que sem certeza científica 

absoluta, o resultado da demanda deverá ser forçosamente o julgamento de procedência do 

pedido para o fim de impedir, fazer cessar ou reparar o dano e todas as consequências 

prejudiciais do fato danoso. De fato, se existem elementos idôneos a amparar a pretensão, pela 

probabilidade da degradação ambiental, a existência de controvérsias científicas na matéria 

não pode por si só inviabilizar o acolhimento da demanda, pois, como visto, a ideia de 

precaução não se coaduna com a aceitação de riscos quanto à ocorrência de danos graves ou 

irreversíveis, direcionando-se, ao contrário, a “prevenir já uma suspeição de perigo ou garantir 

uma suficiente margem de segurança da linha de perigo.”
136

 

Vale dizer, como Luciana Ribeiro Lepri Moreira, que o administrador não der 

cumprimento espontâneo às determinações constitucionais, somente o Poder Judiciário tem 

legitimação dada pela própria Carta Magna para oferecer ao administrado uma solução 

substituta e impô-la ao outro poder, por força da Jurisdição, da qual é o detentor exclusivo.
137

 

 Sendo o objeto específico do presente trabalho, deve-se entender a atuação do 

Judiciário como de suma importância para a efetivação do direito fundamental a um meio 

ambiente saudável, desde a sua preservação e manutenção. A atuação voltada para a 

consecução desse direito deve dar-se tanto quando provocado pelo cidadão, como quando 

provocado em sede de tutela coletiva, pela utilização dos princípios advindos do Direito 

Ambiental, mormente os princípios da precaução e da prevenção. 

Também em sede de controle jurisdicional das políticas públicas direcionadas 

ao Direito Ambiental, deve-se encarar o papel da atividade jurisdicional da mesma forma que 

Vladimir Passos de Freitas, para quem a preservação do meio ambiente não se baseia na 

atuação do Judiciário e que ele somente deve manifestar-se quando provocado, quando levado 

à sua apreciação que os órgãos de proteção do meio ambiente não tenham atuado 
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suficientemente, de forma a fazê-los cumprir as leis.
138

 Se é especialmente para cumprir as 

determinações constitucionais relativas aos Direitos Fundamentais que deve agir o Poder 

Judiciário em matéria de atos administrativos e políticas públicas, inclusive sobre o meio 

ambiente, a análise sobre o papel desse poder certamente deve partir das atribuições do maior 

legitimado a exercer a Jurisdição Constitucional difusa
139

 em última instância, bem como a 

jurisdição constitucional concentrada
140

, que é o Supremo Tribunal Federal. 

A Corte Constitucional brasileira, por excelência, tem tido presença de espírito 

para lidar com questões importantíssimas como a defesa dos direitos fundamentais, de todas 

as gerações. O Supremo Tribunal Federal, que foi criado com essa denominação em 1890, não 

é somente uma corte constitucional mas também um tribunal para onde se remetem causas em 

que, por meio de recurso, se questiona a constitucionalidade de determinadas decisões ou 

atos. Sua função precípua é de interpretar e resguardar a constituição e todos os valores 

insertos na Carta Magna brasileira, função esta outorgada pela Carta Magna de 1988. 

Destarte, é o Supremo Tribunal Federal o maior legitimado a exercer o controle da 

constitucionalidade sobre obras e atos administrativos e políticas públicas. Mais ainda se for 

levado em conta que, para não se afetar as competências constitucionalmente estabelecidas, 

somente o Supremo Tribunal Federal teria condições de julgar a constitucionalidade de ato ou 

norma em processo coletivo, em razão do efeito erga omnes das decisões prolatadas nesses 

processos. 

Mesmo sendo o meio ambiente uma questão relativamente nova no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, o tema foi poucas vezes decidido, mas sempre com a profundidade 

e a seriedade que recomenda o Direito Ambiental. Tem-se observado que o Supremo Tribunal 

Federal, em questões ambientais está seguindo uma linha orientada pela prudência e pela 

aplicação dos princípios da precaução e prevenção. Quando se trata de Recurso Extraordinário 

encaminhado à Corte, ou seja, quando se passa ao controle difuso da constitucionalidade de 

uma atividade estatal ou particular, existem alguns óbices de natureza processual e 

constitucional, pois em sede de processamento recursal, o Supremo Tribunal Federal não pode 

analisar as provas trazidas aos autos, o que, naturalmente, poderá fazer em sede de controle 
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concentrado. 

No controle difuso, o Supremo analisa a validade do ato e da decisão judicial 

pelo ângulo da constitucionalidade apenas, não das provas trazidas aos autos. Alguma prova 

científica de impossibilidade de reparação do dano ambiental já causado ou que será causado 

com a atividade pública ou particular, deve ser analisada nas instâncias ordinárias (1º e 2º 

graus). 

O princípio da precaução, aqui, diferentemente do que ocorre nas instâncias 

ordinárias, não fica vinculado à prova científica por ventura apreciada, mas está diretamente 

ligado ao fato em si, ou seja, se há o risco de dano irreversível, se há afetação do direito 

constitucional a um meio ambiente saudável, a atividade deve ser coibida. Nesse aspecto, no 

âmbito das decisões do Supremo Tribunal Federal, o princípio da precaução servirá de norte 

para definir a validade do critério da probabilidade para a tomada de decisões em favor da 

preservação da qualidade ambiental, inclusive no âmbito da aplicação judicial do Direito 

Ambiental.  

No STF foram encontrados 298 (duzentos e noventa e oito) Acórdãos com 

conteúdo relacionado ao termo “meio ambiente”, sendo 06 (seis) deles com repercussão geral. 

Observou-se que dentre os 06 (seis) de repercussão geral encontravam-se: um tratando da 

ilegitimidade do Ministério Público para promover a execução das decisões de condenação 

patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas, um reconhecendo a competência da Justiça 

Estadual para tratar de danos e crimes ambientais quando a sua repercussão for somente no 

território brasileiro; o terceiro, além de não reconhecer a repercussão geral, tratava de questão 

previdenciária, ligada ao Instituto Brasileiro de amparo ao Meio ambiente - IBAMA; outro 

tratava de questão de extensão de vantagens pecuniárias dos servidores em atividade para os 

inativos e pensionistas do IBAMA; os dois últimos tratavam, respectivamente, da concessão 

de repercussão geral à decisão que tratava da utilização de créditos de PIS/COFINS
141

 quando 

da aquisição de rejeitos e aparas de papel, na indústria papeleira, uma vez que tal medida 

garantiria preservação ambiental e da competência do STF para julgar inconstitucionalidade 

de Lei Municipal em face da Constituição Federal.  Como se pode ver, a questão ambiental 

não entrou em debate como questão principal, tendo sido tangenciada em apenas dois deles. 

Verificou-se, dentre os 298 (duzentos e noventa e oito) Acórdãos obtidos na 
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pesquisa, que muitos deles tinham matéria diversa do direito fundamental a um meio 

ambiente saudável. Muitos inclusive não continham matéria ambiental, tratando-se de matéria 

processual ou administrativa, em que uma das partes era um órgãos relacionado ao meio 

ambiente, quer na esfera municipal, quer na esfera estadual ou federal e teria sido captado 

pela pesquisa em razão disso. 

Nessa situação, foram encontrados 133 (cento e trinta e três) acórdãos, quase 

metade, em que figurava como parte o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IBAMA, 

versando ora sobre questões salariais, a constitucionalidade de taxas ambientais, 

inconstitucionalidade de ação fiscalizadora, crimes ambientais e poder de polícia. Outros 

tantos, mesmo não tendo o IBAMA como parte,  tratavam competência legislativa em matéria 

ambiental, competência para julgar processos em que figurassem como parte alguns órgãos de 

fiscalização ambiental, entre outros assuntos, principalmente de natureza salarial e processual. 

Havia até aqueles que tratavam de Ação Civil Pública relacionada à matéria consumerista e, 

pela forma de busca do site do Supremo, foi encontrada a expressão “meio ambiente” na 

indexação. Restaram, pois, cerca de 100 (cem) acórdãos com matéria realmente ligada ao 

meio ambiente. 

Assim, passa-se à análise dos acórdãos mais importantes, em termos de análise 

das questões ambientais frente à Constituição, retirados dentre esses cem. Para analisar as 

decisões do Supremo Tribunal Federal acerca do tema ambiental, munimo-nos de vários 

arestos apreciados nas obras que nos serviram de base. O Supremo Tribunal Federal entende 

que, para a consecução do objetivo fundamental de garantir o desenvolvimento nacional, é 

necessário que se preserve o meio ambiente, como forma de garantir o mesmo livre acesso 

aos recursos para as futuras gerações. Em decisões recentes, o Supremo Tribunal Federal vem 

mantendo a posição de que ao Judiciário cabe determinar à Administração medidas para 

assegurar a efetividade dos direitos fundamentais, entre eles os ambientais. No RE 658171, 

em especial, da Relatoria do Ministro Dias Toffoli, afirmou-se que “é dever do Poder Público 

e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e 

futuras gerações.” E que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública 

adote medidas assecuratórias do direito anteriormente citado. 
142

 

Para analisar as decisões do Supremo Tribunal Federal acerca do tema 
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ambiental, munimo-nos de vários arestos apreciados nas obras que nos serviram de base. O 

Supremo Tribunal Federal entende que, para a consecução do objetivo fundamental de 

garantir o desenvolvimento nacional, é necessário que se preserve o meio ambiente, como 

forma de garantir o mesmo livre acesso aos recursos para as futuras gerações. Erige o 

desenvolvimento sustentável à condição de princípio constitucional e internacional e que 

“representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da 

ecologia”.
143

  

Verifica-se, igualmente, que o Supremo Tribunal Federal realmente concebe o 

direito a um meio ambiente saudável como direito fundamental e de terceira geração e utiliza-

se do princípio da solidariedade para justificar a ação do Estado e o seu dever de preservar o 

patrimônio ambiental, no aresto que segue, em aresto da lavra de Celso de Mello, que 

caracteriza os direitos ambientais como direitos de solidariedade, valores fundamentais 

indisponíveis.
144

 

Nesse Acórdão, o voto do Ministro Celso de Mello ponderou todas as questões 

postas em análise e fez uma fundamentada defesa de sua interpretação sobre a realização de 

atividade econômica em áreas de preservação. Disse o Ministro relator que  

..o dever que constitucionalmente incumbe ao Poder Público de fazer respeitar a 

integridade do patrimônio ambiental não o impede, contudo, quando necessária a 

intervenção estatal na esfera dominical privada, de promover na forma do 

ordenamento positivo, a desapropriação...
145 

 

                                            
143
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Em outro ponto importante da mesma decisão, o debate se volta para a 

possibilidade trazida pelo art. 225 da Constituição Federal, como já comentado alhures, de ser 

exercida atividade econômica, desde que com respeito ao meio ambiente e de forma 

sustentável. Nesse ponto Celso de Melo afirma, que não há óbice à atividade econômica em 

áreas qualificadas como patrimônio nacional “desde que sejam respeitadas as condições 

impostas pela lei como necessárias à preservação do meio ambiente.”
146

 

Caminhou bem o Supremo Tribunal Federal, baseando sua interpretação no 

fato de que a Carta Magna determina a “submissão do domínio à necessidade de o seu titular 

utilizar adequadamente os recursos naturais”
147

, sob pena de sofrer a desapropriação-sanção, o 

que valeria também para os beneficiários da reforma agrária. 

É importante salientar que, na análise feita no Acórdão anterior, o Supremo 

Tribunal Federal exerceu plenamente seu papel de guardião da constitucionalidade sem 

esbarrar na zona cinzenta do jurídico-político. Interpretou um ato e uma política pública 

federal de acordo com o que a Constituição determina e dando os contornos constitucionais a 

toda a execução da medida, inclusive a fiscalização do cumprimento das obrigações de 

preservação do meio ambiente. 

Exerceu o Supremo Tribunal Federal a jurisdição constitucional sem resvalar 

em ativismo judicial. Mas nem sempre isso é possível ou recomendável, diante da necessidade 

de proteção do meio ambiente. 

Muitas vezes, para realmente preservar o meio ambiente o juiz necessita ser 

pro ativo e não somente esperar que as partes peticionem, mas sim aplicar todas as medidas 

jurisdicionais e materiais ao seu alcance, evitando a degradação ambiental. Mas nesse caso, 

pode atuar pelo princípio do poder geral de cautela e não substituindo o dever das partes. 

Em outro acórdão do Excelso Pretório, em que se discute a constitucionalidade 

de Medida Provisória que dava nova interpretação ao que configuraria a reserva legal nas 

propriedades rurais privadas, bem como aumentava a porcentagem da reserva legal quando se 

tratasse de área de floresta. A Confederação Nacional da Agricultura questionou as medidas, 

alegando que a responsabilidade pela preservação do meio ambiente teria sido 

inconstitucionalmente repassada pelo Poder Público ao particular, vedando-lhe o livre 

exercício de atividade econômica. Nesse caso, o Ministro Moreira Alves não concedeu a 

liminar pleiteada pela Confederação Nacional de Agricultura e, em sua decisão, argumentou 

que o Poder Público tem o dever de defender e preservar o direito ao meio ambiente 
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equilibrado para as futuras gerações, além de garantir a efetividade desse direito, entendendo 

que é possível negar, em virtude de lei, a implantação de uma atividade econômica em 

homenagem à preservação ambiental, sem que isso impeça o desenvolvimento ou viole o 

direito adquirido.
148

 

É outra clara demonstração de exercício da jurisdição constitucional e da 

ponderação dos direitos e princípios fundamentais, sem qualquer ingresso na seara política. O 

princípio da precaução foi, mais uma vez o grande condutor do voto do relator, que preferiu a 

manutenção dos textos da Medida Provisória e das vedações nela contidas, a permitir que se 

exercessem atos a ela contrários, que causariam ao meio ambiente danos irreparáveis ou de 

difícil reparação. 

Moreira Alves, no julgamento de outra ação direta de inconstitucionalidade, 

negou liminar a uma empresa que pretendia ver suspensa a aplicação de uma lei em vigor há 

mais de dez anos. O Ministro entendeu, em conformidade com os princípios defendidos no 

presente estudo, que afastar a incidência da lei seria permitir atos contrários à preservação do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, atos estes que talvez gerassem efeitos de difícil 

reparação, motivo pelo qual indeferiu a liminar
149

. Eis a aplicação mais correta do princípio 

da precaução, garantindo a efetividade do referido direito fundamental. 

O papel do controle de constitucionalidade foi ampliado pela Constituição de 

1988, que acrescentou também como competência do Supremo Tribunal Federal o julgamento 

das Argüições de Descumprimento de Preceito Fundamental.  

Afastando-se da discussão travada pela doutrina sobre a natureza dessa ação, se 

é uma ação direta de inconstitucionalidade
150

 ou um tipo de ação subsidiária
151

, para este 

trabalho interessa a possibilidade de restabelecimento do respeito aos preceitos 

constitucionais fundamentais, entre eles a preservação do meio ambiente. 
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O Supremo Tribunal Federal tem julgado com bastante sabedoria tais ações, 

assim como fazia em relação às intervenções federais, muitas vezes requeridas com intuito 

político. É possível verificar a lucidez de julgamento e o bom desempenho do papel 

constitucional determinado para o Supremo Tribunal Federal num dos mais brilhantes 

acórdãos sobre o tema do limite da jurisdição constitucional e das teorias da reserva do 

possível e do mínimo existencial, apontado como paradigmático para a solução desse tipo de 

ponderação, o acórdão é a lavra do ministro Celso de Mello, que se pronunciou reconhecendo 

uma dimensão política na Jurisdição Constitucional do Supremo Tribunal Federal e admitiu o 

controle da constitucionalidade e a intervenção do Poder Judiciário em tema de 

implementação de políticas públicas, quando o poder público abusar de sua 

discricionariedade. Ressaltou o Ministro que essa atuação do Judiciário dever-se-ia dar para 

fins de manter intangível o mínimo existencial aos indivíduos.
 152 

Diversos trechos da decisão acima citada são verdadeiros ícones de respeito ao 

direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e à dignidade da pessoa humana. 

Também a posição do Tribunal acerca da atuação em relação ao controle das 

políticas públicas. Por tratar-se de uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, 

em um dos mais importantes trechos, o Ministro Celso de Mello demonstra o entendimento de 

que tal ação, havendo previsão constitucional da realização de algum tipo de política pública, 

presta-se também ao controle da efetiva consecução de seu fim, qualificando-a como “como 

instrumento idôneo e apto a viabilizar a concretização de políticas públicas, quando, previstas 

no texto da Carta Política, tal como sucede no caso (EC 29/2000), venham a ser 

descumpridas, total ou parcialmente, pelas instâncias governamentais destinatárias do 

comando inscrito na própria Constituição da República”.
153

 

Essa eminente atribuição conferida ao Supremo Tribunal Federal põe em 

evidência, de modo particularmente expressivo, a dimensão política da jurisdição 

constitucional conferida a esta Corte, que não pode demitir-se do gravíssimo encargo de 

tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais - que se identificam, enquanto 

direitos de segunda geração, com as liberdades positivas, reais ou concretas (RTJ 164/158-

161, Rel. Min. CELSO DE MELLO) -, sob pena de o Poder Público, por violação positiva ou 
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 (ADPF 45 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 

PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191)  grifos nossos) STF. Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 45/DF. Rel.: Ministro Celso de Mello. Brasília, 29.04.2004. DJ de 04.05.2004. Dispon. em: 

Acesso em: 20 abr. 2009. 
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negativa da Constituição, comprometer, de modo inaceitável, a integridade da própria ordem 

constitucional.”154 

Em dois trechos posteriores, o Ministro Celso de Mello também deixa claro 

como e quando o Judiciário pode efetuar o controle de políticas públicas e até mesmo obrigar 

o gestor público a implantá-las, afirmando que quando o isso deve dar-se quando o Estado 

deixa de cumprir, em maior ou menor extensão o imperativo constitucional e sua inércia 

ofende direitos fundamentais e impede a concretização dos postulados constitucionais. 155 

Justifica o Ministro que essa atribuição do Poder Judiciário dá-se para que as normas 

programáticas da Constituição não se convertam “em promessa constitucional inconseqüente, 

sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do 

Estado"156 

Conquanto não tenha sido a decisão judicial prolatada no presente feito o ato 

jurídico que teria trazido de volta o respeito aos conteúdos mínimos e às exigências 

constitucionais e sim uma nova lei, concebida posteriormente à interposição da Argüição de 

descumprimento de preceito fundamental de n.º 45, a profundidade das análises do Ministro 

Celso de Mello deixaram fincadas as bases de outros julgados sobre o tema de controle de 

políticas públicas, como explicitado no capítulo 4. Eis a posição majoritária hoje do Supremo 

Tribunal Federal acerca dos limites do controle de constitucionalidade de atos e políticas 

públicas, em que se vê claramente o viés neoconstitucionalista e a compatibilidade com a 

postura jurisdicional defendida neste trabalho. 

Observe-se que, em nenhum momento o Judiciário decidiu qual a política a ser 

adotada ou o momento de fazê-la, mas simplesmente demarcou o momento em que o ato do 

Poder Executivo desbordou da constitucionalidade e quais as medidas que seriam cabíveis 

para o Poder Judiciário determinar a retomada do respeito à Carta Magna. 

Acórdãos posteriores, já baseados na tese ora esposada, aplicada diretamente 

na seara ambiental. No primeiro acórdão, da lavra da Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, 
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fica demonstrada a força do Supremo Tribunal Federal frente às questões ambientais, 

utilizando a precaução em seu grau máximo, vedando a importação de pneus usados para 

efeito de reciclagem, recauchutagem ou utilização em outros tipos de indústria, diante do 

potencial poluente da matéria-prima a ser utilizada. Para a Ministra, numa clara ponderação 

entre os aspectos econômicos, sociais e de saúde e meio ambiente, preponderou o direito à 

vida e o entendimento foi de que a importação de pneus usados ou remoldados de outros 

países, inclusive sem a mesma legislação de segurança que a brasileira, seria uma afronta aos 

preceitos “da saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado e, especificamente, os 

princípios que se expressam nos artigos 170, I e VI, e seu parágrafo único, 196 e 225, todos 

da CF.”
157

 

Mas nem sempre o Supremo Tribunal Federal opera com o nível de precaução 

máximo, e num dos mais recentes acórdãos, motivado pela polêmica a respeito do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco, o Tribunal deixou a pressão política externa falar mais alto 

e, diante da “falta de provas” de que haveria intenso impacto ambiental, houve por bem não 

deferir a medida cautelar solicitada, como se vê a seguir 

Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do 

Nordeste Setentrional. Periculum in mora não evidenciado. (...) A Licença de 

Instalação levou em conta o fato de que as condicionantes para a Licença Prévia 

estão sendo cumpridas, tendo o IBAMA apresentado programas e planos relevantes 

para o sucesso da obra, dos quais resultaram novas condicionantes para a validade 

da referida Licença de Instalação. A correta execução do projeto depende, 

primordialmente, da efetiva fiscalização e empenho do Estado para proteger o 

meio ambiente e as sociedades próximas. Havendo, tão-somente, a construção 

de canal passando dentro de terra indígena, sem evidência maior de que 

recursos naturais hídricos serão utilizados, não há necessidade da autorização 

do Congresso Nacional. O meio ambiente não é incompatível com projetos de 

desenvolvimento econômico e social que cuidem de preservá-lo como 

patrimônio da humanidade. Com isso, pode-se afirmar que o meio ambiente 

pode ser palco para a promoção do homem todo e de todos os homens. Se não é 

possível considerar o projeto como inviável do ponto de vista ambiental, ausente 

nesta fase processual qualquer violação de norma constitucional ou legal, potente 

para o deferimento da cautela pretendida, a opção por esse projeto escapa 

inteiramente do âmbito desta Suprema Corte. Dizer sim ou não à transposição não 

compete ao Juiz, que se limita a examinar os aspectos normativos, no caso, para 

proteger o meio ambiente." (ACO 876-MC-AgR, Rel. Min. Menezes Direito, 

julgamento em 19-12-07, DJE de 1º-8-08). (grifos nossos) 

 

Resta esperar que o projeto tenha sido bem examinado pelo relator e pelos 

demais Ministros, para que os possíveis riscos dele decorrentes, não apreciados nessa liminar, 

não causem maiores prejuízos ao meio ambiente. Talvez, numa atitude proativa que seria 

recomendada no caso em tela, o julgamento deveria ter sido convertido em diligência, para 
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fins de se ter um laudo independente, um parecer de um órgão internacional sobre o impacto 

ambiental e a possíveis repercussões, pois se trata de uma obra definitiva, com impactos 

definitivos para o meio ambiente de toda a região afetada. Migração de espécies, variações de 

temperatura, umidade onde não existia, introdução de espécies vegetais e animais atraídas 

pela água, entre outras inovações, causarão, certamente, um impacto cada vez maior. Além 

disso, existe certeza da perenização do trecho? E da manutenção do Rio e seu potencial nos 

estados por onde ele passa naturalmente? Tudo isso tem que estar em mente no momento de 

julgar, sempre com base no princípio da precaução. 

A decisão mais polêmica de todos os tempos nessa área, e que causou 

repercussões em vários setores da política, da economia e foi um marco do Judiciário 

brasileiro foi a PET 3388
158

, mais conhecida como caso Raposa-Serra do Sol, em que a 

questão da demarcação das terras indígenas não levou em consideração somente aspectos 

antropológicos, sociológicos, constitucionais e legais, mas também a preservação ambiental. 

A primeira decisão, datada de 19/03/2009 e publicada em 25/09/2009, manteve a demarcação, 

fincou os pilares do entendimento sobre o que é uma reserva indígena, quais as suas utilidade, 

como deve ser feita a demarcação, quais os direitos fundamentais protegidos com esse ato, e 

afirmou, no item 15 da ementa
159

, que a atividade de aproveitamento do solo nas terras 

indígenas, segundo os povos ali inseridos, guarda perfeita compatibilidade com a preservação 

ambiental.
160

 Nessa decisão ficou clara a posição do Supremo Tribunal Federal, com base na 
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Constituição de 1988, em buscar a conformação ao princípio do desenvolvimento sustentável 

de todas as atividades exercidas na região amazônica. Reconheceu a decisão que a exploração 

indígena é sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Recentemente, sede 

de Embargos de declaração na Pet 3388, foi confirmada a decisão acima. 

Cabe também ao Judiciário, estabelecido um planejamento de uma atividade ou 

política qualquer, verificar a sua constitucionalidade, se provocado a tanto, bem como zelar 

para que esse plano, se consonante com a Constituição, seja também executado obedecendo 

aos parâmetros constitucionais. 

Mas atribuir ao Judiciário um poder de reverter todas as decisões e escolhas 

erradas da administração, da política e mesmo da população, na esperança de atue como uma 

espécie de “super-poder-herói”, “livrando-nos de todo o mal”, não é uma postura sociológica, 

jurídica ou democraticamente correta. 

Eros Roberto Grau afirma que não se pretende que o Judiciário exerça as 

mesma funções do Legislativo ou do Executivo, mas que o Judiciário possa “assegurar a 

pronta exeqüibilidade de direito ou garantia constitucional imediatamente aplicável, dever que 

se lhe impõe e mercê do qual lhe é atribuído o poder, na autorização que para tanto recebe, de, 

em cada decisão que a esse respeito tomar, produzir direito.”
161

 

Deve-se abandonar a ilusória postura de que o ativismo judicial é uma panaceia 

para todos os males, pois é graças a isso que hoje o Judiciário vive abarrotado de ações de 

todos os gêneros, aos milhares, incluindo ações de massa, como indenizações do Seguro 

Obrigatório DPVAT, inclusões indevidas em cadastros de inadimplentes, revisões contratuais 

de financiamentos de veículos, de aquisições de imóveis, planos de saúde que descumprem 

determinações legais e judiciais a todo tempo, que tornam a vida do Juiz de primeiro grau 

uma verdadeira batalha para melhorar estatísticas, que só vão ser melhoradas com uma 

atuação mais ativa de órgãos de fiscalização e órgãos de execução, como Procons, Agências 

Reguladoras. 

Em razão disso, as decisões são demoradas demais, a instrução se protrai no 

                                                                                                                                        
áreas de "conservação" e "preservação" ambiental. Essa compatibilidade é que autoriza a dupla afetação, sob a 
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tempo, ocorrendo, como dizia Rui Barbosa, uma justiça atrasada, que não é senão injustiça 

qualificada e manifesta. Esse retardo não é pelo querer dos Juízes. O sistema processual é 

lento, permite recursos sobre recursos, e o atual modelo de Judiciário não comporta a 

demanda imensa, posto que não há servidores, nem juízes suficientes para tornar mais célere o 

procedimento. O Judiciário vem trabalhando muito em soluções alternativas, mas a solução 

maior é uma postura mais ativa, principalmente do Poder Executivo, que não fiscaliza bem, 

não resguarda bem a lei, não oferece segurança jurídica e não pune com a celeridade e a 

efetividade necessárias. 

O pior é ver que um problema que começa no Legislativo e no Executivo, 

abarrota o Judiciário e a descrença, a insatisfação, recai somente sobre este último, como se 

fora o único responsável. 

Corrobora com esse entendimento Pilau Sobrinho, que aponta para o fato de 

que as decisões judiciais não são tão rápidas quanto se desejaria, além disso, alguns anseios 

sociais, necessitam de medidas bastante concretas e que precisam ser gerais, demandando 

muito mais a atuação do Legislativo, para fins de “aprovação de normas infraconstitucionais 

que desenvolvam e regulamentem direitos sociais e econômicos”. O autor reconhece que o 

que leva o cidadão ao Judiciário é sua esperança de ver reconhecido “garantido e efetivado 

um direito constitucionalmente positivado.”, mas que por razões relacionadas ao próprio 

processo, essa decisão pode frustrar sua expectativa mas “também as bases do regime 

democrático fundado no Estado de direito.”
162

 

Na esteira desse entendimento, Andreas Krell e Ingo Wolfgang Sarlet, citados 

por Lênio Luiz Streck, encabeçam a lista de doutrinadores que dão supedâneo ao Poder 

Judiciário para que, sem resvalar no ativismo judicial, avance na análise dos atos 

administrativos, no que compete à sua constitucionalidade, legalidade, motivação, 

legitimidade e razoabilidade, afastando-se apenas daquilo que deve ser considerado âmbito 

estritamente político. 

O papel do Judiciário contemporâneo será, como se pode ver, muito maior e 

muito mais importante do que fora outrora, sendo ainda para os países de “modernidade 

tardia”
163

 a última esperança contra os desmandos advindos de um Executivo e de um 

Legislativo que não cumprem com os compromissos constitucionais e políticos por eles 
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mesmo assumidos. 

Mas não se pode querer que fique a cargo do Judiciário remediar situações que 

deveriam ter sido planejadas, organizadas e fiscalizadas pelos demais poderes constituídos e 

investidos de legitimidade, em razão das eleições. 

O equilíbrio entre os Poderes e a segurança da democracia está na exata 

proporção em que cada Poder exerça a sua função de forma eficaz, cumprindo o seu papel 

Constitucional e garantindo a efetividade da Carta Magna para todos. 
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4. PLANEJAMENTO COMO INSTRUMENTO VINCULATIVO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

 

O planejamento é uma ideia que assusta a alguns juristas e economistas ainda 

arraigados ao medo da planificação econômica proposta pelos governos totalitários de 

esquerda remanescentes da Revolução Bolchevique. Ao pesquisar sobre planejamento, 

verifica-se que há três grupos de autores da área jurídico-econômica trabalhando o tema: o 

dos entusiastas do planejamento econômico, que acreditam ser o remédio para todos os males 

(Karl Polanyi, entre os socialistas, Jan Tinbergen); o dos críticos severos, ainda assustados 

com o fantasma das economias planificadas (como Ludwig von Mises, Hayek, Gudin, Carlos 

Thomaz G. Lopes, entre outros), e aqueles que enxergam as verdadeiras funções, limites e 

adequações de um planejamento, numa nova modalidade, com participação social (Sérgio C. 

Buarque, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, entre outros), e, dentre estes últimos, aqueles 

que verificam que o planejamento inclusivo, democrático, com a participação social é o 

melhor caminho para um desenvolvimento sustentável (Ignacy Sachs, Amartya Sen, entre 

outros). 

Enquanto Tinbergen propunha um planejamento como preparação para a 

política econômica
164

, de modo a escolher os melhores meios para executar as políticas 

públicas e a intensidade da intervenção a ser feita pelo Estado
165

, os defensores do 

liberalismo, como Hayek viam nele um “caminho para a servidão”.
166

 Já para Hayek, a 

intervenção do Estado na economia seria uma ameaça à liberdade e incompatível com o 

princípio da livre iniciativa. Para ele, o planejamento e o grande número de políticas públicas 

do Estado-providência levam a altos gastos por parte do Governo e à inflação. Porém, ele não 

descarta a necessidade de existência do Estado, apenas argumentando que sua razão de ser 

está em evitar os conflitos sociais e a regulamentação de alguns aspectos da atividade 

econômica.
167

 Hayek considera que o mercado possui uma série de informações diretamente 

colhidas da experiência prática, que permitem a tomada de medidas específicas e mais 

eficazes para o seu controle, que o Estado, muitas vezes não tem capacitação para obter tais 

informações e a sua intervenção, na maior parte dos casos por ele citados, promove a 
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concentração de riqueza e aos monopólios, citando a Inglaterra como exemplo.
168

  

Hoje, verifica-se que o sonho do planejamento racional de Tinbergen 

demonstrou, algumas falhas, porém nem todas atribuíveis aos planos em si, mas à falta de 

engajamento de setores, a falta de participação da cadeia produtiva, a falta de interação com o 

próprio mercado. 

O liberalismo desenfreado, no entanto, também demonstrou sua incompetência 

e, mesmo nas nações que o adotam, há setores planejados, setores onde há incentivo, como a 

citrocultura americana. Quase três décadas depois da queda do muro de Berlim, ainda há 

quem tema a palavra planejamento em meio a um neoliberalismo ainda vigente, mas que 

também já demonstrou não ser o caminho mais adequado. O mundo está em meio a uma 

necessidade de quebra de paradigmas, de uma completa de mudança de eixo da evolução e do 

desenvolvimento humanos. 

O planejamento é uma “...ferramenta de trabalho utilizada para tomar decisões 

e organizar as ações de forma lógica e racional, de modo a garantir os melhores resultados e a 

realização dos objetivos de uma sociedade”, segundo Sérgio C. Buarque.
169

 A 

sustentabilidade, como se vê, pressupõe todo um arcabouço de conhecimentos científicos 

sobre a atividade econômica e seus impactos sobre a natureza e sobre a sociedade. Tais 

conhecimentos geram a um só tempo uma maior facilidade para conduzir a atividade humana 

sobre a Terra, mas também o dever de fazê-lo. 

O Estado é legitimado a atividade planejadora, do ponto de vista da Teoria do 

Direito e da legitimação, não só por ter as condições histórico-políticas, advindas do sistema 

representativo, mas também as condições técnicas e estruturais para conduzir o planejamento 

adequado, voltado para o interesse público e para a sustentabilidade. Do ponto de vista 

jurídico, também detém o Estado, em suas três esferas de Poder, a competência instrumental 

para fazê-lo, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 174 da Constituição de 1988. 

José Afonso da Silva, afirma que o planejamento “é um processo técnico 

instrumentado para transformar a realidade existente no sentido de objetivos previamente 

estabelecidos. (..)” O planejamento econômico “é, assim, um instrumento de racionalização 

da intervenção do Estado no domínio econômico (...)”
170

. Não se está, aqui, a falar de planos 
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isolados, para coibir esta ou aquela prática, este ou aquele problema, como foi feito 

anteriormente, mas um planejamento contínuo e sistemático, em que os planejadores 

conheçam o mais profundamente possível todo o processo de elaboração, bem como os 

procedimentos envolvidos, os fatos a serem analisados, visando ter uma antevisão do futuro 

da meta pretendida, de modo a organizar e sistematizar as ações para a implantação e 

execução, medindo sempre os resultados obtidos e a forma de se atingir a meta a ser 

alcançada.
171

  

Para, Gilberto Bercovici o planejamento não se resume à elaboração técnico-

científica de fórmulas econométricas, mas é formulado com base em escolhas e ideologias 

políticas, sendo um norte, uma direção, configurando-se “... um conjunto de medidas 

coordenadas, não podendo limitar-se à mera enumeração de reivindicações.”
172

 

Quando se elabora um plano para o desenvolvimento, dá-se, por meio da 

transparência, condições a toda a sociedade, a todos os ramos da atividade humana, de 

saberem qual a diretriz escolhida, o norte para seguir e contribuir para essa escolha pelo 

Desenvolvimento Sustentável. O plano traz, em si, princípios que regerão toda a atividade do 

Estado e indicarão o melhor caminho a seguir para os particulares. É como uma identidade, 

em nível nacional e internacional, do que se quer e do que se pretende para o futuro, uma 

clara demonstração do que a sociedade aceita ou não como prática econômica em seu 

território. 

Para aqueles que temem a intervenção do Estado na Economia, Eros Grau, 

responde afirmando que o planejamento não pode ser enquadrado dentre as modalidades de 

intervenção do estado sobre ou no domínio econômico. Trata-se de uma atividade estatal de 

maiores proporções, legitimada juridicamente. É anterior a qualquer intervenção e 

racionaliza-a. Para Eros Grau, o planejamento é 

forma de ação racional caracterizada pela previsão de comportamentos econômicos 

e sociais futuros, pela formulação explícita de objetivos e pela definição de meios de 

ação coordenadamente dispostos”, o planejamento, quando aplicado à intervenção, 

passa a qualificá-la como encetada sob padrões de racionalidade sistematizada. 

Decisões que vinham sendo tomadas e atos que vinham sendo praticados, 

anteriormente, de forma aleatória, ad hoc, passam a ser produzidos, quando objeto 

de planejamento, sob um novo padrão de racionalidade.
173

 

                                            
171

 DRUCKER, Peter Ferdinand, 1909. Introdução à administração. Tradução de Carlos A. Malferrari. 3. Ed. São 

Paulo : Pioneira, 1998 (Biblioteca Pioneira de administração e negócios), p. 178. 
172

 BERCOVICI, Gilberto, op. cit, pp. 69-70. 
173

 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 11ª ed., 2006, 

p. 151. 



92 
 

 

Luis S. Cabral de Moncada demonstra que o planejamento econômico é um ato 

jurídico que exterioriza a política econômica e a normatiza. Para o autor, o plano tem duas 

fases, aquela em que se diagnostica o que deve ser operado no plano e a fase do prognóstico, 

que é a do planejamento propriamente dito. 
174

 Moncada aponta para a existência de planos de 

longo e médio prazo e anuais. Para ele, os de longo prazo seriam como metas as serem 

alcançadas – um norte para a ação dos poderes públicos. Os de médio prazo funcionariam 

como objetivos a serem alcançados num dado espaço de tempo e as ações pontuais seriam 

planejadas anualmente. 

Essa visão do planejamento talvez tenha inspirado nossa Constituição, que 

prevê o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes e bases do orçamento e o Orçamento anual. 

Porém tais planejamentos se referem apenas à receita e despesa pública das três esferas de 

governo. Os planos, para Cabral de Moncada, caracterizar-se-iam, também, por serem de 

longo prazo, médio prazo ou anuais. Os primeiros seriam as grandes linhas de ação dos 

poderes públicos. Por serem abstratos, devem ser decompostos em programas e objetivos 

políticos (planos de médio prazo). Estes, por sua vez, seriam, por fim, decompostos em planos 

anuais mais concretos. 

Os planos podem ser também classificados segundo sua obrigatoriedade. Para 

José Afonso da Silva, caso o plano vincule-se a todos, tratar-se-á de um plano imperativo; 

caso contrário, está-se diante de um plano indicativo. O primeiro caracteriza o planejamento 

socialista, porque neste modo de organização estatal toda a propriedade dos meios de 

produção é estatal. No plano indicativo, característico do mundo capitalista, será ele 

obrigatório para o setor público, porém somente indicativo para o setor privado.
175

 

Cabral de Moncada divide os planos indicativos em passivos e ativos. Os 

primeiros limitam-se a conter informações e previsões, sem propor medidas para a 

concretização destas previsões. Ao contrário, os planos indicativos ativos são aqueles em que 

se verifica previsão e fomento para a execução das previsões, de forma a torná-las realidade. 
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O plano ativo não perde sua característica como indicativo “pois colocam nas mãos do agente 

administrativo a possibilidade de pôr em acto as previsões do plano à medida que os 

particulares e as empresas se vão voluntariamente colocando sob a alçada das ditas 

previsões normativas.”
176

 

Paulo Henrique Rocha Scott faz coro à obrigatoriedade “relativa” do plano 

indicativo para o setor privado, ao estabelecer que, para o agente econômico particular, o 

planejamento só lhe poderá ser coercitivo à medida que manifestar “sua concordância com os 

termos do plano; caso contrário, pelo menos segundo a normatividade específica do plano, 

não estará provocando, com sua ação ou omissão, desconformidade que mereça 

correção.”
177

 

Lucia Valle Figueiredo aborda a classificação de Almiro Couto e Silva para 

caracterizar os tipos de planos, podendo ser (a) indicativos; (b) incitativos ou estimulativos; 

ou (c) imperativos. De acordo com a autora, nos planos indicativos o governo apenas assinala 

em alguma direção, não se comprometendo, e nem pretendendo o envolvimento da iniciativa 

privada. Por outro lado, nos planos incitativos o governo pretende o engajamento da iniciativa 

privada para atingir seus objetivos.
178

 

Por fim, vale ressaltar a posição de André de Laubadère quanto às 

características por ele atribuídas ao plano indicativo. Para o autor, este plano seria aquele em 

que se enunciam objetivos e preferências, contendo recomendações e não prescrições.
179

  

Para Carlos Thomaz G. Lopes, 

O Planejamento nas economias de mercado parte, por seu turno, de pressupostos 

distintos: ao passo que nas economias centralizadas o mercado é, na maioria dos 

casos, praticamente substituído pelo Planejamento, nas economias ditas livres o 

Planejamento, quando utilizado faz uso intensivo do mercado. Nesta hipótese, a 

tutela do Estado é mantida a nível de interferência mínima, de forma a tirar o melhor 

partido possível dos ajustes automáticos do mercado, que conduzem a um regime de 

eficiência empresarial, livre concorrência e preços baixos.
180

 

Resta evidente que o planejamento no Brasil, hoje, deve ser do tipo indicativo, 
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além de maleável e concertado, no dizer de André de Laubadère (expressão que Carlos 

Thomaz G. Lopes nos explica ser advinda do sistema francês de planejamento).
 181

 A 

participação do agente econômico privado não somente legitima como viabiliza o 

planejamento, pois lhe dá um caráter democrático e garante, ao menos em tese, sua 

efetividade. Nesse sentido, Paulo Henrique Rocha Scott esclarece que 

 

O planejamento como conseqüência concretizadora do papel estatal de normalização 

do setor econômico privado surge sob a tarefa de fixar um esquema coerente de 

orientações e interações possíveis e proveitosas entre o Estado e os agentes 

econômicos com o objetivo de efetivar, a partir de uma seleção baseada em dados 

estruturais e conjunturais, as metas constitucionalmente postas, criando um ambiente 

favorável ao crescimento econômico e ao surgimento de uma sociedade 

desenvolvida e em equilíbrio, vale dizer, de uma sociedade livre, justa e solidária.
182

 

 

A pergunta “por que planejar”, no Brasil, pode ser respondida com a 

necessidade de se dar efetividade à construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, 

nas exatas palavras do art. 3º, inciso I da Constituição de 1988. E, diante da necessidade de se 

implementar um desenvolvimento sustentável, que é impossível sem planejamento adequado 

e de longo prazo. O planejamento, aqui, corrigiria o atual nível de evolução social, as 

tendências do mercado, inclusive a de concentração de riqueza e alocaria recursos para as 

áreas deficitárias da sociedade. O plano, portanto, traz racionalidade para o mercado. Como já 

pôde ser visto nos itens anteriores, a simples imitação de um modelo de desenvolvimento ou 

mesmo de um modelo de Estado que não se leve em consideração toda a nossa história e as 

necessidades sociais e ambientais desenvolvidas ao longo do tempo, certamente não terá 

efetividade. 

Como se pode verificar, correta é a observação de Sachs quanto à incapacidade 

atual dos mercados de se “conscientizarem” da necessidade de mudança e de cooperação para 

um futuro melhor, sendo, ainda, necessário que o Estado intervenha, neste primeiro momento, 

promovendo a educação ambiental, a “alfabetização ecológica”
183

, mas também conduzindo 

as ações do mercado, por meio de planejamento e políticas públicas. 

É necessária, ainda, uma intervenção do Estado, indutiva, para “aramar”
184

 o 

agir do mercado. A CEPAL já defendia nas décadas de 1960 e 1970 a internalização de 
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políticas econômicas, buscando uma identidade e uma solução brasileiras para problemas e 

questões que afetam muitos Estados, porém que são sentidos e verificados de maneira distinta 

por cada um. Sobre este assunto, Gilberto Bercovici ensina que a reforma estrutural de um 

país é condição prévia e imprescindível da política de desenvolvimento. As decisões que 

darão espaço para reforma estrutural deverão ser coordenadas pelo planejamento, no intuito 

de modificar as estruturas sócio-econômicas, distribuir e descentralizar a renda e integrar 

social e politicamente a população
185

, consolidando a visão aqui defendida de um 

desenvolvimento integral e completo da sociedade. A crítica deste autor às escolhas políticas 

brasileiras valoriza e dá ainda maior evidência à questão que se propôs abordar neste artigo. 

Para Bercovici, falta vontade política em planejar, descumprindo-se o preceito constitucional 

presente no art. 174, § 1º, da Carta Magna, haja vista a inexistência, desde 1988, de uma 

legislação sistemática a respeito do planejamento. Para o autor, e há que se concordar, este 

dado está ligado à crise do Estado brasileiro. 

Sem repensarmos o Estado brasileiro, como queremos estruturá-lo e quais devem 

ser seus objetivos, não há como pensar em planejamento.(...). A crise do 

planejamento no Brasil, apesar da Constituição de 1988, só será superada com a 

reestruturação (para não dizer restauração) do Estado brasileiro, no contexto do tão 

necessário e adiado projeto nacional de desenvolvimento.
186

 

 

E o pensamento de Ignacy Sachs complementa 

Além disso, há uma tendência, por parte dos consumidores de preferirem os bens 

atuais aos futuros, e é extremamente difícil de se administrar, através de tributos e 

subsídios todos os efeitos colaterais não incluídos na estrutura de livre mercado 

(texto estratégias, que na verdade é livro). 

 

O desenvolvimento econômico, experimentado pela Humanidade, mormente a 

Revolução Industrial foi de fato importante para a melhora da qualidade de vida das pessoas, 

no que tange ao conforto e as facilidades para a vida em sociedade, propiciados pela 

tecnologia. 

Não se pretende que o desenvolvimento pare, apenas que seja repensado, que 

toda a cadeia produtiva se volte para a produção do que é realmente importante para a 

humanidade e dentro de parâmetros perenes de racionalidade e equilíbrio. 

O impacto da exploração dos recursos naturais sem planejamento adequado, 

como já comentado alhures, deixou sua marca indelével. Da década de 70 para cá, o 
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pensamento de economistas, administradores e juristas se volta para a sustentabilidade de todo 

modo de produção. O desenvolvimento sustentável pressupõe a congregação de vários fatores, 

desde a opção por políticas públicas de incentivo a formas de produção menos agressivas ao 

meio ambiente até a educação ambiental, entre outros. 

Segundo Tânia Bacelar 

Do ponto de vista operacional, o desenvolvimento sustentável corresponde a um 

processo de mudança social e elevação das oportunidades da sociedade, 

compatibilizando, no tempo e no espaço, o crescimento e a eficiência econômicos, a 

conservação ambiental, a qualidade de vida e a equidade social, partindo de um claro 

compromisso com o futuro e da solidariedade entre gerações. 

 

Além da previsão como um dos princípios da Ordem Econômica, o 

desenvolvimento sustentável ainda surge como um dos enfoques mais presentes no Título 

relativo ao Meio Ambiente. Estando previsto constitucionalmente, o desenvolvimento 

sustentável é hoje e para as futuras gerações, a grande marca da responsabilidade social e do 

compromisso com o futuro da Humanidade. 

O desenvolvimento sustentável está longe de ser uma forma de emperrar o 

desenvolvimento ou de diminuir as possibilidades de lucro da atividade empresarial. Tanto é 

que muitas empresas que já internalizaram os custos da manutenção do meio ambiente e do 

desenvolvimento de formas sustentáveis de produção tem auferido os merecidos ganhos com 

sua nova atitude, conquistando mercados que exigem esse tipo de responsabilidade por parte 

do produtor. Para estabelecer um desenvolvimento sustentável, é necessário um planejamento 

de longo prazo para todo o país e também em nível internacional.  

Mas esse planejamento demanda uma série de reforços, no que tange à 

fiscalização da aplicação das políticas públicas e da ação dos atores econômicos. 

Primeiramente, cabe definir-se a situação do Brasil como país periférico, ou em 

desenvolvimento, como alguns preferem chamar, vivenciando uma economia de mercado, 

num mundo globalizado e competitivo. A partir daí, pode-se entender que, qualquer plano de 

desenvolvimento sustentável neste país, deve levar em conta a posição econômica brasileira 

no contexto internacional: trata-se de um país de dimensões continentais, com imensa área 

agricultável, uma imensa floresta (semi-preservada), e uma imensa necessidade de 

desenvolvimento econômico para darmos oportunidades de emprego e desenvolvimento 

social a milhares de cidadãos. Não se pode, portanto, deixar que o contexto internacional (ou 

os analistas internacionais) o coloquem como “o jardim do mundo”, o local onde deve ser 
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preservada a natureza, em detrimento do próprio desenvolvimento, para que os outros países 

possam produzir despreocupadamente. Para isso, é indispensável a interação com outros 

países para o estabelecimento de instrumentos de fiscalização, controle e cooperação, 

mediante acordos, protocolos e outros documentos internacionais, levando-se em 

consideração as necessidades especiais dos países em desenvolvimento. 

Houve, recentemente, no que tange à emissão de gases poluentes, uma 

experiência deveras frustrante nesse campo, posto que alguns dos maiores poluidores não 

assinaram o Protocolo de Quioto, por não estarem dispostos a viabilizar a preservação do 

meio ambiente para as futuras gerações que demandasse uma abdicação dos lucros e 

resultados atuais. Era intenção de países como os Estados Unidos que os países periféricos, 

como o Brasil, tomassem medidas de proteção às suas florestas, mananciais hídricos e de 

controle dos agentes poluidores, deixando espaço para que as indústrias americanas pudessem 

continuar a produzir no sistema atual, ganhando tempo para adequar-se às imposições das 

regras de preservação ambiental. Os interesses de países em desenvolvimento geralmente não 

são alçados à categoria de prioridade. 

As metas para o desenvolvimento sustentável, num mundo globalizado, devem 

ser metas propostas para todos os países envolvidos e não visando a satisfação do interesse de 

um pequeno grupo. O respeito ao meio ambiente e às futuras gerações é dever de todos. Para 

serem estabelecidas essas metas, devem ser considerados tanto os princípios universais quanto 

as necessidades e interesses particulares e diferenciados de todos os países.   Os acordos 

internacionais devem preservar a particularidades de cada país, tendo em vista que, em muitos 

deles, será necessária a adoção de medidas internas orientadas para alcançar certos objetivos 

ambientais. No caso de ser necessário adotar medidas de política comercial para aplicar as 

políticas ambientais, devem-se aplicar certos princípios e normas. Entre eles pode figurar, 

inter alia, o princípio de não-discriminação; o princípio de que a medida comercial escolhida 

deve ser a que aplicará o mínimo necessário de restrições para alcançar os objetivos; a 

obrigação de assegurar transparência no uso das medidas comerciais relacionadas com o meio 

ambiente e promover notificação adequada sobre as normas nacionais; e a necessidade de 

levar em consideração as condições especiais e as necessidades de desenvolvimento dos 

países em desenvolvimento à medida que avançam para os objetivos ambientais acordados no 

plano internacional; 

Ao mesmo tempo em que se assegurem a participação efetiva de todos os 

países interessados, as Partes devem examinar e avaliar periodicamente o desempenho e a 



98 
 

eficácia dos acordos ou instrumentos internacionais existentes, assim como as prioridades 

para a elaboração de instrumentos jurídicos futuros sobre desenvolvimento sustentável. Isto 

pode incluir um exame da exequibilidade de elaborar os direitos e obrigações gerais dos 

Estados, conforme apropriado, no campo do desenvolvimento sustentável, como disposto na 

resolução 44/228 da Assembleia Geral. Em certos casos, deve-se dar atenção à possibilidade 

de levar em consideração circunstâncias variadas por meio de obrigações diferenciais ou de 

aplicação gradual.  

Deve-se dar aos países em desenvolvimento um apoio inicial, não somente em 

seus esforços nacionais para implementar os acordos ou instrumentos internacionais, mas 

também para que participem efetivamente na negociação de acordos ou instrumentos novos 

ou revisados e na operação internacional efetiva destes acordos ou instrumentos. 

A preservação do meio ambiente, a exemplo da biodiversidade - o conjunto de 

seres que habitam o planeta Terra – deve ser preocupação de toda a Humanidade de forma 

equânime. Os recursos naturais devem ser utilizados pelo homem de forma racional visando o 

desenvolvimento sustentado com a finalidade de incluir todas as pessoas no uso dos recursos 

ambientais para esta e as futuras gerações. O meio ambiente equilibrado garante a qualidade 

de vida do homem e desta forma é considerado um dentre os vários direitos do homem, dentre 

eles, a dignidade de vida. O tema será pesquisado tendo como princípios a dignidade da 

pessoa humana e a solidariedade social, presentes no texto constitucional brasileiro e normas 

internacionais. 

Para se atingir um desenvolvimento sustentável, é preciso examinar as 

dimensões sociais, econômicas, ecológicas, espaciais e culturais – numa visão multidisciplinar 

a fim de analisar as variáveis e todo o espectro de perspectivas que envolvem o imenso 

desafio de atender às necessidades materiais e imateriais da sociedade de forma equitativa. 

Assim, objetivando o desenvolvimento sustentável como aspiração da sociedade moderna, 

buscaremos demonstrar que o meio ambiente é fundamental para a dignidade humana e para 

seu desenvolvimento. Porém é impossível, nos moldes atuais de produção, consumo e 

exploração dos recursos naturais, estabelecer-se uma sustentabilidade e garantir o direito a um 

meio ambiente saudável para as futuras gerações. 

Deve-se mudar de paradigma de pensamento e ação, buscando um novo 

paradigma social, racionalizar a nossa ação sobre o planeta. Mas para isso, é necessário que 

reavalie o papel do Estado, dos agentes econômicos e das necessidades pessoais de todos nós. 
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Isso não ocorrerá em breve tempo e demandará, certamente, muitos estudos, mas o pontapé 

inicial deve ser dado pelo Estado, agente legitimado e constitucionalmente incumbido de 

alavancar essa mudança, na qualidade de defensor do interesse coletivo. 

É sempre importante ressaltar que a atividade de planejamento do Estado não 

se limita ao planejamento econômico. É, pelo contrário, uma atividade jurídico-administrativa 

das mais importantes, e que pouco tratada pela maioria dos juristas.
187

 Trata-se de um dever 

planejar o futuro, por meio de metas a serem alcançadas e alocar os recursos materiais e 

humanos necessários a assegurar um meio ambiente saudável para a presente e as futuras 

gerações. Somente o planejamento estratégico pode, a médio e longo prazo, tornar efetivo o 

desenvolvimento sustentável. 

A mudança de paradigma proposta está justamente em que encaremos o 

planejamento como uma ferramenta de democracia participativa em nível mundial, posto que 

a legislação ambiental pode ser excelente no âmbito interno de um país, a preservação pode 

ser a máxima, naquele dado contexto territorial. No entanto, se nos demais países não houver 

políticas públicas de modificação dos níveis de consumo, de diminuição de produção dos 

gases do efeito estufa, de sustentabilidade das atividades econômicas e de planejamento a 

longo prazo, os recursos naturais não renováveis se extinguirão, o clima continuará mudando 

para níveis cada vez mais ameaçadores à sobrevivência das várias espécies e até mesmo os 

países que concretizam os princípios de preservação e solidariedade com as futuras gerações 

sofrerão os impactos. Fica clara, portanto, a necessidade do planejamento e a sua urgência, 

diante das atuais condições climáticas mundiais. 

 

 

4.1. Planejamento como intervenção do Estado: análise de sua necessidade e suas bases 

constitucionais. 

 

  

Como foi tratado anteriormente, o mundo vive hoje num momento em que não 

há mais como esperar que a sociedade e o mercado, por si só revertam o atual quadro de 
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indeléveis na sociedade e em nossos juristas, sobretudo os que simpatizam com o pensamento liberal. 



100 
 

produção e consumo. A pegada ecológica mantendo-se no ritmo atual, devastará o planeta em 

poucos anos. 

É necessário que o mundo planeje o futuro que deseja, utilize as descobertas 

científicas e a racionalidade para modificar seus padrões de produção e viva de maneira mais 

sustentável. Essa mudança, no entanto, por meio do planejamento, em razão da urgência de 

que se reveste, deve-se iniciar pelo Estado, mais precisamente pelo aparelho estatal, em cada 

país. 

A sustentabilidade deve ser fruto de um plano. Verificado que o plano de 

desenvolvimento sustentável é o caminho para a efetivação dos direitos fundamentais, 

sobretudo o direito a um meio ambiente saudável para as presentes e as futuras gerações, é de 

se indagar o que fundamenta esse plano e onde se encaixará na ordem jurídica. 

A proteção ao meio ambiente é um dos maiores princípios da ordem econômica 

brasileira, com previsão de viabilização, fiscalização e punição diretamente advindas da 

Constituição, espraiadas por um grande arcabouço de legislações infraconstitucionais federais, 

acrescidas de outra importante gama de ações e legislações protetivas em âmbito estadual e 

municipal. 

Na Constituição Federal, há outras oportunidades em que se menciona a 

preservação do meio ambiente como essencial à vida, o que se pode ver nos art. 23, 24, 220 e 

principalmente no art. 225, caput e parágrafos,  nos quais o meio ambiente surge como 

matéria de competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal no que tange às 

leis de preservação, e proteção é prevista até mesmo contra publicidade comercial que sugira 

a sua degradação. 

Sua consagração, no caput do art. 225, como “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”, demonstra a preocupação do 

constituinte de obrigar o Estado à execução de prestações positivas que visem à proteção do 

meio ambiente como patrimônio de toda a coletividade. 

Sendo também um dos grandes parâmetros para a atividade econômica, 

delimitador, por excelência, dos limites dessa atividade, tanto para a iniciativa privada quanto 

para a o setor público, o meio ambiente é o grande luzeiro. Leva-se em consideração que o 

planejamento para o desenvolvimento tanto nas cidades quanto no campo, com medidas 
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específicas para um e outro meios. 

Para coordenar a necessidade de proteção do meio ambiente com as ações 

públicas e a liberdade de iniciativa do setor privado, somente o planejamento de ações 

públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável será capaz de permitir uma atuação 

presente, mas cuidadosamente limitada do Poder Público e a parceria com entes privados na 

consecução desse nobre objetivo. 

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão de 2006, rendeu-se ao princípio 

do desenvolvimento sustentável, reputando-o como base para um justo equilíbrio entre a 

economia e a ecologia, preservando recursos e a viabilidade da existência das futuras 

gerações
188

. 

Mais do que uma preocupação com preservação de florestas ou recursos 

hídricos, o desenvolvimento sustentável leva em consideração a correta direção que se dá aos 

investimentos financeiros, às políticas públicas, em todos os setores, bem como a orientação 

do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais, que sempre deverão ter em 

vista o bem-estar da geração atual, sem, no entanto, comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. 

Assim, para confeccionar um plano de desenvolvimento sustentável que 

realmente atenda ao conceito de sustentabilidade, é preciso que o plano, por meio de suas 

ações e medidas, seja de tal forma eficiente que proporcione às pessoas, com a sua 

implementação, viverem direito à justiça e igualdade de tratamento; com eliminação ou 

redução da degeneração ambiental e menos riscos de extinção de recursos e de riscos de 

inviabilidade da vida digna das futuras gerações. 

Independentemente da ideologia político-econômica dominante, a opção pelo 

planejamento para o desenvolvimento sustentável dos processos desse novo modelo de 

desenvolvimento. Existe a necessidade de definir concretamente o conceito, verificando 

                                            
188

 A decisão que baseia a presente colocação é: (...) A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL 
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generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações. (STF, Tribunal Pleno, 

ADI-MC 3540/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 03.02.2006, p. 14) 
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criticamente o seu significado e observando-se as diferentes dimensões que abrange. 

Sérgio C. Buarque, citado por Tânia Bacellar, informa que cinco são as 

dimensões para o correto planejamento do desenvolvimento sustentável: 

a) Sustentabilidade social – maior equidade na distribuição de renda e bens; 

b) Sustentabilidade econômica – redução dos abismos norte/sul, por meio de um 

fluxo permanente de investimentos públicos e privados; 

c) Sustentabilidade ecológica – qualidade do meio ambiente e preservação das fontes 

de recursos energéticos e naturais; 

d) Sustentabilidade espacial – melhor distribuição territorial dos   assentamentos 

humanos; 

e) Sustentabilidade cultural – evitar conflitos culturais. 

 

Partindo desses pressupostos, o plano de desenvolvimento sustentável deve 

ainda ter suas metas fixadas após a oitiva dos agentes econômicos e sociais, visando à 

definição de metas apropriadas e desejáveis por toda a comunidade envolvida. Dentre as 

possibilidades de desenvolvimento, portanto, deve-se escolher aquela que, de modo mais 

eficaz corrija os problemas de desenvolvimento local e, ao mesmo tempo, se coadune com as 

práticas, a cultura e o interesse da população. 

Os princípios e diretrizes colhidas no Direito Ambiental são imprescindíveis 

para o estabelecimento das políticas públicas e medidas de regulação econômica que visem a 

implementação do plano de desenvolvimento sustentável. 

No Brasil, há inúmeros estudos consistentes e há o domínio das mais modernas  

técnicas da preservação ambiental e temos inúmeras bases de pesquisa científica, em várias 

áreas do conhecimento, em todo o país visando a encontrar alternativas de desenvolvimento 

da produção, sem agressão ao meio ambiente. A Engenharia, a Biologia, a Informática, como 

base de captação de dados, tudo tem contribuído para o avanço da preservação. Também na 

Ciência Jurídica grandes têm sido os avanços. Dispõe-se de uma legislação ambiental que é 

vasta e abrangente e, nos últimos quatro anos, esse arcabouço legal tem ganhado outra 

importante característica: mais participação dos setores sociais organizados. O real problema 

brasileiro consiste na eficácia das medidas previstas, posto que mesmo sendo modernas, não 

têm sido aplicadas de modo suficiente e, em decorrência de problemas de fiscalização e 

demora nos procedimentos judiciais e extrajudiciais, não tem tido a eficácia esperada. 

Há uma tradição de legislações ambientais que remonta à era do domínio 
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português (o que, aliás, pode, a princípio, parecer um contrassenso, visto que os portugueses 

foram os responsáveis pelos primeiros desmatamentos e queimadas em solo brasileiro), mas 

que tem conteúdo extremamente evoluído, o que também faz parte dessa herança 

portuguesa.
189

 

O problema é que, durante muito tempo, esteve voltada apenas à preservação 

da natureza em bens públicos, mormente os de uso comum, com um caráter eminentemente 

privatista, possibilitando quase que uma visão romanística da propriedade privada, onde tudo 

se poderia fazer, inclusive degradar o meio ambiente de uma propriedade urbana ou rural. 

Essa característica, fortemente arraigada ao civilismo, somente veio a deixar 

espaço para o princípio da solidariedade em 1981, com o advento da Lei no. 6938, de 31 de 

agosto de 1981, que trouxe à seara jurídica a primeira gama de normas voltadas às ações 

positivas do Poder Público, através da Política Nacional do Meio Ambiente. Como remédio 

seguro para os danos causados ao meio ambiente, o segundo passo seria criar uma medida 

judicial, para que os cidadãos prejudicados e os defensores da sociedade, como o Ministério 

Público, pudessem tomar a iniciativa de defender o patrimônio ambiental. Esse sonho tornou-

se realidade com a vigência da Lei n.º 7347, de 24 de julho de 1985, que criou a Ação Civil 

Pública e, posteriormente com a elevação do meio ambiente à categoria constitucional em 

1988. 

Há outras importantes normas ambientais, como o Código Florestal de 1965, a 

Lei de Gerenciamento Costeiro de 1988, a Lei do Sistema Nacional de Recursos Hídricos de 

1997 e a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação de 2000, mas o meio ambiente 

brasileiro continua desequilibrado e desprotegido, porque não há segurança para quem 

fiscaliza o meio ambiente e não há recursos para uma boa fiscalização.  

Há documentos nacionais e internacionais que possibilitam esta luta pela 

preservação do meio ambiente, e, em nível local, dispõe-se da correta divisão de 

competências, que confere ao Município a obrigação de manter o meio ambiente equilibrado, 

com a aplicação de instrumentos de comando e controle, mas também de incentivos, e de 

legislação de interesse local, a exemplo do que acontece com os Planos Diretores e com as 

legislações que definem as áreas de preservação na edilidade.  

Para se ter uma ideia de como é necessária a vontade política para a tomada de 
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decisões e para garantir eficácia às normas preservação, há que ser relembrado, em termos 

locais, o recente exemplo de Natal e as construções junto ao Morro do Careca. Somente a 

ação efetiva da Prefeitura foi capaz de impedir o início das obras. 

Parcela dos doutrinadores em Direito Constitucional, assim como jusfilósofos 

da contemporaneidade, a exemplo de Norberto Bobbio, dizem que se vivencia agora a era dos 

direitos, a era dos princípios. De fato, o Direito Constitucional hodierno valoriza os princípios 

que informam o texto constitucional e estes vêm sendo aplicados com bastante precisão nos 

Tribunais de Justiça e Tribunais Superiores do Brasil. 

Autônomo que é, o Direito Ambiental brasileiro também tem seus princípios, 

tanto os constitucionais quanto os que informam toda a legislação infraconstitucional. Esses 

princípios são a base de sustentação do Direito Ambiental e configuram-se, de fato, princípios 

universais de Direito particularizados a este enfoque, ao tempo que vêm evoluindo em 

dimensão global. 

Denota-se que o direito a um ambiente sadio é um direito inalienável de todo 

ser humano e que há a necessidade de preservação das espécies como condição para uma vida 

harmônica do homem com a natureza; atribui-se aos países responsabilidade pelos atos 

poluidores cometidos sob sua jurisdição; a responsabilidade compete a todos os países, porém 

deve ser atribuída razoável e equitativamente; há a responsabilidade do poder público pelas 

ações e decisões que prejudiquem ou possam prejudicar o meio ambiente; a obrigação de 

serem tomadas atitudes imediatas de proteção ao meio ambiente, mesmo que o perigo de dano 

não possa ser reconhecido com absoluta certeza; impõe-se o dever de prevenção, repressão e 

reparação integral do dano ambiental, sempre que possível; a responsabilidade ambiental, 

decorrendo a obrigação de pagar e reparar aquele que polui; a obrigatoriedade de o causador 

do dano informar sobre as consequências da sua ação à população por ela atingida; o direito 

ao livre acesso para as pessoas e organizações não-governamentais que queiram participar do 

processo nas decisões públicas ambientais e junto ao Poder Judiciário para a defesa dos 

interesses difusos.  

Analisando o mencionado rol de princípios verificamos que os mesmos visam 

salvaguardar o direito maior – a vida no planeta – em perfeita harmonia com as disposições 

do art. 225 da Carta Magna que estabelece: “Todos tem 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 
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as presentes e futuras gerações.” Trata-se de uma proposição ambientalista de caráter ético-

humanístico visando à preservação da natureza. 

Cumpre salientar, também, que no sistema constitucional brasileiro não há 

lugar para antagonismo entre desenvolvimento econômico, meio ambiente e qualidade de 

vida. Pelo contrário: a Carta Magna propõe a harmonia entre esses valores para atingir a um 

valor mais alto, que é a vida humana e sua existência digna. Nesse passo, é possível concluir 

que a Constituição de 1988 consagra a ponderação dos valores constitucionais relativos à 

econômica, ao meio ambiente e à solidariedade com as futuras gerações em um único 

conceito: o desenvolvimento sustentável. 

Nesse conceito, o direito de propriedade e produção empresarial, o respeito à 

vida humana e ao meio ambiente estão em perfeita consonância, posto que tais princípios 

visam à construção de uma sociedade mais justa e equilibrada, em especial, com vistas às 

gerações futuras, restando a cada um (indivíduos, sociedade civil, empresas públicas, privadas 

e Estado) ter consciência desses valores e princípios, reconhecendo-os como vetores 

primordiais para uma existência saudável e em harmonia global. 

Para os parâmetros deste trabalho, o princípio do poluidor-pagador, bem como 

o princípio da prevenção são os mais importantes, posto que devem ser observados desde o 

momento da confecção das normas jurídicas de proteção ao meio ambiente, até o momento da 

execução da produção, acompanhando todo o esquema produtivo, desde a obtenção da 

matéria-prima, até o acondicionamento dos rejeitos industriais. 

A prevenção e a punição exemplar e eficaz, sempre observando a 

proporcionalidade e a possibilidade de reversão ao status quo ante, devem ser a tônica dos 

próximos anos, tanto na legislação quanto nas medidas governamentais, para que se possa 

finalmente conciliar, harmonizar a necessidade do desenvolvimento econômico e o direito 

fundamental a viver em um ambiente ecologicamente equilibrado.  

No âmbito agrícola, também é possível o desenvolvimento de práticas 

adequadas, evitando a utilização de fertilizantes poluentes, desmatamentos, processos que 

conduzam à desertificação, devastação de florestas nativas, entre outros. 

Com relação aos recursos naturais, o poder público deveria estimular a criação 

de comitês de gerenciamento dos recursos hídricos e conservação das nascentes no município, 

com a participação da sociedade civil organizada. Estes comitês devem ter por meta viabilizar 
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um levantamento completo sobre as condições potenciais dos recursos hídricos, para servir de 

base para a criação de áreas de preservação, ou definir os limites da urbanização, visando 

garantir a existência desses recursos. Ademais, o reflorestamento de margens de rios deve ser 

uma das prioridades do governo municipal, isto pode ser feito através de parcerias com os 

proprietários de terras nas encostas dos rios. A isso deveria ser somado o reflorestamento com 

mudas nativas como atividade econômica rentável. 

Outras ações poderiam ser iniciadas, como, por exemplo, o estabelecimento de 

parceria para buscar recursos para prover o município com saneamento básico, realizando a 

coleta, tratamento e disposição final de esgoto em todas as residências. Ou, ainda, a 

profissionalização de agricultores, com de cursos de capacitação, com orientação para 

cuidados com o solo e com a poluição dos rios. 

Há também vários outros instrumentos já vigentes, que têm preparado as 

empresas para uma mentalidade mais responsável em relação ao meio ambiente, e que podem 

ser utilizados no dia-a-dia, para a busca da sustentabilidade, ainda que aguardemos um plano 

bem elaborado. São os Estudos Prévios de Impacto Ambiental (EIAs), cujo supedâneo 

constitucional está inserto no art. 225, inciso IV da Constituição de 1988, e o RIMA 

(Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente), exigidos das empresas para a exploração de 

atividades econômicas de significativa degradação do meio ambiente, como construtoras, 

indústrias químicas e petroquímicas, só para citar alguns exemplos mais comuns. O impacto 

que uma atividade poluidora pode causar, não gera efeitos somente no meio ambiente. 

Segundo a Resolução n.° 1, de 23 de janeiro de 1986 do CONAMA, o impacto ambiental é  

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; II – as atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV – as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; V- a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Não se tem visto, por vezes, esses importantes instrumentos funcionarem a 

contendo, tanto em nível internacional quanto em nível local. Tal se dá em razão do não 

atendimento aos três condicionantes básicos para a eficácia do EIA/RIMA
190

, segundo Edis 

Milaré: a transparência administrativa, a consulta aos interessados e a motivação da decisão 

ambiental. 
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Muitas vezes, licenças são concedidas a empresas por motivos alheios aos 

princípios da proba administração pública, ou em total desatenção aos princípios que norteiam 

a proteção ao meio ambiente. Porém, uma Administração séria que leve em consideração os 

interesses das futuras gerações, fazem corretamente a exigência dos estudos prévios e 

elaboram os relatórios de impacto e concedem os licenciamentos somente após uma audiência 

pública. 

O que ficou evidente é que a iniciativa privada e o setor público devem adotar 

a valoração no uso dos ecossistemas do município, como forma de assegurar sua conservação 

e manutenção, obrigando que os projetos particulares ou públicos observem a reposição do 

que usam da natureza. Por fim, o poder público deve fiscalizar, junto com a comunidade, para 

impedir a ocupação de áreas de risco e de preservação ambiental. E, juntamente com os 

órgãos responsáveis, fiscalizar o desmatamento das nascentes dos rios e a poluição dos rios e 

do lençol freático por agrotóxico. Também poderiam ser realizados debates com a 

comunidade sobre formas de conciliar a preservação da natureza com a continuidade das 

atividades rurais, sem prejuízo para os agricultores e buscar incentivos para as propostas da 

comunidade. Isso já tem previsão legal, no caso dos Relatórios de Impacto Ambiental 

(RIMAs), e pode ser utilizado por analogia a outros casos. 

São muitos os instrumentos e as políticas públicas já previstas, aguardando um 

plano de desenvolvimento sustentável que os coordene, que os faça ter um mesmo norte e, ao 

mesmo tempo, vincule as ações públicas e responsabilize os gestores. 

Assim, entre as políticas públicas de meio ambiente, o zoneamento ambiental 

aparece como o principal instrumento de organização do espaço. O zoneamento ambiental não 

é definido na legislação que regulamenta os instrumentos da Política Nacional do Meio 

ambiente, constantes da Lei Federal nº 6938/81, mas está presente em várias legislações 

locais, inclusive em alguns municípios. É uma forma de planejar a ação do Estado em várias 

zonas com necessidades específicas. 

 A partir da década de 1980, o planejamento foi totalmente abandonado pelo Estado. 

A atuação estatal caracteriza-se, desde então, como desprovida de uma diretriza 

global para o desenvolvimento nacional. A política econômica limitou-se à gestão de 

curtíssimo prazo dos vários “planos” de estabilização econômica. Deste modo, o 

Poder Público foi incapaz de implementar políticas públicas coerentes, com 

superposição e implementação apenas parcial de diversos planos ao mesmo 

tempo.
191
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Para isso, uma das mais modernas e presentes armas do planejamento, em nível 

urbano e local, é o Plano Diretor, que é um instrumento previsto pela nossa Carta Magna, e 

que deve observar outros valores constitucionais como a função social da cidade e 

propriedade e de sua localização na cidade, dando os contornos locais ao conteúdo do 

princípio da função social e estabelecendo exatamente as áreas que merecem maior cuidado 

com a preservação ambiental.  Neste planejamento urbano chamado Plano Diretor, que hoje é 

obrigatório somente para os municípios com mais de vinte mil habitantes, é necessário que se 

assegure a criação de espaços verdes que garantam não só a manutenção da flora e da fauna, 

sirvam de área de drenagem, como também possam proporcionar lazer à população.  

Como o Estatuto da Cidade se tornou a norma regulamentadora do meio 

ambiente artificial, criando a garantia do direito a cidades sustentáveis, é uma garantia inédita 

no direito positivo brasileiro, esta posição marca um momento histórico, pois, torna-se uma 

importante diretriz destinada a orientar a política de desenvolvimento urbano em proveito da 

dignidade da pessoa humana e seus destinatários. 

Se o sistema não é o mais conveniente para os atuais desafios, devem partir, 

então, da sociedade civil os indicativos do que mudar – e como mudar - porque obviamente 

não se trata aqui de uma substituição absoluta e total. A questão é buscar alianças com 

determinadas áreas do governo, não existirá solução para a degradação do meio ambiente sem 

justiça social e redistribuição de renda em nível mundial. 

A ideia principal é assegurar existência digna, através de uma vida com 

qualidade. Com isso, o princípio não objetiva impedir o desenvolvimento econômico, é 

sabido que a atividade econômica quase sempre representa alguma degradação ambiental. 

Todavia, o que se procura é minimizar os impactos ambientais e impedir a degradação e a 

saturação dos recursos disponíveis, pois, se assim não for, ter-se-á a possibilidade, no futuro, 

de desenvolver nenhuma outra atividade. Assim as atividades que forem desenvolvidas 

deverão lançar mão dos instrumentos existentes adequados para a menor degradação possível. 

 A correta observância dos princípios constitucionais relativos ao meio 

ambiente, bem como a eficácia das normas protetoras contidas em nossa Carta Magna são de 

suma importância para a consecução da efetiva preservação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável. Para tanto, como nos ensina brilhantemente Paulo Affonso Leme Machado, é 

necessário munir os poderes da República, sobretudo o Executivo e o Judiciário de agentes 
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capazes de distinguir e entender a importância do meio ambiente sob várias óticas e aplicar as 

medidas mais adequadas não só à preservação, mas também à recuperação do ambiente por 

ventura degradado. Para isso, é necessário que os juízes tenham à sua disposição, além de 

conhecimento específico e aprofundado, técnicos capacitados a fornecer laudos e pareceres 

acerca do impacto ambiental, das melhores técnicas de manejo, da possibilidade de se 

condenar o réu em crime ambiental à obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, na 

forma do art. 225, § 2º, entre outras medidas. 

Mas a busca que se faz pela preservação do meio ambiente é muito mais 

voltada para que o homem, em gerações futuras possa ter condições de vida digna do que pela 

mera questão da não extinção de animais e florestas. A dignidade da pessoa humana é a maior 

das razões para a preservação do meio ambiente e para a adoção de um planejamento 

econômico que vise à sustentabilidade. E, ainda nos padrões globais atuais, não será possível, 

afirma-se novamente, deter o avanço do consumo e da produção sem que a força do Estado 

encabece uma mudança de paradigmas, planejando as ações próprias e incentivando 

comportamentos de particulares em todas as atividades econômicas. 

 

 

4.2 Planejamento: instrumento de vinculação jurídica e efetivação do desenvolvimento 

sustentável 

 

 

Em estudos sobre qual seria a forma de obrigar formalmente os Poderes da 

República a garantir e dar efetividade aos direitos Constitucionais, obtém-se como resposta 

que a própria Constituição nos traz o vínculo jurídico que obriga e gera responsabilização: o 

planejamento, inserido não só no art. 165 da Constituição Federal, como no art. 174. A 

Constituição delimita as ações do Estado pelo planejamento de todas as suas realizações, por 

meio de planos: do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 

Orçamentárias Anual. A função planejadora do Estado é uma realidade presente, ensejando 

crime de responsabilidade ao Chefe do Poder Público o seu não exercício, conforme art. 85 da 

Constituição. 

A implementação de um plano de desenvolvimento sustentável, demanda, entre 

outras medidas, um sistema político que assegure a efetiva participação dos cidadãos no 
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processo decisório; um sistema econômico capaz de gerar excedentes e conhecimento técnico 

em bases confiáveis e constantes; um sistema social capaz de resolver as tensões causadas 

pelo desenvolvimento não-equilibrado; um sistema de produção que respeite e preserve a base 

ecológica do desenvolvimento; um sistema tecnológico que busque constantemente novas 

soluções; um sistema internacional que estimule padrões sustentáveis de comércio e 

financiamento; e, um sistema administrativo flexível e que seja capaz de interagir com os 

agentes econômicos privados (como no caso das Agências Reguladoras). 

O mais intrigante é que, durante o período de estudo sobre esta temática, 

verificou-se o fato de que a sustentabilidade não é uma meta a ser alcançada, mas uma prática 

que deve ser perenizada. Para isso, não basta um mero programa de políticas públicas 

incidentais e temporárias. Há que haver um planejamento de longo prazo, de pelo menos uma 

década de atividades. 

Outra preocupação que exsurge, ainda fruto da indagação feita no tocante ao 

plano de desenvolvimento econômico, que é relacionada ao fato de que, se o plano é 

estabelecido pela União, deve vincular os Estados e Municípios? Mais uma vez, a 

Constituição Federal traz a resposta, dizendo que os planos de desenvolvimento devem se 

compatibilizar, enquanto que José Afonso da Silva recomenda a concertação entre os entes 

públicos planejadores
192

. 

Certamente o nível mais próximo da população terá melhores condições de 

capitar as informações da população e colher os dados técnicos necessários, de forma mais 

fácil, dado o contato direto com a situação-problema. 

Mas nada obsta que os demais entes também promovam encontros específicos, 

ou repartam com os demais a tarefa de ouvir a população. 

As políticas públicas a serem adotadas devem levar em conta a adoção de 

medidas que visem a implementar a sustentabilidade, mas também medidas que desencorajem 

ações e práticas que causem ameaças à saúde de longo prazo do ecossistema e à base biofísica 

da economia, tais como, mal acondicionamento do lixo, poluição, etc. 

Essa tendência de valorização do meio ambiente como imprescindível para a 

vida digna do ser humano, assim como o reconhecimento do meio ambiente como um 

delicado sistema, em que o homem é apenas uma de suas partes, talvez a mais importante, 
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mas não a única, fez nascer, em 1992, depois da ECO-92, um verdadeiro planejamento, em 

nível mundial, de ações a serem tomadas e posturas a serem adquiridas pelos países, para a 

implantação do desenvolvimento sustentável. 

A chamada Agenda 21 é um documento, um verdadeiro protocolo de 

intenções, em que várias medidas são “agendadas”, visando fazer frente aos desafios do meio 

ambiente e do desenvolvimento. 

Os países signatários demonstram a preocupação com o futuro da humanidade 

e com as condições de vida que suas populações podem ter que enfrentar por conta do 

superaquecimento da Terra e a escassez de recursos naturais que tal fenômeno pode provocar, 

além das tragédias naturais que temos acompanhado. 

Sendo um indicativo para os países, a Agenda 21 é uma espécie de 

planejamento a longo prazo, que demanda, em nível interno, em cada um dos países 

signatários, um planejamento individualizado das atividades produtivas visando a um 

desenvolvimento econômico programado e não predatório da natureza, que se torna a tônica 

deste novo século. 

O planejamento econômico é a forma mais democrática e transparente de 

conduzir os recursos públicos, permitindo que tanto os demais agentes públicos quanto os 

agentes econômicos ligados à iniciativa privada tenham a exata noção de qual será o padrão 

de comportamento do Poder Público e que formas de fomento e em que setores pretende 

investir. 

O plano de desenvolvimento sustentável, para além da transparência e 

democracia, traz ainda como característica fundamental compatibilização de interesses 

individuais e coletivos, visando a proporcionar até mesmo às futuras gerações o direito ao 

desenvolvimento e à dignidade humana. 

A administração tornou-se primordial na condução das atividades 

organizacionais, sejam elas lucrativas ou não, por preconizar os meios pelos quais elas podem 

ser realizadas ao menor custo e com maior eficiência e eficácia. Trata-se do planejamento, da 

estruturação, do direcionamento e do controle das atividades mediante a divisão de tarefas. A 

visão humanística e ética na Administração de Empresas remete aos seus princípios e 

fundamentos, com o escopo de observar a função social da empresa frente aos novos desafios. 

 Os princípios, os valores e o conhecimento técnico-científico capacitam 

o administrador a desenvolver uma orientação, e hoje, assomam-se a esses valores a 

preservação do meio ambiente e o desenvolvimento de técnicas de menor impacto ambiental, 

menos poluidoras, até porque a legislação ambiental já vigente impõem pesadas multas e 
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pesados encargos às atividades poluentes. 

 Para fazer com que as empresas respeitem a dignidade da pessoa 

humana, a saúde e também o meio ambiente, o legislador pátrio criou um dos mais 

importantes documentos legais de amparo ao cidadão, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 

1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e estabelece os vetores informativos dos 

direitos e das obrigações para os consumidores e fornecedores – indubitavelmente uma 

legislação avançada no cenário nacional e internacional. 

Os princípios gerais do Código de Proteção e Defesa do Consumidor revelam 

uma perfeita integração com os valores da dignidade humana e justiça social consagrados pela 

Constituição Federal de 1988 e, por via transversa, de proteção ao meio ambiente. 

Os direitos basilares do consumidor encontram-se consubstanciados no art. 6o 

do CDC, que estabelece: 

 

“I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas 

no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;  

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, 

asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;  

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, 

bem como sobre os riscos que apresentem;  

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 

coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas 

no fornecimento de produtos e serviços;  

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas;  

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos;  

VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, 

assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;  

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive a inversão do ônus da prova, 

a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;  

IX – Vetado – a participação e consulta na formulação das políticas que os afetem 

diretamente, e a representação de seus interesses por intermédio das entidades 

públicas ou privadas de defesa do consumidor;  

X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.” 

 

Examinando tais princípios, é possível verificar que estes estão coerentes com 

os parâmetros estabelecidos no art. 170 da Constituição Federal, quanto a uma ordem 

econômica voltada para a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, em 

conformidade com os ditames da justiça social, com o objetivo inequívoco de garantir a todos 

uma vida digna. 

Para o desenvolvimento promissor da atividade empresarial cabe ao 
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administrador observar os princípios, da defesa do consumidor (art. 170, inciso V, da 

Constituição Federal) norteando-se pelas disposições do CDC, que estabelece a política 

nacional de relações de consumo. 

Verifica-se que os referidos princípios gerais da administração de empresas 

encontram-se em harmonia com os princípios atinentes à Proteção do Consumidor e com a 

proteção ao meio ambiente, visto que têm como escopo promover, respectivamente, 

atividades que possam conduzir a um êxito econômico da empresa, mas também preservar o 

material humano e os recursos naturais dos quais dispõe para produzir. 

Sendo assim, observe-se de forma mais aprofundada como a preservação do 

meio ambiente, do ponto de vista legal, influencia diretamente sobre o desenvolvimento, não 

para cerceá-lo. 

A tutela geral do direito ao meio ambiente saudável é prevista no caput do art. 

225 da Constituição, fazendo-o na condição de um direito difuso ou coletivo, conforme se vê 

de seu texto: 

Artigo 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 defende-lo e preserva-lo para os presentes e 

futuras gerações. 

 

Mas a Constituição tem o meio ambiente, não só como a natureza à volta do ser 

humano e sim como o espaço que ele ocupa e a forma como ocupa, apesar da opinião de Edis 

Milaré, que diz:  

“Ressalte-se que a variável ambiental vem sendo, cada vez mais, introduzida na 

realidade municipal, para assegurar a sadia qualidade de vida para o homem e o 

desenvolvimento de suas atividades produtivas . Isto é sentido sobretudo na 

legislação, com a inserção de princípios ambientais em Planos diretores e leis de uso 

do solo e, principalmente, com a instituição de sistemas Municipais de meio 

ambiente, e a edição de Códigos Ambientais Municipais. Deve o município 

implementar o conselho de Meio ambiente.”   

 

Não é possível partilhar da opinião de Milaré, no presente momento, por não se 

considerar que Municípios pequenos, a exemplo de Canguaretama, Touros, Nísia Floresta, 

tenham condições de garantir, sozinhos, o efetivo respeito. Após este estudo, verifica-se que é 

necessária a atuação conjunta das três esferas de poder, num primeiro momento, para poder 

garantir essa eficácia, bem como o fortalecimento do Judiciário, para a adoção de medidas 

mais enérgicas e que sejam cumpridas. 

Outro fator para sucesso da preservação ambiental é a participação dos 
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cidadãos. Participar significando aqui como “tomar parte em alguma coisa, agir em conjunto”. 

O princípio da participação constitui um dos elementos do Estado Social de Direito, 

porquanto todos os direitos sociais a estrutura essencial de uma saudável qualidade de vida, 

que, como sabemos, é um dos pontos cardeais da tutela ambiental. Quando o artigo 225 da 

Constituição Federal preceitua que a atuação presente do Estado e da sociedade civil na 

proteção e preservação do meio ambiente, ao impor à coletividade e ao Poder Público tais 

deveres. 

Assim, ocorre que o que se assiste hoje, um  desenvolvimento da cidade, que é, 

como na sua origem, a sede do Poder, comandada pelo Estado, que representa os interesses 

econômicos e que pode, através de instrumentos de regulação, ampliar seus compromissos 

com a maioria da população. Desta feita a cidade é um produto social. Todos contribuem para 

o desenvolvimento das cidades, por meio do pagamento de impostos e poucos beneficiam-se 

dela. Uma cidade só pode ser considerada saudável quando todos os fatores ambientais que 

repercutem na saúde e bem-estar das pessoas estão equilibrados nos locais onde os cidadãos 

vivem, trabalham, circulam, locomovem-se e tem o seu lazer. Como cada um convive com 

milhares ou milhões de outros seres, a saúde da cidade por inteiro é, por isso, condição 

necessária e indispensável à saúde de cada pessoa. 

É imprescindível que haja um planejamento das atividades públicas e um 

controle das atividades privadas, de forma que a preservação ambiental esteja sempre na 

ordem do dia. Garantir a dignidade da pessoa humana é dever das três esferas de poder, 

conjunta ou separadamente, assim como o é de preservar o meio ambiente e desenvolver 

políticas e planos de desenvolvimento sustentável. 

Porém, para o Estado, a previsão dos direitos é, na verdade, uma obrigação 

para o Poder Público, que deve assegurá-lo, mesmo que o titular dele não faça uso. A 

obrigação do Estado é de oportunizar ou, pelo menos, de dar as condições infra-estruturais 

básicas para que a parte consiga obter os mesmos bens e serviços fornecidos pela iniciativa 

privada. 

Sendo assim : 

A fruição jurídico-econômica, como imperativo das relações jurídicas indicadas, é 

consectária da realidade econômica a ser exercido no Estado em prol do 

cumprimento de fins e obrigações institucionais indisponíveis. A operacionalidade 

econômica promovida no Estado, estabeleceria, pelo Direito Econômico, o nexo 

Estado-Indivíduo à busca da fruição jurídico-econômica pela ‘garantia da qualdidade 

de vida do homem como motivo fundamental da linha de maior vantagem, da 

economicidade, engastada nos seus juízos de valor. 
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O planejamento é, pois, ato político na escolha dos valores e princípios; é ato 

técnico na formulação de índices a serem seguidos e metas a serem alcançadas em 

determinado, mas é ato jurídico, respaldado pela Constituição, no que se trata à sua 

materialização no mundo fático e essa natureza de ato jurídico traz consigo a vinculação das 

políticas públicas (também atos jurídicos) a serem adotadas para atingir o fim colimado. 

Não se pretende, no presente estudo, que o planejamento substitua o mercado, 

considerando-se tal medida um erro grosseiro de estratégia econômica e jurídica, mas que 

haja um vínculo do Poder Público e da Sociedade com um bem maior que é o bem coletivo. 

É sobre essa vinculação necessária que trata o presente trabalho, que visa 

demonstrar que o direito a um meio ambiente saudável somente será alcançado e plenamente 

vivenciado quando a economia se nortear pelo princípio do desenvolvimento sustentável e 

que no atual estado de evolução da sociedade, isso só é possível com o Estado intervindo, por 

meio do planejamento bem conduzido, bem elaborado, com a participação democrática de 

todos os agentes econômicos. 

 

 

4.3 A participação popular e a ampla discussão 

 

Uma das características do Estado Regulador é, justamente, permitir uma maior 

participação da sociedade civil, sobretudo das associações, das ONGs e de outras entidades 

que muito têm contribuído para oxigenar as ideias da Administração Pública. 

Viu-se que, no planejamento econômico e na regulação dos diversos setores 

econômicos, essa contribuição é de fundamental importância para construir as normas que vão 

reger uma determinada atividade. Neste nosso último estudo, a participação popular também é 

imprescindível para a construção de um plano de desenvolvimento sustentável. 

Essa participação deve ocorrer de várias formas, mas sobretudo por meio da 

reunião de grupos de estudos regionalizados (em comunidades, municípios e Estados), 

viabilizando a confecção de um plano que assegure o desenvolvimento de  todas as regiões, 

de acordo com as potencialidades de cada região. 

Mesmo que o planejamento seja feito pela União, em relação ao país todo, 

dentro de sua competência; ou por um Estado, em relação aos seus municípios, no que lhes 

cumprir como competência, sem invasão da seara do outro ente, pode e deve ser executado, 

porém jamais sem a consulta prévia à população interessada, sob pena de ilegitimidade e 
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ineficiências as medidas adotadas, posto que afastadas da realidade local e dos anseios 

populares. 

A participação popular não é apenas necessária para a coleta de informações 

mais precisas ou para mera anotação do querer do povo, mas também para que se garanta a 

legitimidade das metas e políticas públicas a serem adotadas e também os fatores sociais 

(externalidades que podem ser positivas ou negativas) que devem ser levadas em 

consideração. 

Segundo Tânia Bacellar
193

, durante a confecção do Plano de Desenvolvimento 

Sustentável do Agreste, Trairi e Potengi 

“a participação da sociedade civil no planejamento do desenvolvimento sustentável 

caracterizou-se como o último dos pilares fundamentais, aqui considerados como 

sustentação teórica do Plano. Participar, na concepção adotada, é muito mais do que 

uma atitude momentânea de contribuir para a elaboração de um plano; trata-se de 

um processo mediante o qual as diversas camadas da sociedade tomam parte no 

planejamento e na gestão dos planos, programas e projetos que se destinam à criação 

de riqueza, à oferta de serviços sociais e à melhoria das condições de vida da 

população, ou seja, à construção de um futuro desejável. Assim concebida, a 

participação é, também, um processo educativo e promotor do desenvolvimento.” 

  

Dentro das medidas de sustentabilidade ambiental, pode-se citar como exemplo 

de preservação do princípio da democracia e de participação popular para a tomada de 

decisões, bem como para propiciar o controle, a participação permitida nas Audiências 

Públicas relacionadas aos EIA/RIMA. Nesse tipo de audiência, que pode ser solicitada pelo 

próprio órgão licenciador, quando achar necessário (ou até mesmo para respaldar sua 

decisão), pelo Ministério Público, por uma organização civil (uma ONG, por exemplo) ou 

por, no mínimo, 50 (cinqüenta) cidadãos. Essas audiências são especialmente importantes em 

caso de licenciamento de grande impacto, como foi o caso das construções próximas ao 

Morro do Careca, em Natal.  A grande massa da população em geral pode não ter 

conhecimento específico para saber se haverá grande ou pequeno impacto em relação ao meio 

ambiente, mas expressa o sentimento da população em relação não só à vontade de preservar 

e às diretrizes de preservação que pretende que a União, o Estado ou o Município tomem, mas 

também refletem o quanto a população pretende abdicar do direito ao meio ambiente 

preservado para promover o desenvolvimento econômico. As audiências públicas são, de fato, 

um meio válido, mas não deve ser o único. 

Os Conselhos, a exemplo do CONAMA – Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, e seus congêneres estaduais (CONEMA), bem como outros organismos advindos 

da sociedade civil organizada devem ser mantidos e estimulados, assim como novos 
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organismos devem ser criados, nas cidades e nos bairros. 

Num planejamento mais sério, em um futuro plano de desenvolvimento 

sustentável, tanto em nível nacional quanto regional, a população deve ser convidada a 

participar diretamente e por meio de seus fóruns regionais, visando a obter nesses encontros, 

propostas, críticas e sugestões para a confecção do plano. Também no momento da obtenção 

de dados, as informações colhidas diretamente dos atores sociais deve ser levada em 

consideração para a obtenção de um plano democrático de desenvolvimento. Sem a 

participação popular nas decisões, nas escolhas a serem feitas para um planejamento de 

desenvolvimento sustentável, as decisões poderão até ser corretas do ponto de vista 

econômico e técnico, mas jamais gozarão da necessária legitimidade que as faria serem 

completamente assimiladas pela sociedade. 
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5. AS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E EFETIVIDADE – UMA ANÁLISE 

DA POLÍTICA DENOMINADA “TJ + SUSTENTÁVEL”, UM ESTUDO DE CASO 

 

  

5.1. Aspectos relevantes do Programa TJ + Sustentável – uma abordagem ecológica 

 

  

Ao longo de todo este trabalho, vinha-se abordando o desenvolvimento 

sustentável como princípio e como meta e o planejamento como forma de chegar até ele, 

vinculando políticas públicas de forma coesa, visando à concretização do princípio. 

Cumpre, nesta etapa de fechamento, em primeiro lugar, explicar a escolha do 

Programa TJ Mais Sustentável (ou TJ + Sustentável) como política pública a ser analisada, 

dentro do raciocínio que vem sendo demonstrado no presente trabalho. 

Uma vez que a autora é servidora pública do Judiciário norteriograndense há 

17 (dezessete) anos e tal programa é um dos primeiros executados pelo Tribunal dentro de sua 

linha de pesquisa, tendo sido acompanhado desde o seu surgimento até o final da realização 

do plano piloto, pareceu, do ponto de vista científico, ser extremamente interessante a sua 

análise, sob a inspiração da análise jurídica da política econômica, inclusive para fins de 

conceder amparo jurídico científico à sua continuidade e aperfeiçoamento. É imprescindível 

salientar, desde logo, que não seria possível utilizar em sua inteireza a AJPE, em primeiro 

lugar porque não foram fornecidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte dados 

suficientes para a aplicar as formulas da AJPE. Em segundo lugar porque as consequências do 

programa TJ+Sustentável para os servidores e para a fruição dos direitos fundamentais 

ambientais não foram objeto de avaliação pela equipe que administrou o programa. 

Trata-se de um programa que se viu nascer e crescer, que foi planejado por 

vários setores do Tribunal de Justiça, contando inclusive com estratégia administrativa e de 

marketing. O programa teve como ideia central a sustentabilidade das atividades do próprio 

Tribunal de Justiça e de seus órgãos e trabalhou dentro das margens de discricionariedade 

possíveis, com planejamento e implantação adequadas do programa, conseguindo resultados 

bastante expressivos, em consonância com uma política federal, adotada por vários órgãos 

estaduais, denominada Agenda Ambiental da Administração Pública, lançada em 1999 pelo 

Ministério do Meio Ambiente. Caracteriza-se como uma política pública complexa, em que 

atos administrativos de diversos tipos foram encadeados. Tratava-se de um projeto piloto, 

adotado no âmbito interno do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, que tinha como meta 
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principal a economia de recursos materiais e financeiros em áreas específicas do consumo na 

atividade fim das Secretarias e órgãos judiciais e administrativos do Tribunal. Mas havia 

também o objetivo de promover a responsabilidade social da instituição e a educação dos 

servidores do Tribunal, para o consumo sustentável. Duas Secretarias internas do Tribunal 

envolveram-se no planejamento, implementação e divulgação: a Comissão Permanente de 

Gestão Ambiental (Copegam) e a Secretaria de Comunicação Social. 

O programa pretendia que os próprios servidores e pessoal terceirizado, juízes 

e desembargadores se conscientizassem (onde reside o aspecto pedagógico e cultural do 

programa) e reduzissem o consumo de materiais de expediente (principalmente papel ofício e 

copos descartáveis), energia, água, telefonia e serviços dos Correios (que são pagos por 

serviço fornecido) – parte estratégica e logística do plano. Foram feitos estudos prévios acerca 

do volume de consumo de cada recurso ligado às atividades meio e fim do Tribunal e também 

os montantes monetários destinados mensalmente à aquisição de tais recursos. 

A estratégia de divulgação e implementação consistiu em uma distribuição 

maciça de cartazes, banners, folders e adesivos
194

, além de protetores de tela
195

 colocados na 

rede de computadores interna do Tribunal, cuja divulgação e distribuição foi feita junto a 

todos os órgãos do Poder Judiciário da Capital, tendo em vista ser o projeto piloto. Foram 

feitas reuniões com os magistrados e servidores como Diretores de Secretaria (função 

gratificada de chefia das atividades fins das Secretarias Judiciais) para apresentar o programa, 

buscando a conscientização deles e a preparação para que fossem os disseminadores do 

programa. Para fins de divulgar, capacitar e buscar a cooperação das pessoas, foi realizada 

uma campanha entre servidores e magistrados e uma forma de competição entre os órgãos, 

para ver quem conseguiria resultados melhores. 

Cinco órgãos do Poder Judiciário passaram a ser monitorados por um 

hotsite
196

, que demonstrava, mês a mês, o progresso dos órgãos no que tange à economia dos 

recursos que serviram de parâmetro para o programa piloto. 
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 Modelos constantes do site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, disponível em: 

http://www.tjrn.jus.br/tjmaissustentavel/index.php/campanha. Acesso em: 02/12/2014. 
195

 Trata-se de programas de software baseados em imagens, que servia (ou ainda serve) preservar a qualidade de 

imagem do monitor, simplesmente "escurecendo" a tela ou preenchendo-a com animações quando o computador 

permanece muito tempo sem uso. É utilizado quando os monitores são baseados no sistema de raios catódicos. 

Como a maioria dos monitores hoje é de LCD, os protetores de tela são mais utilizados por entretenimento ou 

segurança, ou ainda, como no caso do TJ + Sustentável, para reforço da divulgação. 
196

 Trata-se de um site ou, no presente caso, uma parte de um site elaborado exclusivamente para destacar uma 

tarefa, uma promoção (fazem-se hotsites para divulgação de filmes, por exemplo). No caso do hotsite do 

TJ+Sustentável para apresentação do programa, mostrar as últimas notícias de sua execução, informar o contato 

com o órgão responsável, e divulgar os quantitativos do progresso de consumo dos cinco órgãos do projeto 

piloto. 

http://www.tjrn.jus.br/tjmaissustentavel/index.php/campanha
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 Foi mantido, durante o período de vigência do plano piloto, um hotsite que 

averiguava o consumo da Justiça potiguar em relação aos itens de água, energia elétrica, 

serviços dos correios, entre outros. No projeto piloto inicial para 2014, estão sendo aferidos os 

números dos principais prédios do Judiciário em Natal. 

O Conselho Nacional de Justiça de Justiça deliberou, em 2007, por meio da 

Recomendação n.º 11/2007, que os órgãos do Poder Judiciário fizessem estudos internos e 

mensurassem os gastos com recursos energéticos e o impacto ambiental de sua atividade, e o 

programa TJ + Sustentável está de acordo com essa recomendação e avança, já cumprindo 

antecipadamente algumas determinações de uma Resolução do mesmo Conselho, que está 

para ser publicada em 2015. Nessa futura Resolução, o Conselho sugere a criação de unidades 

socioambientais e a instituição de um Plano de Logística Sustentável (PLS)
197

. 

Algumas determinações para o exercício sustentável da atividade do Judiciário 

já tem sido implementadas como a adoção do processo judicial eletrônico, que implica a 

diminuição de gastos com papel e serviços de Correios. Outra importante atitude do Tribunal 

de Justiça do RN é a determinação, através de Ofício Circular, para que as impressões de 

papéis fossem feitas frente e verso, bem como as recentes licitações para a compra de papel 

A4 reciclado.  

Com a implantação de medidas iguais às que foram adotadas pelo TJRN, o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), por exemplo, considerado referência na questão 

socioambiental, conseguiu economia de R$ 5 milhões nos últimos quatro anos. O Tribunal 

Regional do Trabalho da 18ª Região adotou já o Plano de Logística Sustentável e sua primeira 

ação foi o não fornecimento de copos descartáveis e a troca por xícaras de louça para o café e 

copos de vidro para a água. Com o slogan “O copo é descartável, o planeta não”
198

, o Tribunal 

do Trabalho de Goiás lançou o seu plano em fevereiro de 2014, já evitando que mais de um 

milhão e seiscentos mil copos (1.600.000) fossem jogados no lixo, tendo 400 (quatrocentos) 

anos para se decompor na natureza, economizando mais de um mil e trezentos reais com a 

compra do material.  
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 Em nível federal existe todo um arcabouço vinculativo dessas políticas públicas, nos moldes que vem sendo 

estudados no presente trabalho, de planejamento de ações internas visando a sustentabilidade. No dia 14 de 

novembro de 2012 foi publicada, no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa Nº 10 que estabelece as 

regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável. Esses Planos foram criados pelo art. 16, 

do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012. O mencionado decreto regulamenta o art. 3º da Lei n..º 8.666/1993, 

a conhecida Lei de Licitações, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes. Esse mesmo decreto institui a Comissão 

Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP. 
198

 Informações sobre o Plano de Logística Sustentável do TRT de Goiás disponível em: 

http://www.trt18.jus.br/portal/gestao/o-copo-e-descartavel-o-planeta-nao, acesso em: 02/12/2014. 

http://www.trt18.jus.br/portal/gestao/o-copo-e-descartavel-o-planeta-nao
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O projeto piloto do TJ Mais Sustentável desenvolveu-se entre os meses de 

junho a dezembro de 2014, e tinha como metas atingir uma diminuição de consumo de 

energia elétrica, água, telefonia e correios da ordem de 3% (três por cento),  bem como 

diminuir o consumo de copos descartáveis e resmas de papel na ordem de 5% (cinco por 

cento).  

Mês a mês o hotsite deixava expostos os progressos dos cinco órgãos 

monitorados, no formato de um game (jogo), em que a cada meta atingida uma árvore em 

animação ganhava folhas e frutos. Ao lado, um gráfico com as percentagens da meta atingidas 

em cada um dos itens. 

Findo o prazo do plano piloto, registrou-se que o conjunto de órgãos do Poder 

Judiciário conseguiu economizar 3.869 (três mil, oitocentas e sessenta e nove) resmas de 

papel A4 e 10.340 (dez mil, trezentos e quarenta) pacotes de 100 (cem) unidades de copos 

descartáveis
199

, no período de junho a dezembro de 2014, numa média de economia de R$ 

46.428 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais)
200

 em relação ao papel e de R$ 

15.510 (quinze mil, quinhentos e dez reais) em relação aos copos. 

A economia maior, no entanto, para quem considera o resultado muito baixo 

em termos financeiros, é de árvores e petróleo. É por fim a economia de recursos naturais não 

renováveis e de energia do planeta para recuperar-se. Em média, um eucalipto adulto gera de 

20 a 24 mil folhas de papel A4
201

, assim, o TJRN deixou de ser responsável pela destruição de 

cerca de 97 (noventa e sete) árvores. O reflorestamento não compensa o dano ambiental 

causado pelo desmatamento, porque atinge não só um número de árvores abatidas ou de 

hectares de solo, mas resvala no risco de diminuição da biodiversidade. Muitas vezes são 

plantados eucaliptos onde não existia tal espécie, interferindo diretamente no ecossistema 

local. 

Quanto ao petróleo, a economia de copos descartáveis (mais de um milhão de 

copos a menos), fez com que o Tribunal de Justiça, somente no período do projeto piloto, 

deixasse de ser responsável pela emissão de mais de sete toneladas de CO2 (gás carbônico – 
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 Dados obtidos de uma das notícias veiculadas pelo TJRN sobre o progresso do programa em 

http://www.tjrn.jus.br/index.php/comunicacao/noticias/8363-sustentabilidade-juizados-especiais-vencem-

competicao-do-tj-mais-sustentavel. 
200

 Se for tomada a base do papel A4 de 75g mais barato encontrado na cidade do Natal, no valor de R$ 12,00. 

Sabe-se, no entanto, que as resmas vendidas em licitações ficam a preços maiores. 
201

 Dados obtidos a partir de cálculos em que foram utilizados dados relativos à quantidade de árvores 

necessárias para a produção de papel, disponível em: 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG87237-7946-221,00-

QUANTAS+FOLHAS+DE+PAPEL+DA+PRA+FAZER+COM+UMA+ARVORE.html. 
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gás do efeito estufa), que são emitidos durante a produção da matéria-prima e confecção dos 

copos.
202

 

Por fim, cabe salientar que houve uma economia em todos os setores, incluindo 

energia, serviços com os correios e telefonia também, em escala um pouco menor, o que se 

explica diante das necessidades da própria atividade, da busca, nos últimos meses do ano, de 

pessoas pela atividade judicial, sobretudo por decisões definitivas (sentenças) e execuções, 

inclusive alvarás de pagamento, entre outras serviços derivadas da prestação jurisdicional que 

exigem a impressão em papel. 

A economia com Correios chegou a R$ 41.992,66 (quarenta e um mil, 

novecentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos)
203

. Poderia ter sido maior, mas o 

semestre escolhido para a implantação do programa foi justamente aquele em que mais se tem 

eventos que demandam despesas com os correios. O grande problema no que tange à 

diminuição dos serviços dos Correios, foi a realização de intimação para muitas pessoas para 

fins das Semanas de Conciliação, tanto no âmbito da Secretaria de Conciliação quanto no 

âmbito de cada uma das Varas, sobretudo as Varas Cíveis. 

As despesas com energia elétrica, em geral, diminuiu R$ 46.049,80, no 

semestre. 

As despesas com água diminuíram em algumas das unidades, com destaque 

para o Fórum Miguel Seabra Fagundes, mas no cômputo geral, não atingiram a meta no todo. 

Pelo contrário, as despesas com água subiram R$ 1.367, 11 (um mil, trezentos e sessenta e 

sete reais e onze centavos), em parte em razão de um aumento de consumo na Corregedoria 

Geral de Justiça. Houve um decréscimo de consumo dos serviços de telefonia fixa e móvel, na 

ordem dos mais de trinta e dois mil reais (R$ 32.000,00).  

Os ganhos, no entanto, foram imensos, para o Judiciário, para o planeta e para 

as futuras gerações. Houve uma quebra de paradigma de consumo e de atitude por parte de 

todo o Judiciário, tanto é que o engajamento foi observado nos resultados apresentados no 

relatório final. Todas as unidades judiciárias passaram a consumir menos, destacando-se mais 
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 Fizemos tal cálculo baseado nos dados fornecidos pela Yescom, empresa que realiza pesquisas sobre a 

emissão de gases de efeito estufa e que teve uma iniciativa maravilhosa: a Corrida Esperança, que é um evento 

ligado ao Criança Esperança, iniciativa da Rede Globo e UNICEF, está sendo ambientalmente monitorada. Nos 

dados da Corrida Esperança de 2011, encontramos um quadro que diz que 223.600 (duzentos e vinte e três mil e 

seiscentos) copos descartáveis utilizados naquele evento, para serem produzidos, fizeram com que a cadeia 

produtiva emitisse 1520 Kg (mil, quinhentos e vinte) de CO2, fizemos uma regra de três, para os mais de um 

milhão de copos economizados pelo TJRN e chegamos à marca acima exposta. Dados e quadro disponível em: 

http://www.yescom.com.br/Corrida_Esperanca/Relatorio_Neutralizacao_Corrida_Esperanca_2011.pdf 
203

 Informação cedida pela servidora responsável pelo TJRN, por e-mail, solicitando sigilo nos dados, não sendo 

possível divulgar a planilha. 
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em um ou outro item. Na diminuição das despesas com Correios e Energia Elétrica, o 

destaque ficou para o Juizado Especial Central. Quem mais economizou água foi o Fórum 

Miguel Seabra Fagundes, que desenvolveu um novo sistema de reaproveitamento, 

reutilização. O prédio sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi o campeão na 

economia de resmas de papel e a Corregedoria Geral de Justiça foi a unidade que mais 

economizou copos descartáveis.
204

 

A informação fornecida, no entanto, não ganhou o destaque e a importância 

que merecia, faltando informar dados mais concretos sobre a economia de água, energia e 

Correios, em números, em valores, durante o mesmo período para toda a população. Este 

trabalho pôde dispor de dados numéricos mais precisos do que os divulgados pelo Tribunal de 

Justiça para a sociedade, em razão de pedido expresso junto ao órgão competente, diante da 

necessidade de complementar a pesquisa científica aqui realizada. E isso que não houve um 

planejamento mais amplo e de longo prazo, que deveria ter sido realizado através de um Plano 

de Estratégia Sustentável.  

No entanto, a iniciativa foi tão promissora que o maior Tribunal de Justiça do 

nosso país, o TJSP (São Paulo), assinou convênio com o TJRN no início de dezembro de 

2014, visando implantar todo o programa TJ Mais Sustentável no âmbito daquele Tribunal. 

Foi cedido todo o programa, o modelo do material de divulgação (peças de publicidade 

institucional, tais como vídeos, cartazes, adesivos, post para mídias sociais), o software do 

hotsite, as plataformas do jogo e até mesmo o modelo do certificado concedido à unidade 

vencedora, assim como ficará a encargo do TJRN o treinamento de uma equipe do Tribunal 

de Justiça de São Paulo para que possa efetuar a manutenção de todos os programas 

relacionados ao TJ Mais Sustentável.
205

 

Numa hipótese de decisão política por parte do gestor de continuidade do 

programa, a aplicação do presente estudo poderia auxiliar na detecção dos aspectos mais 

relevantes da prática diária nos órgãos judiciais e administrativos do Tribunal, para a 

implementação de outras condutas no fazer diário e outras políticas agregadas, as quais serão 

sugeridas adiante, mas sobretudo no Planejamento democrático, ouvindo todos os 

interessados. 

Caberia, agora, à atual e às futuras gestões manter tal política, ampliá-la e 

corrigir os possíveis erros existentes tornando-a perene, desenvolvendo, por fim, o Plano de 
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 Dados disponibilizados no site do TRJN, disponível em: 

http://www.tjrn.jus.br/index.php/comunicacao/noticias/8363-sustentabilidade-juizados-especiais-vencem-

competicao-do-tj-mais-sustentavel. 
205

  



124 
 

Logística Ambiental Sustentável do Tribunal de Justiça do RN, que vincularia todas as futuras 

administrações. Porém, ao invés disso, a presente gestão encerrou as atividades do 

TJ+Sustentável e preferiu outras formas de cortes de gastos. 

 

 

5.2. Aspecto de Educação ambiental inserido no TJ + Sustentável para a efetividade do 

Direito a um meio ambiente saudável 

 

  

Como se pode depreender dos resultados acima apontados, verifica-se o 

importante conteúdo de Educação ambiental que, mesmo no prazo tão curto do projeto piloto, 

gerou repercussão em relação aos trabalhadores do Judiciário. O estímulo trazido pela 

competição, somado aos bons resultados e ao aprendizado em relação a novos parâmetros de 

consumo e de consecução de resultados com menor gasto fez que os servidores e magistrados 

se engajassem na tarefa. 

Há que se salientar que não houve previsão de qualquer outra premiação que 

não a do Selo, do Certificado vinculado ao programa. Em reunião posterior, com o Diretor do 

Foro, em agosto de 2014, este, para estimular as unidades judiciárias concentradas no Fórum 

Seabra Fagundes, lançou, por meio de Ofício Circular, determinação de que a unidade que 

mais economizasse papel e serviços dos Correios ganharia uma folga anual para cada 

servidor. 

A competição sadia e a preocupação com os resultados fez com que cada 

unidade judiciária, além de aplicar as medidas determinadas pelo Tribunal de Justiça, 

organizasse outras formas de economizar e adotassem algumas práticas mais sustentáveis nas 

atividades diárias. 

Na Sexta Vara Cível, por exemplo, passou-se a utilizar copos plásticos não 

descartáveis e personalizados, com tampa, o que levou a uma economia de mais de 6 (seis) 

pacotes de copos. Passamos a utilizar a impressão frente e verso para tudo, reaproveitar o 

papel já usado para as comunicações internas e resgatamos uma impressora que permitia a 

utilização do papel que sobrava da impressão dos Avisos de Recebimento para os correios 

(quase dois terços da folha), para a impressão de novos Avisos de Recebimento e outras 
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impressões mais curtas. A maior parte das Varas adotou o desligamento dos monitores 

durante o horário do almoço e passou a manter ligados somente os computadores em uso. 

As intimações na Sexta Vara Cível, quando se trata de audiência de 

Conciliação, em que os advogados de ambas as partes tem poderes para transigir, firmar 

acordos, receber e dar quitação, além de receber intimações, são feitas por publicação no 

Diário de Justiça, avisando aos advogados sobre a data e o horário para os quais a audiência 

foi aprazada e informando que o advogado deve cientificar ao cliente para comparecer na data 

azada, evitando assim a expedição de carta para fins de intimação. Trata-se de economia 

significativa, visto que são realizadas cerca de 30 (trinta) audiências por mês desse tipo. 

Trata-se da economia de uma resma de papel por mês, só com as audiências. 

O material utilizado para a divulgação do programa teve conteúdo bem 

didático e fácil de ser assimilado. Faltou-lhe, no entanto, alguma informação mais técnica, que 

realmente promova uma maior educação ambiental. Faltam informações acerca da economia 

realizada, bem como do impacto ambiental causado em cada atividade. Da mesma forma, não 

há informações sobre as técnicas que podem ser utilizadas para diminuir gastos. 

Poderiam ser feitos folders e protetores de tela informando qual a quantidade 

de gases do efeito estufa gerados pelos quilowatts/hora gastos com os computadores ligados, 

assim como a quantidade desses gases gerada pela produção de uma resma de papel, pois isso, 

a um só tempo, informaria e conscientizaria todos os envolvidos, gerando uma curiosidade em 

saber quanto de nossa atividade gera impacto ambiental e contribui para o aquecimento 

planetário. Poderia ter sido empregado material bem mais barato, aliás, na confecção do 

material destinado à divulgação do programa. 

É imprescindível uma nova reunião com magistrados e servidores, divulgando 

melhor os resultados e incentivando a novas práticas, caso o programa venha a continuar. É 

preciso reconhecer que somente a Educação Ambiental, desde a escola, mas também no 

ambiente de trabalho é capaz de induzir a uma mudança de paradigmas e de forma de viver e 

executar as atividades, procurando imprimir sustentabilidade. Entende-se por educação 

ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

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

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

sustentabilidade. (Art. 1º da Lei nº 9.795: Brasil, 1999) 
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A Educação Ambiental para indivíduos adultos, não pode ter a mesma 

conotação daquela destinada a crianças e jovens é, por vezes, muito mais difícil, na 

(re)educação dos adultos, afastar antigos costumes, crenças e posturas diante do meio 

ambiente e recursos naturais. Assim a (re)educação ambiental para adultos deve ser feita na 

prática, com divulgação perene dos resultados obtidos e dos avanços em relação a cada setor 

de tarefas, visando a realimentação dos dados que levam às boas práticas e estimulando a sua 

continuidade. 

Nilton Bueno Fischer constata, em seu trabalho, feito a partir da análise de 39 

(trinta e nove) dissertações e teses produzidas em universidades brasileiras entre 1988 e 2006, 

que a educação ambiental para adultos não pode ter a mesma linguagem que para as crianças, 

devendo levar em consideração não somente os “saberes acadêmicos”, mas os saberes das 

populações, ou seja, levar em consideração as motivações do público alvo.
206

 Desse modo, 

para dar continuidade ao programa TJ Mais Sustentável, seria necessário cativar e motivar 

servidores e magistrados, dando o exemplo de novas práticas e posturas. Isso poderia ocorrer 

por meio de planejamento participativo, onde fossem ouvidos todos os setores. Além disso 

pode ser feito um investimento em aquisição de lâmpadas de LED e sensores de presença, 

para que as luzes não permaneçam acesas onde não há pessoas exercendo suas atividades. 

As unidades campeãs de economia nos itens aferíveis individualmente (como 

resmas de papel, copos, telefonia e correios) poderiam receber tais recursos mais cedo, como 

forma de premiação. O resultado mais importante do programa, até agora, talvez tenha sido o 

readequamento das atividades, a demonstração de que é possível realizar a tarefa do Judiciário 

de forma sustentável. E é preciso que os incentivos nesse sentido continuem e que o próprio 

TJ+Sustentável seja transformado em programa perene e vincule as administrações seguintes. 

Após o projeto piloto, já com os dados numéricos resultantes do primeiro semestre de 

implantação, é possível 

Mas isso, como todas as situações expostas neste trabalho, dependem da 

confecção de um plano de desenvolvimento sustentável para o Tribunal o que, de resto, já é 

recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas não foi ainda implementado. Não há 

uma norma formal que assegure a continuidade do TJ+Sustentável e a principal sugestão 

deste capítulo é justamente que a Secretaria de Planejamento Estratégico do Tribunal, 
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 FISCHER, N.B. Educação não escolar de adultos e educação ambiental: um balanço da produção de 

conhecimentos. Rev. Bras. Edc., Rio de Janeiro, v.14, n.41, ago. 2009. Disponível em: 

http://educa.fcc.org.br/pdf/rbedu/v14n41/v14n41a14.pdf. 
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juntamente com as demais Secretarias, o confeccione, em prazo de até um ano, informando 

metas plausíveis para a redução do consumo, além da reorganização de toda a atividade 

interna do Tribunal, por meio de um plano, que pode ser erigido à condição de norma, por 

meio de Resolução do Pleno do Tribunal de Justiça. 

 

5.3. Análise da política adotada e sugestões para a continuidade e ampliação do 

Programa TJ + Sustentável 

  

 

Como se disse alhures, passar-se-á à análise do Programa TJ Mais Sustentável 

com inspiração na AJPE, proposta na obra de Marcus Faro de Castro
207

. Não se fará a análise 

jurídica da política econômica em sua íntegra, por não se dispor de dados suficientes, 

fornecidos pelo Tribunal para compor a fórmula de tal proposição doutrinária. No entanto, a 

AJPE foi escolhida como inspiração para o presente trabalho porque sua análise é feita, como 

aponta Castro, com fulcro multidisciplinar e de diversas escolas de análise da economia.
208

 

Além disso, a AJPE traz uma análise com base no Direito posto, do aspecto 

econômico envolvido na política pública a ser analisada. Cabe salientar que a política adotada 

pelo Tribunal de Justiça do RN, conquanto fulcrada nas atividades desenvolvidas no âmbito 

do Tribunal, que não podem ser classificadas como atividades econômicas, interferem 

indiretamente na economia, pois geram um novo parâmetro para o consumo de produtos e 

materiais para o expediente entre os entes públicos. A consciência do que cada recurso 

utilizado gera de impacto ambiental promove o consumo consciente, ou até mesmo o 

abandono do hábito de consumo de algum desses recursos, promovendo, ainda que, nesse 

primeiro momento, de maneira diminuta, uma indução para que a atividade privada passe a 

produzir visando o diferencial da sustentabilidade. 

Uma vez que a política em análise é um programa piloto e que se depende do 

fornecimento de dados estatísticos mais apurados, a serem fornecidos pelo próprio Tribunal 

de Justiça, o que não ocorreu, nem mesmo após envio de e-mail específico solicitando tais 

informações. Assim, não será possível fazer a avaliação minuciosa da quantificação de 

direitos, pois tais dados não foram fornecidos nem mesmo na rede mundial de computadores. 

                                            
207
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Outrossim, admitindo-se que algumas das fases de análise proposta por Castro não sejam 

aplicáveis a todas a políticas públicas ou políticas econômicas, verificar-se-á que também não 

é possível avaliar a fruição de direitos de forma plena. 

Num primeiro momento, foi feita a identificação da política pública sujeita a 

controvérsias, que é o Programa TJ Mais Sustentável. A descrição minuciosa dessa política e 

como foi desenvolvida já foi feita no item anterior deste capítulo, de n.º 5.1. 

Os direitos fundamentais a ela correlatos vem sendo abordados ao longo de todo o 

trabalho e são o direito a um meio ambiente saudável, que só é possível se toda a sociedade, 

incluindo o Poder Público, passar a exercer suas atividades de forma planejada, viabilizando a 

sustentabilidade, e o direito de exercer livremente qualquer atividade econômica. 

A tarefa seguinte seria a decomposição analítica do direito. Sobre essa fase, 

Marcus Faro de Castro nos dá a orientação de como fazer: 

 

 “Especificadas a política ou reforma de política e apontado o direito envolvido, o 

jurista passa então – com base na consideração de que as políticas públicas adquirem 

as formas de conteúdos de interesse público inseridos em contratos organizados em 

redes ou agregados contratuais – 

a analisar os componentes prestacionais decorrentes dos contratos, privados ou 

públicos, e ‘pactos sociais’. O entendimento aí é que tais componentes prestacionais 

em conjunto dão conteúdo ao fato empírico da fruição do direito em questão. O 

trabalho de identificação dos componentes prestacionais correspondentes à fruição 

empírica do direito tem o nome de decomposição analítica de direitos.”
209

   

 

Tal definição levaria a verificar quatro direitos fundamentais justapostos: o 

direito a um meio ambiente saudável em nível imediato, o direito à vida e a saúde em nível 

mediato e os direitos de garantia insculpidos na Constituição, visando à efetividade daqueles. 

Analisando mais profundamente, encontrar-se-ia o direito de obter prestações positivas do 

Estado, incluindo as políticas a serem desenvolvidas, em âmbito interno para a salvaguarda 

dos direitos fundamentais. 

Porém Marcus Faro trata de quantificação de direitos, na quarta fase da análise 

e as prestações em que pode ser decomposto e ainda alerta para o fato de que a análise da 

política deve ser feita a partir da fruição empírica dos direitos fundamentais subjetivos, ou 

seja, a efetividade de uma política somente pode ser medida se for possível, na prática a 

fruição dos direitos constitucionalmente previstos.
210

 

Mais uma vez não há como quantificar em tão curto espaço de tempo, quanto 
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do direito a um meio ambiente saudável foi viabilizado através da realização da política 

pública. Porém, é possível analisar, por meio dos dados fornecidos no item 5.1, que a 

diminuição no consumo de papéis, copos descartáveis, água, energia elétrica e serviços dos 

Correios, ou melhor, com os poucos dados finais fornecidos pela equipe do TJ Mais 

Sustentável contribuiu para a diminuição dos gases do efeito estufa e ainda para a diminuição 

de corte de árvores, que são as responsáveis pela captação do CO2 (gás carbônico), um desses 

gases. Cabe, ainda, analisar que, durante o período, apesar da determinação em diminuir 

serviços de postagem nos Correios, imprescindíveis para a intimação e citação das partes, bem 

como para o envio de ofícios a outros órgãos públicos ou entes privados para cumprimento 

das decisões judiciais e obtenção de informações e dados necessários à formação do 

convencimento do juiz e instrução processual, todas as Varas procuraram realizar o ato de 

forma mais econômica possível, mas jamais deixar de realizar a tarefa processual. 

Não houve uma diminuição maior do consumo desse tipo de serviço porque, 

sendo imprescindível e sendo ato formal, processual, que depende de ser realizado na forma 

prevista em lei, não havia como evitar que a citação e as intimações de ordem pessoal fossem 

feitas, impressas (o que interferiu diretamente na percentagem de consumo de papel), e 

enviadas via Correios (até porque não há outro sistema possível) ou por meio de oficial de 

Justiça, o que, nesse último caso, termina por contrariar a própria letra do Código de Processo 

Civil que em seus art. 221 e 222 determina que a citação pelo Correio venha, em primeiro 

lugar, somente se realizando de outra forma nos casos do art. 222. Se a citação, que é ato mais 

formal, deve ser preferivelmente realizada pelos Correios, tanto o será no caso das intimações. 

Há que haver uma saída para, ao mesmo tempo, revestir da formalidade 

necessária e da segurança jurídica os atos de citação e intimação, mas também garantir que a 

iniciativa de sustentabilidade permaneça e ganhe força. 

A penúltima análise a ser feita, em conformidade com a listagem apresentada 

por Marcus Faro é a da efetividade da política pública. Para o autor: 

 

na perspectiva da AJPE, o trabalho do jurista deve se concentrar na pesquisa dos 

efeitos concretos das políticas públicas – que têm sempre representações tanto 

tecnocráticas quanto jurídicas – sobre a fruição empírica dos direitos fundamentais e 

direitos humanos.
211

 

 

Sob esse enfoque, mais uma vez, é possível recorrer aos dados trazidos no item 

5.1 do presente capítulo, para ressaltar que a política pública implementada em forma de 
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programa piloto pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi efetiva, pois a um só 

tempo promoveu educação ambiental aos servidores e magistrados, como também conseguiu 

atingir e superar todas as metas de redução de consumo de todos os itens apresentados para tal 

efeito. Algumas unidades não atingiram todas as metas, mas se superaram em muitas delas. 

Trazendo para o trabalho os dados concretos
212

, é possível verificar que, 

segundo informação veiculada no sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em 

setembro de 2014, até aquela data, a maior redução foi no consumo de energia elétrica, num 

total de mais de R$ 48 mil na conta de energia devida à Cosern – Companhia de Energia 

Elétrica do Estado do Rio Grande do Norte e, em seguida, os gastos com os Correios: as 

unidades encerraram primeiro trimestre da competição com uma redução de mais de R$ 45 

mil.
213

 

Além disso, em relação à meta de diminuição no consumo de água, três 

unidades não conseguiram atingi-la: o prédio sede do Tribunal de Justiça do RN, a 

Corregedoria Geral de Justiça e a Escola da Magistratura, sendo que, no caso desta última, 

acabou por sediar vários eventos nos últimos meses do ano. 

Quanto à telefonia, somente a Corregedoria não conseguiu atingir a meta. 

Mas a situação mais preocupante é realmente aquela relacionada com os 

serviços dos Correios, pois somente os Juizados conseguiram atingi-la. As demais unidades 

não conseguiram no último mês, entre outras coisas em razão das comemorações de final de 

ano e de eventos como a Semana Nacional de Conciliação, que ensejaram o envio de uma 

grande quantidade de correspondência de natureza social e processual.
214

 

Mas a implantação da ideia de que exercera atividade de forma sustentável e 

com resultados claros ganhou sua primeira batalha, em curto espaço de tempo: não houve 

perda na prestação dos serviços meio e fim do Judiciário, e tudo ocorreu com mais economia 

e racionalidade dos recursos naturais. 

Foi o primeiro grande passo para a implantação definitiva de um Plano de 

Desenvolvimento Sustentável no próprio Tribunal de Justiça do RN. Resta agora, diante dos 

resultados obtidos e da potencial de preservação a sua continuidade. 

A última tarefa proposta pela Análise Jurídica da Política econômica é a 

elaboração de recomendações de reformas e outras sugestões. Pensando em algumas soluções, 
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para todos os itens propostos para a economia e a sustentabilidade de nossas atividades, 

propõe-se que, em relação ao quesito economia de água, seja licitada consultoria para ensinar 

formas de reaproveitamento e tratamento que possam ser feitas nos prédios do Tribunal de 

Justiça, além da aquisição de torneiras que se liguem por censor e caixas acopladas com botão 

de acionamento com dosagem diferente de água. Já em relação ao Consumo de Energia 

Elétrica, é possível a aquisição de lâmpadas de Led, a serem postas em todos os ambientes, 

assim como a elaboração de um projeto de iluminação para todos os prédios, em que sejam 

censores de presença e timers para que as lâmpadas só se acendam a partir de um determinado 

horário, nos corredores, e somente na presença de pessoas; há, ainda, a possibilidade de 

aquisição de aparelhos de ar condicionado em cada sala, para que os próprios servidores 

diminuam ou aumentem a temperatura, ou até desliguem o aparelho, segundo a necessidade 

de cada sala e não haja o desperdício do ar condicionado central, mormente quando se sabe 

que há salas em que, no período da tarde, não há quem as ocupe. 

No que tange ao consumo de serviços de telefonia, é importante que o Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte utilize de forma mais otimizada recursos como 

os comunicadores internos, quais sejam, o Pandion, que é uma espécie de MSN de âmbito 

interno, dando maior segurança às comunicações. Aponta-se como solução também a 

permissão da utilização da ferramenta denominada Skype, que é gratuita ou criação de recurso 

semelhante somente para uso no âmbito das unidades do TJ e entidades públicas conveniadas 

e ainda a instalação de aparelhos com serviço do tipo VOIP. 

Quanto ao consumo de copos descartáveis:  indica-se que o Tribunal de Justiça 

adote algumas soluções antigas e adquira de copos de vidro (que são recicláveis e geram o 

menor impacto ambiental em sua produção), pois são laváveis e tem vida útil muito maior, 

além de serem melhores para a saúde, pois se a temperatura se eleva ou diminui, não passam 

para o conteúdo do copo resquícios do material, como acontece com os copos plásticos. Nossa 

sugestão é que o Tribunal licite a fabricação de copos especificamente para o Judiciário, a 

baixo custo, em modelo e cor identificável como sendo o encomendado pelo órgão público ou 

com marca específica na base de tais copos, evitando o desvio. 

Quanto às despesas com serviços dos Correios, diante da legislação processual 

em vigor, tal serviço é imprescindível e praticamente insubstituível, em relação aos atos 

processuais de citação e intimação. Porém, em outros atos como ofícios a órgãos públicos e 

privados, o sistema Hermes, que é um correio eletrônico que envia oficialmente as 

comunicações processuais e administrativas, registrando o dia e horário do envio, assim como 

recebimento e leitura pelo destinatário poderia ser uma opção de economia e segurança. 
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No caso do Hermes, sugere-se a sua expansão, no prazo de até dois anos, em 

convênio com outros órgãos públicos e em parceria com entes privados, para que as 

comunicações com a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, Polícia Federal, Junta Comercial, 

Instituto Técnico e Científico de Polícia (ITEP), Polícia Rodoviária Federal, Tribunal 

Regional Eleitoral, outros tribunais de todo o país, além de SERASA, SPC, Banco Central, 

Bancos e Seguradoras pudesse ser feito por esse meio, evitando, a um só tempo, impressão de 

papel e utilização dos serviços dos Correios intimação pelo advogado. 

Além disso, é possível, a exemplo do que aconteceu no convênio feito entre o 

Tribunal de Justiça e o INSS, entre o Tribunal de Justiça e a Procuradoria do Estado, bem 

como, mais recentemente, em relação às citações e intimações on line das Fazendas Públicas e 

Defensorias (Provimento n.º 98/2012 da Corregedoria Geral de Justiça), que permitem, nos 

três casos, que não seja necessária a expedição de documento para que se realize intimação e 

citação, ocorrendo, nos dois primeiros casos, em razão dos termos dos convênios respectivos, 

pela Carga feita às Procuradorias e, no terceiro caso, por intimação feita pelo sistema SAJ 

Eletrônico. Essa iniciativa do Tribunal, respaldada pela regulamentação do Código de 

Processo Civil (sobretudo após o advento das diretrizes contidas na Lei n.º 11.419, de 19 de 

dezembro de 2006, que dispõe sobre o processo eletrônico), possibilitaria muita economia de 

papel e seria segura. Deve portanto, haver uma expansão dessa possibilidade, devendo ser 

criada forma de intimação e citação pelo Sistema SAJ (Sistema de Automação do Judiciário) 

e pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), devendo o Tribunal formalizar o 

provimento respectivo e firmar convênios com seguradoras e grandes empresas e bancos para 

evitar usar os Correios. As empresas já deram um primeiro sinal positivo nesse sentido, ao 

autorizar a mera intimação formal, via DJE quando das audiências de Conciliação da 

CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos), tanto as que trataram de DPVAT 

(Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, Seguro 

Obrigatório), quanto as da Semana Nacional de Conciliação.  

Aconselha-se, ainda, utilização de modalidades mais baratas para intimação e 

envio de ofício, devendo o Tribunal estabelecer, com os Correios a possibilidade de utilização 

da Carta Social.  

A questão da citação, na modalidade eletrônica, deve seguir uma forma segura 

e sem utilização de papel. Mesmo nos casos de pessoas físicas e ações elencadas no art. 222 

do Código de Processo Civil, seria possível realizar-se a citação via sistema, mas para isso, é 

necessário que, em nível nacional, se crie, por meio de lei, um cadastro de pessoas físicas, em 

que seja obrigatório perenizar endereço e manter e-mail. Caso seja pessoa sem condições, os 
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responsáveis pelo cadastramento informarão razões prévias. 

Sugere-se, por fim, um projeto de lei federal que diminua os encargos 

relacionados aos serviços de Correios e a criação de uma tarifa diferenciada para o Judiciário, 

considerando que só existe uma empresa que pode realizar tais atribuições, nos dias atuais e 

que há a necessidade da formalidade para a realização de tais intimações. 

Em relação ao item consumo de papel, entende-se que, implantadas as 

economias com os serviços dos Correios, muito se economizará também em relação ao papel 

utilizado. Para além disso, é necessário que as três instâncias do Poder Judiciário consigam 

comunicar-se por meio eletrônico, sem solução de continuidade, podendo o processo passar 

de uma instância a outra sem demora, sem necessidade de imprimir o processo para enviar 

para a instância seguinte, ou transformar autos físicos em arquivo digital, como ocorre hoje, 

respectivamente, da 1ª para a Segunda Instância, nas Varas que já utilizam o processo 

eletrônico do e-SAJ ou Projudi e da Segunda para a Instância Especial (STJ e STF), o que 

garantiria economia de energia e papel ao mesmo tempo. 

Há, no entanto, que se reconhecer que nenhuma dessas ações se porá a termo 

sem um planejamento e, por isso, este trabalho sugere que seja criado o Plano de Logística 

Sustentável do TJRN, viabilizando não só a continuidade do programa TJ Mais Sustentável, 

mas também estabelecendo outras formas de economia e sustentabilidade para o Judiciário, 

sendo uma delas o investimento na construção de um “prédio verde”, ou seja, de uma nova 

sede para o Judiciário de Primeira Instância com arquitetura ecológica e sustentável, com 

todas as técnicas de climatização econômica e certificação da ENCE (Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia), tratamento de água, utilização de energias alternativas, agregando 

todas as Varas da Capital, excetuando-se as Varas Distritais, todos os Juizados e a 

Corregedoria Geral de Justiça, buscando também a economia com os altos aluguéis pagos nos 

prédios que não pertencem ao Judiciário. Após uma modificação, para tornar mais 

sustentável, um retrofit, como recomenda a Instrução Normativa MPOG (Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão) n.º 02, de 04 de junho de 2014 (instrução federal relativa 

à Etiqueta Nacional  de Conservação de Energia para construções públicas) o Tribunal de 

Justiça do RN poderia funcionar no atual Fórum Seabra Fagundes, reduzindo ainda mais as 

despesas com gasolina e outros recursos para levar os processos do Fórum para a Segunda 

Instância, pois o novo Fórum ficaria mais próximo. 

 Tendo em vista a análise feita com os recursos disponíveis, um estudo mais 

aprofundado, a partir da disponibilização de todos os dados acerca da implantação do 
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programa poderia ser objeto de tese científica a ser desenvolvida a partir de então, com maior 

aprofundamento na doutrina e técnica da AJPE. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

O direito a um meio ambiente saudável é uma temática de tal modo profunda que 

importa, após este estudo, não uma, mas muitas conclusões a serem extraídas, como se verá a 

seguir. 

Esse direito faz parte dos direitos fundamentais, pois sua relação fática é direta 

com o próprio direito à vida e, portanto, com a própria existência do ser humano. A 

manutenção de um meio ambiente saudável é pré-requisito para a própria possibilidade de 

existência de vida humana sobre a Terra nas próximas décadas e séculos, ou, como se disse 

alhures, a preservação do meio ambiente é uma questão que interfere diretamente no próprio 

direito à vida da presente e das futuras gerações. 

Não somente há que haver condições de existência do próprio ser humano, mas 

também de todas as formas de vida e de recursos naturais dos quais o homem se nutre e obtém 

matéria-prima para suas atividades usuais, pois um meio ambiente saudável também é fonte 

de alimento, trabalho, lazer e qualidade de vida. Quando o ser humano é privado de qualquer 

desses aspectos, a dignidade da pessoa humana é reduzida e volta a Humanidade a mera 

condição animal, subjugado às leis naturais, tendo que buscar, como os animais e vegetais, 

adaptações físicas e sociais para evitar o perecimento da espécie. 

Deve ser enquadrado como direito fundamental de terceira geração em virtude de 

suas principais características: é um direito que não pode ser exercido nem cobrado 

individualmente e a proteção que se lhe pode ser dada, advém de uma solidariedade de 

atuação entre o Estado e a sociedade. É um direito que se enquadra entre no gênero dos 

direitos coletivos e só coletivamente pode ser protegido, preservado e cobrado. Tais 

características são comuns aos direitos de terceira geração, de solidariedade ou e fraternidade. 

Esse enquadramento faz com que tenha melhores condições de ser cobrado pela 

sociedade. Ganha em qualidade de defesa, sendo possível requerer o respeito à sua 

preservação pelas várias ações constitucionais, por ações coletivas e, em alguns casos 

específicos, até mesmo evitar o perecimento do direito por meio dos remédios constitucionais. 

Da efetividade desse direito fundamental depende a vida do ser humano sobre a 

Terra e por isso é reforçada a sua importância no cotidiano do agir do Estado.  
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O Estado é o grande responsável e guardião do dever de manter o meio ambiente 

saudável para viabilizar a vida saudável e de qualidade de sua população, apesar de necessitar 

da participação efetiva da sociedade para a preservação, conscientização e respeito às normas 

ambientais. 

O respeito ao meio ambiente tem que ser a ordem do dia para todas as atividades 

particulares, mas o peso maior recai sobre as atividades estatais, nos três poderes constituídos, 

nas três esferas de Poder. 

Somente a atuação correta, efetiva e harmônica dos três poderes pode garantir que 

serão realizadas as mudanças necessárias no Estado e na sociedade para a implementação 

definitiva do Desenvolvimento Sustentável. 

A dignidade da pessoa humana, é a maior das razões para a preservação do meio 

ambiente e para a adoção de um planejamento em nível nacional e internacional que vise à 

sustentabilidade. 

A sustentabilidade não é uma meta a ser alcançada mais uma prática que deve ser 

perenizada. Para isso, não basta um mero programa de políticas públicas incidentais e 

temporárias. Há que haver um planejamento para, pelo menos uma década de atividades. 

Mas nos padrões globais atuais, não será possível, afirma-se novamente, deter o 

avanço do consumo e da produção sem que a força do Estado encabece uma mudança de 

paradigmas, planejando as ações próprias e incentivando comportamentos de particulares em 

todas as atividades econômicas. 

São inadiáveis as reformulações de consumo interno de recursos, os 

planejamentos estratégicos visando à reciclagem, à diminuição de gastos e produção de lixo, a 

organização do “fazer” do Estado e a constituição de políticas públicas voltadas para a 

preservação do meio ambiente, em parceria com a sociedade. 

É imprescindível que, em nível internacional se tomem medidas urgentes de 

preservação, com muita seriedade, num acordo ou convenção com muito poder de influência e 

que as diretrizes tomadas em nível internacional sejam também cumpridas no âmbito interno 

dos países. 

Das pesquisas feitas para o presente trabalho foi possível obter esperanças de que 

as negociações de 2015, em Paris, após todas as tragédias já presenciadas desde a Conferência 
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de 1972, onde nasceu o conceito de desenvolvimento sustentável, possam finalmente ser 

efetivamente respeitadas. 

É necessário, também, que a análise das políticas públicas, sejam elas diretamente 

voltadas à área econômica ou não, seja feita não a partir de um referencial econômico e de 

mercado, mas a partir da Análise Jurídica da Política Econômica – AJPE, que verifica 

aspectos relacionados à fruição de direitos fundamentais e sua efetividade, resgatando o 

equilíbrio entre a força pujante do mercado e a juridicidade. 

Trata-se, como se pode ver, de um direito fundamental que demanda diretamente 

um fazer do Estado (preservar, manter, fiscalizar, conservar e, às vezes, até punir), exigindo 

atuação direta e focada do detentor do poder de legislar e criar obrigações (o Poder 

Executivo), assim como do detentor do poder de realizar e planejar políticas públicas: o Poder 

Executivo. O Judiciário somente em seu âmbito administrativo pode auxiliar nesse aspecto. 

Se provocado em razão de demanda judicial, deve atuar em harmonia e constitucionalmente, 

fazendo com que se restabeleçam e preservem os direitos fundamentais. 

Nesse sentido, a previsão constitucional insculpida no art. 225 não é mera norma 

programática, mas traz uma verdadeira obrigação de fazer para o Estado, que deve dar 

cumprimento a ela, sob pena de obstar o exercício de um direito fundamental. 

Para fiscalizar esse agir do Estado, toda a sociedade pode valer-se do Poder 

Legislativo. Porém, na crise institucional em que se encontram nossas Casas Legislativas, 

diante da falta de compromisso com os ideais da sociedade, no caso da falta de políticas 

públicas de preservação, na ausência de fiscalização condizente com a importância desse 

direito para a dignidade da pessoa humana, o Poder Judiciário tem o respaldo conferido pela 

própria Constituição, em seu art. 5º e sua legitimação, para resgatar a efetividade do direito 

fundamental a um meio ambiente saudável. 

É certo que a atuação do Poder Judiciário ficará restrita aos casos que lhe forem 

levados à apreciação. Mas é justamente nesses casos em que estará apto a recompor o 

arcabouço jurídico constitucional e restabelecer a prevalência do interesse público e 

intergeracional sobre o interesse particular ou meramente político. 

Administrativamente, o Poder Judiciário pode também lançar mão de algumas 

políticas públicas, economizando e otimizando os recursos, destinando o lixo produzido à 

reciclagem, escolhendo aparelhos que consumam menos energia, etc.  
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Foram citadas várias oportunidades em que o Judiciário Federal e Estadual tem 

tomado medidas administrativas voltadas para esse aspecto de proteção. Estudos, seminários, 

grupos de atuação, comissões são montadas a cada dia, no âmbito da administração do 

Judiciário, em busca de uma gestão que otimize recursos, preserve a natureza e tenha despesas 

menores. 

Mas é na sua função judicante que o Poder Judiciário pode realmente dar sua 

contribuição mais efetiva na concretização do direito a um meio ambiente saudável, quer em 

sede de controle de legalidade e razoabilidade das políticas publicas, levando em conta a 

manutenção dos conteúdos mínimos dos direitos fundamentais e os padrões razoáveis de 

prestações positivas do Estado (teoria dos standards), sempre pautado no princípio 

precautório, bem como no da solidariedade entre as gerações, princípios que tornam efetivo 

todo o arcabouço de proteção constitucional ao meio ambiente, quer no controle de 

constitucionalidade de atos administrativos ou atos particulares, em processos individuais ou 

coletivos. Isso se dá porque as soluções para as questões ambientais não se resumem a 

políticas públicas, mas também à garantia de efetividade aos direitos fundamentais, entre eles 

os ambientais. 

O Poder Judiciário compõe a própria estrutura do Estado e, portanto, está tão 

legitimado quanto os demais poderes a concretizar as normas constitucionais, o que será feito 

de forma harmônica com os demais, dentro das funções que lhe são atribuídas pela 

Constituição, ou seja, julgando os feitos a si expostos. Não se quer um Judiciário tomando o 

lugar dos demais poderes, mas é fundamental um Judiciário proativo, corajoso, utilizando-se 

do poder que a Constituição Federal de 1988 realmente lhe outorga para fazer com que os 

demais poderes cumpram com seus respectivos deveres, e resguardar os direitos individuais e 

coletivos malversados ou relegados à inércia do Executivo ou do Legislativo. Defende-se a 

interpretação racional e atualizada do sistema de freios e contrapesos, de modo que o 

Judiciário resguarde os direitos fundamentais em sua função. 

O Direito Ambiental tem uma principiologia que auxilia na tomada de decisões, 

como o princípio da precaução e da prevenção, os quais, aliados ao à principiologia do Direito 

Constitucional, como a supremacia da Constituição e do interesse público sobre o privado são 

suficientes para estimular a mudança de paradigmas na atuação do Estado e garantir base 

jurídica suficiente para que o Poder Judiciário evite a degradação ambiental e mantenha o 

direito a um meio ambiente saudável para as futuras gerações, salvaguardado de interesses 

econômicos e políticos afastados da solidariedade. 
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O que mais se deseja, com o presente estudo é garantir supedâneo jurídico a 

órgãos governamentais para implementar políticas públicas de preservação ambiental, mas 

principalmente colaborar para a mudança de postura da magistratura, quer em órgãos 

monocráticos ou colegiados, para que compreendam que não são servidores públicos de alto 

escalão, mas sim membros de um dos Poderes do Estado e legitimados constitucionalmente a 

restabelecer a ordem jurídica e determinar, em suas decisões, direitos e obrigações também 

para os demais poderes públicos. 

Uma decisão judicial que estabelece a responsabilidade do Estado de reflorestar 

ou de reavaliar uma concessão, uma permissão ou uma licença ambiental não é uma quebra de 

harmonia entre os Poderes. É o restabelecimento da ordem Constitucional, pois, muitas vezes, 

a quebra de compromisso com a população foi do próprio Executivo, que não usou da 

precaução necessária ao autorizar uma atividade particular ou ao realizar uma atividade 

pública. O Judiciário do Rio Grande do Norte, como foi visto neste trabalho, está engajado na 

mudança de atitude visando uma atividade sustentável. 

A política adotada, o programa TJ Mais Sustentável, demonstrou ser bastante 

eficaz, em curso espaço de tempo, gerando uma economia de mais de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) em apenas 6 (seis) meses e só na Capital. Além da economia monetária, sete toneladas 

de CO2 (gás carbônico – gás do efeito estufa), que deixaram de ser emitidos a produção da 

matéria-prima e confecção dos copos que foram economizados durante o programa. A 

continuidade do programa e a elaboração de um Plano Logístico de Sustentabilidade para o 

TJRN, que é um plano estratégico e relacionado ao desenvolvimento sustentável das 

atividades do tribunal. 

Além dos fatos elencados ao longo do trabalho, das milhares de espécies já 

aniquiladas pelo homem, da quase irreversibilidade do efeito estufa, da perda de milhares de 

vidas em razão dos efeitos do aquecimento global, verifica-se que, em nível local, muitos são 

os fatos do cotidiano recentes, aqui no Rio Grande do Norte, na região metropolitana de Natal 

fornecem subsídios fáticos suficientes para que se defenda a tese da necessidade de um 

planejamento, de uma ação coordenada de todos os poderes e instâncias do Estado para 

construir um desenvolvimento sustentável. 

Não podendo o Judiciário iniciar o processo necessário à proteção, deve o 

Ministério Público estar atento e firme contra as lesões ao meio ambiente. O Judiciário, no 

entanto, deve estar atento e preparado para lidar com as questões ambientais usando a 
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precaução em grau máximo, funcionando como uma espécie de tutela antecipada às avessas, 

ou seja, não estando comprovado cientificamente que a atividade estatal ou particular não 

oferece risco, deve a atividade ser imediatamente suspensa. No que tange ao controle de 

políticas públicas relacionadas ao meio ambiente 

Diante disso propõe-se: 

a) A exemplo do que foi exposto em trabalho anterior, já na Especialização em 

Direito e Jurisdição em 2009, a criação de mais uma Vara Especializada em matéria de 

Direito Ambiental, tanto voltada para a solução de lides envolvendo o Estado quanto o 

particular, na Comarca de Natal; 

b) a criação, no âmbito do Judiciário do Rio Grande do Norte, de um centro de 

estudos de Direito Ambiental, voltado para o aprofundamento e a difusão de conhecimentos 

jurídicos e técnicos relacionados às matérias ambientais, onde houvessem palestras e cursos 

sobre impacto ambiental, possibilidade de recuperação de vegetação, extinção de espécies, 

entre outros assuntos que fazem parte do cotidiano das lides ambientais, e cujo público alvo 

seria composto pelos magistrados, o Ministério Público e os membros e servidores dos órgãos 

ambientais do Estado; 

c) introdução, na Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do 

Norte, bem como na Lei Orgânica da Magistratura, de aumento na pontuação, em caso de 

concorrência à vaga de Vara Especializada em Direito Ambiental, da formação específica na 

área ambiental; 

d) a criação de uma comissão, em âmbito estadual, formada por representantes 

dos três poderes estaduais e do Ministério Público, para criar, avaliar e implementar políticas 

públicas voltadas para a preservação do meio ambiente; 

e) encaminhamento de projeto de Lei ao Executivo Estadual, aumentando o 

número de fiscais do Idema; 

f) encaminhamento de requerimento ao Executivo Estadual sugerindo o 

lançamento uma política pública ambiental de médio e longo prazo, regionalizada, de 

desenvolvimento sustentável, resgatando o estudo feito entre 2003 e 2004 nas regiões do 

Seridó, Agreste, Potengi e Trairi, capitaneado pela Dra. Tânia Bacellar, cuja equipe visitou 

uma centena de municípios e diagnosticou problemas, pontos fortes e soluções para um 

desenvolvimento sustentável, sem degradação; 
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g) continuidade e ampliação do programa TJ Mais Sustentável e seu 

direcionamento para os demais Tribunais que quiserem participar, adicionando-se as oito 

sugestões levadas a efeito no capítulo 5, item 5.3 do presente trabalho; 

h) implantação do projeto sugerido pelo Governador eleito, então Deputado 

Estadual Robinson Faria, no sentido de inserir disciplinas de noções de Direito no ensino 

médio do Estado, viabilizando a educação ambiental de jovens e adultos; 

i) inserção de uma disciplina específica em Gestão de Políticas públicas, acerca de 

sustentabilidade; 

A conscientização proposta no trabalho e a realização das medidas acima citadas 

são a primeira contribuição para a preservação do meio ambiente e para a melhora na 

prestação Jurisdicional em matéria ambiental. 

Esse é um dos muitos passos a serem dados a caminho da conscientização 

ambiental e aplicação plena do conceito de desenvolvimento sustentável. 
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