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APRESENTAÇÃO

É sempre uma grande honra apresentar um livro, sobretudo quando se trata de temática 
de tamanha relevância para os adventos deste século XXI e, sobretudo também, quando se 
trata de uma obra coletiva de colegas professores e pesquisadores das Instituições de Educação 
Superior que congregam o Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, em que atuamos como 
gestoras. 

Na sua etimologia de origem latina, a palavra apresentação significa apresentar + 
ação. Do Latim, praesentare, “dar, mostrar para aprovação, exibir”. Fazer a apresentação 
de uma obra implica, pois, dá-la a conhecer, submetê-la à apreciação de outrem, exibi-la. É 
esta a função a nós solicitada: fazer a apresentação da presente obra, intitulada “Direito e 
Sustentabilidade”, resultante de debates e estudos promovidos pelos Coordenadores de Curso 
e pelos representantes dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos cursos de Direito do 
Grupo, no III Encontro Nacional da Cruzeiro do Sul Educacional, com a temática Inovação e 
Criatividade na Educação 4.0, realizado, em 2018, na cidade de São Paulo / SP. 

Falar em Direito e Sustentabilidade, num mundo que vem se tornando cada vez mais 
plural, intercultural e complexo, implica trazer à baila questões de diversidade, de igualdade, de 
respeito. Seja qual for a linha teórica e a perspectiva da discussão, o tema faz-se imprescindível 
para que se promova o que é um dos princípios da Constituição Federal de 1988, artigo 225, o 
de que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

A temática retratada na presente obra vem ganhando relevância mundial desde o ano de 
2000, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), quando diversos países firmaram 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e adotaram a Declaração do Milênio da 
ONU. Em 2015, novo pacto global foi firmado com a Agenda 2030 da ONU, que engloba 17 
objetivos, os quais apontam 169 metas, interligadas e indivisíveis, a serem alcançadas dentro das 
três dimensões do desenvolvimento sustentável: a dimensão econômica, a social e a ambiental.

Em aliança com esses objetivos e metas de alcance mundial, as discussões realizadas pelos 
professores dos cursos de Direito do Grupo ganharam relevância no III Encontro Nacional da 
Cruzeiro do Sul Educacional e fomentaram estudos nessa temática, visando à contribuição no 
processo de preservação ambiental, que garanta a sustentabilidade da vida no planeta. Assim, 
como um dos resultados decorrentes desse III Encontro, foi lançado o desafio de elaborar um 
livro que coletasse os estudos realizados por professores e alunos dos cursos de Direito dessas 
Instituições, durante o ano de 2019. Um Edital específico foi lançado pelo Diretor Acadêmico 
da Cruzeiro do Sul Educacional, Professor Dr. Renato Padovese, e a submissão de artigos ao 
edital resultou, com maestria e louvor, na presente obra Direito e Sustentabilidade.

O livro é composto por oito artigos: o primeiro artigo, intitulado “O artigo 231 da 
Constituição Federal como meio de efetividade da sustentabilidade dos direitos indígenas”, 
é de autoria do professor Me. Ângelo Aparecido de Souza Júnior, Coordenador do Curso de 
Direito do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio – CEUNSP; o segundo, intitulado 



“Responsabilidade socioambiental empresarial em busca do desenvolvimento sustentável: 
desafios e avanços”, é de autoria do professor Me. Dostoievsky Ernesto de Melo Andrade, do 
Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ; o terceiro, intitulado “Compliance: estratégia 
sustentável de gestão empresarial”, é de autoria do professor Dr. Esdras Lovo, Coordenador 
do Curso de Direito, em coautoria com a professora Me. Letícia Machel Lovo, ambos da 
Universidade de Franca – UNIFRAN; o quarto, intitulado “O direito ambiental e o princípio 
da subsidiariedade”, é de autoria do professor Me. Fábio Scopel Vanin, Coordenador do Curso 
de Direito do Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG; o quinto, intitulado “O senso de 
justiça como elemento para a construção de uma sociedade justa e sustentável”, é de autoria do 
professor Dr. Guilherme de Oliveira Feldens, Coordenador do Curso de Direito da Faculdade 
INEDI-CESUCA; o sexto, intitulado “Meio ambiente e desenvolvimento: perspectivas para 
um estado socioambiental sustentável de Direito”, é de autoria do professor Me. José Carlos 
Viana, Coordenador do Curso de Direito, em coautoria com a professora Meire Cristina 
de Souza, ambos da Universidade Cruzeiro do Sul; o sétimo, intitulado “Trabalho decente, 
emprego verde e responsabilidade social empresarial na perspectiva do triple bottom line”, é de 
autoria do professor Me. Raffael Henrique Costa Diniz, do curso de Direito, em coautoria com 
a bacharel em Direito Marcela Maria Bezerra Ferreira, ambos do Centro Universitário de João 
Pessoa – UNIPÊ; e o oitavo artigo, intitulado “O desmatamento na Amazônia legal e a perda 
da biodiversidade”, é de autoria do professor Dr. Paulo Campanha Santana, Coordenador do 
Curso de Direito do UDF.

Esta obra coletiva traduz, também, a Missão da Cruzeiro do Sul Educacional, a de 
“desenvolver em sinergia a tríade ensino, pesquisa e extensão de suas instituições, para que se 
tornem relevantes no cenário nacional, com marcas reconhecidas em seus respectivos mercados, 
formando cidadãos e profissionais que contribuam efetivamente para desenvolvimento local e 
do país”. 

Agradecemos à FAPDF (Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal), pelo fomento 
à publicação e parabenizamos os organizadores da obra, o professor Dr. Paulo Campanha 
Santana, coordenador do curso de Direito, e o professor Me. André Leão, professor do curso 
de Direito, ambos do UDF. 

Também, nossos cumprimentos a todos os autores desta obra coletiva, atual e instigante, 
tanto pela conjuntura política, jurídica, social e ambiental que vivenciamos atualmente no 
mundo, como pela escrita engendrada, repleta de diferentes olhares que problematizam esta 
temática, em busca de melhor saber o estado da arte do Direito e da Sustentabilidade. 

Professora Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff
Reitora do UDF e membro do Comitê Científico do III Encontro Nacional da Cruzeiro do Sul Educacional

Professora Dra. Inês Confuorto
Diretora de Regulação e Presidente do Comitê Científico do III Encontro Nacional da Cruzeiro do Sul Educacional
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1. O ART. 231 DA 
CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL COMO MEIO 
DE EFETIVIDADE DA 

“SUSTENTABILIDADE” DOS 
DIREITOS INDÍGENAS 

Ângelo Aparecido de Souza Júnior1

INTRODUÇÃO

Várias são as razões pelas quais se pode abordar o tema “Direitos Indígenas”2 . Uma 
delas encontra-se no fato incontestável de que a história dos povos indígenas após o primeiro 
contato com os colonizadores, se traduz em uma história de desrespeito à dignidade da 
pessoa humana, a exemplo dos esbulhos, estupros, genocídios e roubos (LOBO, 1996) tudo 
isso acobertado sobre um manto histórico que nos leva a crer na existência de uma política 
inclusiva e uma visão romântica do “selvagem” criada pela classe dominante. 

Assim, verifica-se a partir de uma análise histórica, que tanto a política anterior, quanto 
o atual modelo jurídico liberal-individualista não é capaz de responder e dar uma solução à 
problemática enfrentada pelos povos indígenas.

Referida problemática encontra-se evidente, quando analisamos quanto tempo nossa 
legislação demorou para reconhecer os povos indígenas como “diferentes”, e não como 
inferiores (MAZUR, 2009). 

Não obstante alguns possam achar o tratamento dado ao presente trabalho como 
extremista e, por vezes desanimador, essa é uma abordagem pragmática que se extrai da nossa 
sociedade muito em consequência de um contexto histórico no qual repudia-se a existência de 
direitos indígenas originários, em especial sobre a terra.

Entretanto, importante também reconhecermos que os aspectos culturais da época do 
descobrimento de nosso país eram totalmente diversos, pelo que o tratamento dado aos povos 
indígenas era tido como justo e legal, pelo que forçoso entendermos que as gerações futuras não 
podem ser ‘penalizadas’ pela atitude adotada àquela época, mas também devemos reconhecer 
que estas devam buscar mecanismos que possam trazer aos povos indígenas direitos que, não 

1 Coordenador do Curso de Direito do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP)/Itu.
2 Conforme aponta Basso (2015) “O uso do termo “indígena” tem origem na cultura europeia e ocidental. Para os próprios 
“índios”, esse termo não existe, sendo que cada um se considera pertencente a sua própria etnia, seja ela Guaicuru, 
Paiaguás, Guarani etc”. O presente termo será utilizado no presente trabalho apenas pela sua usualidade. 
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obstante não cheguem a estabelecer um status quo ante, ao menos propicie garantias para que 
estes possam preservar suas culturas.

Assim, o presente artigo tem como escopo se posicionar acerca do tratamento que é 
dirigido aos povos indígenas dentro do território brasileiro, buscando justificar os direitos 
inerentes a esta população sob a ótica da sustentabilidade, contribuindo assim com os dizeres 
do Prêmio Nobel da Paz Desmond Tutu, o qual proferiu: “Não há lugar para a neutralidade. 
Quando você diz que está neutro em relação a uma situação de injustiça e de opressão, você 
decidiu apoiar um status quo injusto”.

Deste momo analisou-se como o Brasil, em um anseio de buscar proporcionar aos povos 
indígenas direitos que lhe foram usurpados à época do descobrimento, buscou através de sua 
legislação, em especial com a promulgação da Constituição Federal de 1988, um resultado 
para a proteção aos povos indígenas de maneira sustentável.

1. DA CONCEPÇÃO DE SUSTENTABILIDADE 

Antes de adentramos na concepção dos Direitos Indígenas, necessário se faz uma 
breve análise da concepção de sustentabilidade para que o leitor, em posse de referida base, 
possa melhor analisar o enquadramento de referida concepção quando da promulgação da 
Constituição Federal de 1988.

Assim, podemos entender a ideia de sustentabilidade pela clássica definição da ONU 
junto ao relatório Brundland, (1987) onde este destaca que: “desenvolvimento sustentável é 
aquele que atende as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de atenderem às suas necessidades e aspirações”.

Aqui podemos observar que, embora o termo utilizado seja “desenvolvimento 
sustentável”, este possui estrita vinculação com o termo “sustentabilidade”.

Outrossim, podemos entender sustentabilidade sobre o prisma do chamado triple bottom 
line (tripé da sustentabilidade), onde definimos que algo é sustentável sempre que conseguir 
manter o equilíbrio entre os aspectos sociais, ambientais e econômicos.

Podemos entender que, ao conseguirmos equilibrar estes três aspectos (social, ambiental 
e econômico), poderemos atender as necessidades da presente geração, sem comprometer a 
capacidade para as gerações futuras.

Deste modo, o presente artigo deve ser analisado sempre mediante esta concepção, 
quando poderemos então verificar que, somente com o advento da Constituição de 1988 é 
que os povos indígenas adquirem seus direitos, os quais podem ser traduzidos sob a ótica do 
princípio da sustentabilidade.
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2. BREVE APONTAMENTO HISTÓRICO

Os primeiros habitantes de nosso continente, segundo relatos históricos foram os povos 
indígenas, os quais aqui se criaram, desenvolveram suas atividades, costumes e um estilo de 
vida próprio e organizado (MAZUR, 2009).

Estudo realizado em terras brasileiras, em Lagoa Santa no Estado de Minas Gerais, 
remonta a presença dos povos indígenas no Brasil em torno de 8.000 a.C, chegando certos 
estudiosos, como a antropóloga Conceição Beltrão, a dispor que referida presença pode ser 
ainda mais antiga, podendo chegar a ser de 12.000 a.C ou 14.000 a.C (LOBO, 1996).  

Com a chegada dos colonizadores, em especial Colombo, o qual após acreditar ter 
chegado as Índias, nomeou indistintamente todos os habitantes do Continente Americano de 
índios (COLAÇO, 2012). Mesmo após descobrirem que não estavam na Ásia, os colonizadores 
propositalmente ignoraram referido fato e continuaram a chamar os moradores daquele 
continente recém descoberto de índios, posto ser mais fácil tornar todos os nativos iguais, 
dispondo tratamento homogêneo, já que o objetivo era o domínio sobre referida população 
(MANZUR, 2012).

Referido domínio retratou centenas de anos de exploração e esbulho dos bens 
pertencentes aos povos indígenas, culminando na extinção de várias etnias, supressão de várias 
culturas e, por vezes, na marginalização de parte dos povos, os quais, retirados de seus locais 
de nascimento, se viram obrigados a migrarem para local incerto.    

Segundo sítio eletrônico da FUNAI3 – Fundação Nacional do Índio, o número de 
indígenas existentes no Brasil à época da Colonização era de 2.000.000 (dois milhões) junto à 
costa e 1.000.000 (um milhão) no interior, totalizando uma população de aproximadamente 
3.000.000 (três milhões) de índios no Brasil, o que na época compreendia a 100% da população 
aqui existente. Já no ano de 2010, referido número caiu para 817.962, ou seja, a população 
indígena no Brasil atualmente corresponde a 0,26% da população total em nosso país. 

De acordo com COLAÇO (2012) mesmo diante do seu extermínio nos últimos 500 anos 
e do tratamento que nosso ordenamento jurídico dispõe ao indígena, ainda sobrevivem no 
Brasil cerca de 220 povos indígenas, cada qual possuindo suas particularidades e diferenças.

 
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O DIREITO 
INDÍGENA

A Constituição Federal promulgada em 1988, trouxe, pela primeira vez um capítulo 
inteiramente dedicado aos povos indígenas (Capítulo VIII do Título VIII).  

Esse capítulo, composto apenas de dois artigos (231 e 232) incluiu grandes avanços na 
política sobre os povos indígenas.

3 Fundação Nacional do Índio – FUNAI. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-
sao>. Acesso em 13 abr. 2016.



10 

Ponto relevante do texto constitucional de 1988 é perceber que este não recepcionou 
grande parte do Estatuto do Índio (Lei n. 6.001, de 19 de dezembro de 1973), a qual foi 
promulgada ainda sobre uma perspectiva integracionista, sob a influência da Convenção n. 
107, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 1957 e ratificada pelo Brasil no ano 
de 1965, tratando em seu corpo da “Proteção a Integração das Populações Indígenas”.

Assim, antes de analisarmos os elementos referentes a sustentabilidade dos Direitos 
Indígenas trazida pelo art. 231 da Constituição Federal, necessário fazermos uma distinção entre 
posse e propriedade, haja vista serem institutos paralelos e, que para sua maior compreensão, 
necessário se faz também a análise do conceito de domínio, instituto inerente à propriedade.

Primeiramente, propriedade e domínio não podem ser usados como sinônimos, a teor 
do que explica San Tiago Dantas (1979):

“Devemos distinguir no direito de propriedade a estrutura interna da estrutura 
externa. A primeira abrange os poderes que o titular do direito pode exercer sobre 
a coisa, e a segunda as relações entre o proprietário e os terceiros. A estrutura 
interna apresenta-se como poder complexo e exclusivo do proprietário sobre a coisa, 
abrangendo o uso, o gozo e a disposição. A estrutura externa importa o direito de 
exigir a abstenção dos terceiros em relação ao objeto de propriedade do titular”. 

Desta forma, cabe salientar que a propriedade possui dois aspectos, um interno e outro 
externo. O interno diz respeito aos poderes que o sujeito pode exercer sobre o bem (usar, gozar 
e dispor), tratando-se aqui do domínio, enquanto que o aspecto externo traz justamente a 
exteriorização da propriedade, que vai além do aspecto interno (domínio) alcançando a relação 
entre proprietário e coletividade no sentido do primeiro poder reaver o bem de terceiros caso 
seja necessário. 

Por sua vez, a posse possui alguns elementos da propriedade (uso e gozo), enquanto 
que propriedade, em seu aspecto interno (domínio) possui também como elemento o direito 
de dispor do bem. Assim, a posse pode coincidir com o domínio quando exercidas pelo 
proprietário (LOPES, 1960). 

Diferente não é o entendimento de BEVILAQUA (2003) quando dispõe que entre posse 
e propriedade há uma relação extensiva da primeira para com a segunda.  

Conclui ainda o nobre jurista quando dispões que “os limites da possibilidade para 
a propriedade são os da posse”, ou seja, onde não há a propriedade, seja porque o bem é 
inapropriável, seja porque a pessoa não tem capacidade para ser sujeito desse direito, não é 
possível a posse.

Como podemos observar pelos capítulos anteriores, o reconhecimento do direito 
originário aos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam é incontestável. 
Porém, dúvida surge quando da leitura do parágrafo segundo do artigo 231 da Constituição 
Federal de 1988: “As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, [...]”.

Ao analisarmos as ideias de LOPES (1960) e BEVILAQUA (2003) acima expostas, 
podemos concluir que a posse destinada aos povos indígenas sobre as terras tradicionalmente 
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ocupadas não pode se confundir com a propriedade das mesmas, isto porque posse e 
propriedade são institutos diferentes.

Outrossim, a própria Constituição Federal ao dispor no art. 231, § 3º que o aproveitamento 
dos recursos hídricos dentro das terras indígenas só pode ser efetivado com autorização 
do Congresso Nacional, bem como a inalienabilidade destas em seu § 4º deixa claro que a 
propriedade de referidas terras indígenas pertence à União, o que não afasta dos indígenas sua 
legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, a teor do art. 232 
da CF de 1988, reconhecendo assim seu direito a posse. 

Superada a questão sobre posse e propriedade, cumpre observar qual a intenção do 
constituinte quando do uso da palavra “posse permanente” no § 2º do art. 231 da CF de 1988. 

A posse, a qual é um estado de fato, antecedeu à propriedade, que é um estado de direito, 
vez que nos tempos primitivos não existia uma organização jurídica, e as coisas necessárias a 
manutenção da vida das famílias primitivas eram aquelas que estavam ao alcance daqueles 
que pudessem colher (BEVILAQUA, 2003). 

Assevera LOPES (1960): “Denominou-se posse, como diz também Labeão, de SEDE, 
como se se dissera POSIÇÃO, porque naturalmente é mantida por quem nela se acha; a qual 
chamam os gregos detenção”.

Desta definição podemos extrair duas ideais, (i) que ao reconhecer o direito originário 
aos povos indígenas, este se dá, tão somente, às terras que estejam ocupadas por referidos 
povos e, (ii) que referidas terras devam estar sendo utilizadas pelos mesmos, sob pena de não 
existir posse.

Cumpre observar, que referida definição de posse tratada por Lopes tem sua origem do 
Direito Civil, pelo que a mesma deve ser compreendida no sentido de que a posse indígena 
trazida pelo constituinte de 1988 não se restringe somente àquela em que o sujeito se encontra 
diretamente ligado ao bem, tal como é o caso da demarcação de terras indígenas, onde grande 
parte da mesma se destina a preservação do meio ambiente ou ao culto religioso.

Assim, indiscutível que a questão das terras para os índios se tornou ponto central na 
discussão posto que dela os povos indígenas poderem sobreviver fisicamente e culturalmente 
(SILVA, 2005). 

De se observar que os dispositivos constitucionais anteriores a 1988 atribuíam às terras 
indígenas um indisfarçável conteúdo provisório pois, as definia como de terras federais, somente 
afetada à população indígena que a ocupasse, aqui entendida que, em caso de desocupação 
(voluntária ou forçada) o indígena perdia a posse da mesma. 

Assim é que a Constituição de 1988, no § 2º do artigo 231, acaba por dar a posse mesma 
destinação constitucional anterior, entretanto, aprimorando referido instituto pois agora com 
caráter definitivo.

Deste modo, tendo a CF repetido os termos “posse permanente” e “usufruto exclusivo”, 
é necessário verificar o que significa essa posse indígena, a qual não se confunde com a posse 
civil, vez que esta é individual e material como já discutido em parágrafos anteriores.

Por sua vez, a posse indígena é coletiva e exercida segundo usos, costumes e tradições do 
povo, a teor da Lei n. 6001 de 1973 (Estatuto do Índio), o qual dispõe no art. 23. “Considera-se 
posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra, que, de acordo com os usos, costumes e 
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tradições tribais, detém e onde habita ou exerce atividade indispensável à sua subsistência ou 
economicamente útil”. 

Ainda que a letra do art. 23 do Estatuto tratasse referida posse como individual, a 
Constituição Federal de 1988 tratou dela como coletiva, vez que agora pode ser considerada 
como ocupação ou habitat. Por isso, subsistindo qualquer dos requisitos de ocupação do § 1º 
(atividades produtivas; preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar; as 
necessárias à sua reprodução física e cultural) há posse indígena, com sua característica de 
permanente, mesmo quando resguardadas à preservação ambiental ou destinada a funcionar 
como imperativo do sagrado (SOUZA FILHO, 2013). 

Quando a Constituição Federal de 1988 traz a concepção de terras permanentes, não 
está se referindo a uma posse do passado, traduzindo um sentido de ocupação perpétua, mas 
sim uma garantia para o futuro ao tratar que referidas terras são inalienáveis, sendo assim de 
uso permanente (para sempre) dos povos indígenas (SILVA, 2005).

Outrossim, quando falamos em usufruto exclusivo, não podemos entender este como 
restrição a ato de troca, venda ou doação de frutos e produtos das riquezas da área, pelo 
contrário, aqui observamos o direito da comunidade inclusive optar por não usar determinada 
área, seja para regeneração, seja por motivos sagrados (SOUZA FILHO, 2013).

Como podemos observar, a chamada “posse permanente” atribuída pela Constituição 
Federal aos povos indígenas difere da chamada posse civil, aqui entendida como mero poder 
de fato sobre a coisa. Segundo Paulo Afonso da Silva (2005) “É, em substância, aquela possessio 
ab origine, que, no início, para os romanos, estava na consciência do antigo povo, e era não a 
relação material de homem com a coisa, mas um poder, um senhorio”.

Daí entendermos que a posse permanente trazida pela Constituição de 1988 traduz 
como um habitat, pois considera as terras habitadas pelos povos indígenas, segundo seus usos, 
costumes e tradições.

CONCLUSÃO

Como podemos observar, o advento da Constituição Federal de 1988 trouxe grande 
avanço aos Direitos Indígenas, em especial ao alinhar a este o princípio da sustentabilidade.

Assim, podemos verificar que, o art. 231 da CF ao reconhecer aos povos indígenas “sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam”, corrobora a concepção do chamado triple bottom line 
(tripé da sustentabilidade), senão vejamos.

O primeiro critério que podemos verificar é o chamado aspecto social, pelo qual o 
reconhecimento de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições reflete a 
proteção de referido aspecto.

No tocante ao aspecto econômico, a CF também tratou de trabalhar no art. 231, quando 
garante “os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam”, posto que, com 
isso pode garantir aos povos indígenas meios de sobrevivência haja vista seu modus de viver.
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Por fim, no tocante ao aspecto de proteção ao meio ambiente, não obstante esteja 
implícito juntamente com o critério econômico, posto que o cultivo de terras pelos povos 
indígenas, por via de regra acaba por preservar o meio ambiente, também pode ser vista 
no § 1º, quando o mesmo atesta: “as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar”.

Deste modo, podemos observar que o constituinte, seja de forma intencional, seja de 
forma acidental, quando da elaboração do capítulo destinado aos povos indígenas, acabou 
por inserir no mesmo a ideia de sustentabilidade, a qual se traduz pelo equilíbrio entre os três 
aspectos social, ambiental e econômico, garantindo assim que aos povos indígenas seja garantido 
mecanismos para manutenção de suas atuais gerações, sem que para isso comprometam suas 
futuras gerações.
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2. RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL 

EMPRESARIAL EM BUSCA 
DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL:  
DESAFIOS E AVANÇOS

Dostoievsky Ernesto de Melo Andrade4

INTRODUÇÃO

A busca por um planeta ecologicamente equilibrado tornou a sustentabilidade um tema 
que necessita ser compreendido sob a ótica da capacidade de preservar e utilizar os recursos 
naturais pelo ser humano sem comprometer a utilização desses mesmos recursos naturais 
pelas gerações futuras. O movimento capitalista que consagra as modalidades de consumo 
está envolvido em um modelo de produção acelerada e consumo desenfreado. Este mecanismo 
incessante requer cada vez mais o consumo de matéria-prima extraídas da natureza para suprir 
as demandas de consumo. O efeito devastador no meio ambiente associado com a proposta de 
exploração para obtenção de capital, impulsionar a economia e promover o desenvolvimento 
às custas da extração do estoque de reservas naturais, apresentam efeitos nefastos a toda 
sociedade. 

Conciliar progresso econômico e preservação de recursos ambientais é uma urgência da 
atual e futuras gerações. Nesta perspectiva, valores coletivos consagrados pela Constituição 
Federal de 1988 insculpido no art. 225 a consagração do direito de que a todos sejam 
garantidos um meio ambiente saudável e igualmente o dever ético, moral e político de preservá-
lo para as presentes e futuras gerações vem sendo fomentadas no campo social, político e 
principalmente econômico. A consolidação desse direito como ato de cidadania, seria a 
condição essencial para se construir uma sociedade sustentável, portanto a reflexão sobre novas 
formas de consumo insustentáveis que se construiu ao longo dos anos em nossa sociedade. As 
organizações empresariais assumem uma nova diretriz nos rumos da obtenção do lucro, diante 
das vantagens oferecidas em relação a valores (preços) que não estão sendo suficientes para a 
obtenção de um mercado consumidor. Cada vez mais a qualidade do produto está relacionada 

4 Bacharel em Direito pela Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ. Mestre em Direito pelo Centro Universitário 
de João Pessoa – UNIPÊ. Pós-Graduado em Ciências Criminais, Processo e Direito Civil e Direito Médico. Advogado. 
Professor Universitário. Email: dosto11@hotmail.com
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à relação da empresa com a sociedade e seu comportamento ético e esses fatores determinam 
o comportamento dos consumidores.

As empresas com práticas sustentáveis reduzem seus custos operacionais por consumir 
menos água, energia e matéria-prima, além de reduzir a geração de resíduos e poluição. Ao 
diminuir os custos, as empresas aumentam a competitividade, pois podem cobrar preços 
menores. Por outro lado, é possível observar que estas práticas podem conquistar novos clientes, 
já que o consumidor, cada vez mais consciente e bem informado sobre os efeitos ambientais 
e processos produtivos sustentáveis, está disposto a adquirir marcas associadas a uma atitude 
positiva em relação ao meio ambiente. No âmbito das expectativas compreendidas na esfera 
legal assumir o papel produtivo como parte da efetivação de um contrato social garantem que 
as leis sob as quais elas devem operar a missão econômica, necessitam estar sob o arrimo de 
uma estrutura legal conformando práticas ás prescrições legais, prevenindo litígios e medidas 
antecipatórias às leis. Proporcionar todas estas garantias por meio de mudanças paradigmáticas 
de ações voluntárias movidas pela responsabilidade social e o reforço do modelo legal proposto 
pela necessidade de equilibrar de forma solidária a responsabilidade de assegurar o bem-
estar social, as empresas vem construindo seus mecanismos de operação condicionadas a 
esta estrutura. Portanto é preciso compreender como a responsabilidade social e os custos de 
práticas sustentáveis no âmbito das empresas garantem vantagem competitiva e estimula o 
consumo consciente. Quais seriam os grandes desafios a serem superados para incluir estas 
práticas reiteradamente e quais seriam os avanços que se pode verificar com o advento destes 
modelos de atividade empresarial? 

1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A relação utilitarista que o homem teve e tem com a natureza sempre foi de muita 
exploração. A extração dos recursos da natureza para suprir as necessidades humanas é 
concebida para ser aproveitadas ad infinitum o que impactou excessivamente na integridade do 
ecossistema afetando sensivelmente a qualidade de vida da população. 

Panarotto(2008) afirma que o ser humano está se deparando com a necessidade de rever 
seus conceitos em relação ao meio natural em que vive, está compreendendo que sem atitudes 
com consciência e respeito para com a natureza e com o próximo não poderá chegar ao tão 
almejado desenvolvimento sustentável. 

A história do desenvolvimento humano esta inteiramente ligada a degradação da 
natureza, pois satisfaz as necessidades da espécie humana, sendo preciso inúmeras discussões a 
nível internacional sobre os prejuízos causados pelas ações devastadoras causadas pelo homem 
em nome do crescimento econômico e da necessidade de consumo, para que alguns países 
tomassem para si regras em comum acordo para que tentem preservar o planeta, criando 
assim a figura do desenvolvimento sustentável em conjunto com a educação ambiental. 

A industrialização, os avanços científicos e tecnológicos ocorridos após a Segunda 
Guerra Mundial transformaram a sociedade ocidental moderna em uma sociedade de 
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consumo. A sociedade moderna se caracteriza por ser um grupo social em estágio avançado 
de desenvolvimento industrial, com grande circulação e consumo de bens e serviços oferecidos 
graças a uma produção intensiva, pois o homem contemporâneo tem uma necessidade 
ilimitada de adquirir e usar inúmeros bens e serviços (FARJADO, 2010).

O modelo que prospera na sociedade de consumo é a produção de bens com tempo 
determinado de existência cujo perecimento é categoricamente calculado. Tal estratégia é 
aplicada com o prognóstico de estabelecer uma rotatividade intensa dos produtos no mercado 
e assim fomentar o consumo desenfreado. O principal determinante nestes modelos de 
produção é o aumento considerável dos lucros. 

“Os mercados de consumo se concentram na desvalorização imediata de suas antigas 
ofertas, a fim de limpar a área da demanda pública para que novas ofertas a preencham” 
(BAUMAN, 2008, p. 128), por meio da inserção no mercado de novos bens e serviços, 
produzindo, destarte, carências e desejos nas pessoas, pois os indivíduos passam a ser julgados 
por aquilo que consomem, vestem ou calçam, pelos locais que frequentam, pelos bens materiais 
que possuem e mostram aos outros membros da sociedade.

Neste contexto de sociedade de consumo desenfreado, a aquisição de bens e serviços 
tornou-se elementos essencial para estabelecer relações sociais e até emocionais. Com o vigor 
e a potencia influenciadora da publicidade toda esta engrenagem de superação dos bens e 
serviços na pretensão de obter lucro desmedido vem tornando a sociedade refém deste 
modelo alucinante de consumo com acelerada produção industrial e consequente exploração 
descomunal dos recursos naturais e liberação de poluentes e resíduos.

Os valores hedonistas envolvidos no consumismo têm a qualidade de liquidar a busca 
pela felicidade através de aquisição e da exposição destes bens para uma sociedade cada vez 
mais moldada a dar préstimos ao materialismo em detrimento aos valores humanos. Para 
Bauman (2008) o consumismo é uma condição irreversível que está introjetados no homem 
como algo que alcança os níveis de integração à essência dos elementos de sobrevivência. Nesta 
perspectiva de valorização do consumismo a uma escala de valores do nível das essencialidades 
do homem, toda esta estrutura de consumo, que vai da produção ao gozo do bem, se assenta 
nas bases de uma crise ambiental sem precedentes. 

O impacto negativo deste processo avassalador sobre o meio ambiente vem repercutindo 
com acelerado desequilíbrio do ecossistema promovendo um cenário ameaçador para o futuro 
da humanidade e com impacto nefasto no presente com inúmeros exemplos de alterações 
climáticas e fenômenos naturais decorrentes desta prática irresponsável. 

De fato o centro, razão e fundamento do processo de desenvolvimento é o homem, por 
conseguinte um ambiente sustentável com acesso ao uso dos recursos naturais e gozar do seu 
equilíbrio indispensável para uma qualidade de vida digna, é imprescindível. De certo que o 
conceito de sustentabilidade deve ampliar as esferas do socialmente sustentável na redução 
da pobreza, nas desigualdades sociais e promotor da justiça e da equidade; culturalmente 
sustentável na conservação do sistema de valores, práticas e símbolos de identidade que, 
apesar de sua evolução e atualização permanentes, determinam a integração nacional através 
dos tempos; politicamente sustentável ao aprofundar a democracia e garantir o acesso e a 
participação de todos nas decisões de ordem pública. 
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Este novo estilo de desenvolvimento tem por norte uma nova ética do desenvolvimento, 
ética na qual os objetivos econômicos do progresso estão subordinados às leis de funcionamento 
dos sistemas naturais e aos critérios de respeito à dignidade humana e de melhoria da qualidade 
de vida das pessoas.

Em uma relação de dominação com a natureza, o homem submete o capital natural ao 
seu poder, que vencida, torna-se uma ameaça ao próprio homem tanto pela escassez quanto 
pela modificação dos sistemas de organização natural destes fenômenos. Uma mudança de 
percepção do homem quanto a estes efeitos vem cada vez mais pronunciado por movimentos 
de conservação e preservação e principalmente de reflexão sobre o futuro do crescimento 
econômico acontecer sob esta perspectiva. Em meio a uma crise ecológica todo o pensamento 
teórico deve submeter ao crivo da reflexão sustentável em um modo de equilibrar a relação 
entre o homem e a natureza já que há uma interdependência desta ligação. 

O direito ao desenvolvimento sustentável deve ser partilhado por todas as partes 
envolvidas, seja o Estado, sociedade, empresas, associações, organizações não-governamentais. 
Preconizado pelo ordenamento para ser operado pelo Estado, este tem que desenvolver 
políticas públicas que venham atingir as metas de desenvolvimento. Um controle judicial para 
efetivação destas políticas públicas são mecanismos indispensáveis para levar efeito este preceito 
estatal. O Estado pode se valer de alianças com o setor privado, já que não consegue assumir 
com propriedade todas as demandas impostas por lei para assegurar os valores instituídos.

Com efeito o binômio desenvolvimento e o crescimento econômico e a importância do 
papel do poder judiciário é revelado por Ferreira (2004, p. 09):  

A dualidade entre ambientalismo e desenvolvimentismo econômico, estruturada 
no contexto do Estado Social, também deve ser superada no âmbito do Estado 
Democrático contemporâneo. Um dos aspectos de estruturação do Estado 
Democrático de Direito consiste, por isso, na elaboração constitucional de um 
modelo de efetivação jurídica do desenvolvimento sócio-ambientalmente sustentável, 
que, nascido do discurso econômico, gerencial, administrativo e eco- lógico, deve 
assumir o status de linguagem normativa constitucional. (FERREIRA, Heline Sivini, 
2004. p, 09)

O conceito de sustentabilidade demarca seus limites de significação na compatibilização 
entre desenvolvimento e preservação do meio ambiente por intermédio da promoção de uma 
política de sustentabilidade na garantia de acautelar a vida biológica e de uma qualidade de 
vida que possa garantir dignidade da pessoa humana no presente e para as futuras gerações. 
Esta aproximação sedimentada com os direitos humanos centra-se na necessidade de apartar 
o desenvolvimento puramente econômico e encontrar a conexão com o ideal de justiça, paz, 
democracia e dignidade. 

 A dimensão econômica requer um gerenciamento eficaz na destinação dos recursos 
públicos voltados para a sociedade de forma a contemplar todos com equidade e justiça. A 
sustentabilidade social demanda um processo de desenvolvimento que venha promover justiça 
distributiva e acesso pleno aos direitos fundamentais e sociais previstos no ordenamento 
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jurídico. A sustentabilidade ambiental exige a integridade ambiental com usufruto de seus 
recursos em um regime de práticas sustentáveis, ou seja, sem gerar qualquer impacto negativo 
de modo que tanto a sociedade possa gozar destes bens naturais sem o excesso de ser capital e 
com manutenção de reservas suficientes para permitir que gerações futuras possam aproveitar 
de um ecossistema equilibrado que garanta qualidade de vida. 

2. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS 
EMPRESAS

A relação da empresa com a sociedade e com o meio ambiente é extremamente complexa 
pois necessita está em conformidade com a busca por resultados econômicos favoráveis. A 
competitividade de uma empresa era restrita aos seus produtos e aos preços, no entanto com o 
avanço das demandas de consumo passou-se a dar mais importância a qualidade dos produtos 
e serviços. Alguns fatores estão inseridos neste processo de qualificação e atributos que um 
produto deve conter, como a postura e política das empresas e sua relação com as causas 
sociais. 

Uma empresa sustentável incorpora conceitos objetivos relacionados com o 
desenvolvimento sustentável nas práticas empresariais de modo permanente. É estar alinhado 
a um substrato ético em que as ações promovidas pelos atores que mobilizam a organização 
precisam integrar para relacionar-se com a sociedade cuja a categoria de valores corresponde 
aqueles que vigoram no meio social e na cultura. A eficiência deve buscar simultaneamente 
parâmetros de qualidade e valorização econômica, respeitando o meio ambiente e revestindo-
se como instrumento de justiça social promovendo a inclusão social, proteção de minorias e 
grupos vulneráveis e equilíbrio de gênero. 

Conquistar o respeito e a estima dos consumidores e clientes é um grande desafio das 
empresas no mundo moderno. Contribuir para o desenvolvimento sustentável é estar inserindo 
em uma política de responsabilidade, adotando estratégias de negócios e atividades que atendam 
as necessidades da organização ao mesmo tempo que atua para amparar os recursos humanos 
e naturais com fins de preservar seus valores para o próprio homem. Fabricar produtos ou 
prestar serviços que não degradem o meio ambiente, promover a inclusão social e participar 
do desenvolvimento da comunidade de que fazem parte, são algumas das iniciativas adotadas. 
Estas atitudes já são vistas como diferenciais cada vez mais importantes para as empresas na 
conquista de novos consumidores ou clientes.

Os benefícios gerados são comprovadamente efetivos na melhoria da imagem da 
empresa; redução de custos de produção(através do reaproveitamento de sobras de matéria-
prima, reciclagem e medidas de economia de energia elétrica); consciência de preservação 
das condições ambientais do planeta a partir da ideia de que os filhos e netos dos empresários 
viverão em um mundo futuro melhor; satisfação dos funcionários que são tratados por meio 
de uma política mas humanizadas das relações de trabalho; valorização das ações da bolsa de 
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valores pois os investidores vem procurando focar atenção em compra de ações de empresas 
sustentáveis.

Processos produtivos que não se adeque a uma ética do cuidar e não se posicione para 
deixar uma marca sustentável estará com sérios riscos de perder espaço no meio competitivo. 
Não apenas as metas ambientais devem ser consideradas para que uma empresa se torne 
uma organização sustentável, é preciso expressar seu compromisso com a sociedade e suas 
demandas. Barbieri (2007 p. 69) reforça a importância de seguir a legislação e honrar contratos 
conforme as leis em vigor, prevenindo os litígios e ainda obedecendo a segurança do trabalhador 
estabelecidas pela lei que regula as relações de trabalho. 

No campo da preservação do meio ambiente a gestão destas empresas deve firmar 
seu compromisso com as atividades que venham causar o mínimo de impacto ambiental, 
o que só poderá ser alcançado por meio de práticas empresariais sustentáveis estabelecidas 
na missão, visão e valores sustentáculos da atividade. Estas práticas de gestão compreendem 
planejamento, organização o norteamento na busca em obter o alcance de metas para atingir 
o máximo de qualidade com menor repercussão ambiental. Este acordo com a qualidade 
deve ser implementado no núcleo das tomadas de decisão estabelecidas no mais alto nível do 
escalão corporativo.

É vigorosa a pressão exercida pela legislação ambiental que passou a controlar a atividade 
empresarial diretamente no controle de emissão de poluentes e resíduos. A imposição legal 
compeliu as indústrias a investir em tecnologia afim de remediar o impacto destes elementos 
nocivos em seus processos produtivos empregando o ofício empresarial e de gestão sob a 
perspectiva preventiva. Neste contexto, amoldar-se a estas estratégias de resguardo ao meio 
ambiente ganha impulso por uma arcabouço legal mais rigoroso e fiscalização efetiva, daí 
a atenção dos departamentos de gestão em conformar-se com as normas e dispositivos 
ambientais. Acima de tudo, a concepção moderna de gestão está cada vez mais conciliada 
com a imagem da empresa em sua inserção do meio competitivo e de concorrência na busca 
desenfreada pela confiança e admiração do consumidor. Corazza(2003, p.4) elenca uma 
relação de particularidades que expressam este modelo: 

A introdução progressiva de uma perspectiva de sustentabilidade; a proliferação dos 
engajamentos coletivos – como os códigos de conduta, os convênios e os acordos 
voluntários; a maior interação entre as esferas pública e privada – com a participação 
dessas organizações na formulação de objetivos e na escolha de instrumentos de 
política ambiental; o maior envolvimento da sociedade civil organizada – como, por 
exemplo, por meio das organizações não-governamentais (CORAZZA, 2003, p.4).

A vantagem da gestão ambiental é esta agregando valor aos produtos e serviços otimizando 
a imagem da empresa pela sociedade. A gestão ambiental das empresas desenvolve mecanismos 
de gerenciamento por meio de controle de regulamentação ambiental e elaborar programas 
de ações de prevenção nos processos produtivos. Outras ações envolvendo o programa seria o 
envolvimento com a tecnologia no controle de emissão de poluentes e resíduos.
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As exigências dos padrões de qualidade determinados por empresas que conferem selos 
de acordo em conformidade com especificações técnicas e também na vistoria dos processos 
administrativos e operacionais. Observa-se também que a adesão espontânea das empresas 
às políticas de sustentabilidade vem crescendo. Utilizando modelos de gestão baseado nas 
modificações operacionais em substituições por energias e insumos naturais renováveis sempre 
com planos de eliminação de poluentes tóxicos. 

As empresas com práticas sustentáveis reduzem seus custos operacionais por consumir 
menos água, energia e matéria-prima, além de reduzir a geração de resíduos e poluição. Ao 
diminuir os custos, as empresas aumentam a competitividade, pois podem cobrar preços 
menores. Vassalo (1999 p. 68) endossa afirmando que os consumidores, ao escolherem um 
produto ou serviço, estão dando cada vez mais importância à postura da empresa em relação ao 
meio ambiente, ao respeito que ela demonstra às leis, aos direitos humanos e aos investimentos 
que ela faz para melhorar a vida da comunidade. 

A sociedade vem cada vez mais aderindo ao consumo consciente em respeito a noção 
de manutenção harmônica dos recursos naturais. A aquisição de bens que acolhe em seus 
processos produtivos práticas sustentáveis estão cada vez mais demonstrando crédito e confiança 
no meio social. É previsível que os problemas sociais e ambientais gerados pelo crescimento 
desordenado nas ultimas décadas tenham despertado nos consumidores a consciência de 
defender os interesses de preservar os bens naturais, buscando produtos e serviços de empresas 
sustentáveis. No esteio não apenas de dar impulso a um marketing favorável as práticas 
adotadas pelas empresas, estas devem apresentar resultados práticos e significativos para o 
meio ambiente e para a sociedade. 

Gama (2004) atesta que há especial preocupação com o denominado “consumo verde”, 
em que as embalagens e os conteúdos dos produtos não contaminem nem agridam ao meio 
ambiente, pois estão a cada dia mais envolvendo os consumidores e os fornecedores, inobstante 
os custos econômicos que essa mudança de atitude ou de expectativas possa acarretar. 

Costa e Carvalho (2005) ressalta que as empresas precisam alinhar suas atividades 
e objetivos de forma a ser economicamente lucrativa, com responsabilidade social, ética e 
ambiental, pois isso se tornou requisito vital para a sobrevivência de uma empresa no mercado, 
afinal a sociedade passou a perceber essas atitudes, levando-as em consideração no momento 
da compra, definindo o sucesso ou fracasso empresarial.

3. RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL 
SUSTENTÁVEL: DESAFIOS E AVANÇOS

É necessário que a noção de cuidado do ambiente seja reforçada na capacidade das 
pessoas de atuar na construção de um padrão de consumo que venha romper com a visão 
imediatista e desprovida de reflexão quanto aos critérios referentes a uma qualidade de vida 
que garanta bem estar e dignidade. Ampliando o compromisso ético ambiental sob a égide 
da responsabilidade na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável, deve-se 
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dilatar suas ambições no enfrentamento das disparidades de renda, oportunidades de trabalho 
que promova a criação de acesso ao trabalho e redução de diferenças sociais etc. O grande 
desafio é superar o modelo de desenvolvimento econômico que ainda nega consumo digno 
àqueles que são considerados peças de um mercado que visa sobrepor capital acima de tudo. 
Diante do impacto negativo de anos de prática irresponsável, as organizações empresariais 
começam a promover um discurso politicamente correto, pautado na ética, implementando 
ações sociais que podem significar ganhos em condições de qualidade de vida e trabalho 
para a classe trabalhadora. É relevante destacar que todo este discurso pomposo não passe 
de marketing empresarial desvinculado de uma prática socialmente responsável.

As políticas e práticas empresariais, de modo consistente, é conferida na forma como as 
urgências advindas do desgaste dos bens naturais promovidos pela industrialização, consumo 
descomedido e políticas exclusivas de obtenção de capital sem responsabilidade social, 
modificaram todo cenário da engrenagem do modo de produção de bens e serviços diante da 
necessidade de promover qualidade de vida. O grande desafio é proporcionar eficiência em 
termos econômicos, respeitando a capacidade de suporte do meio ambiente além de ser um 
instrumento de justiça social ampliando o olhar para dimensões de âmbito social, econômico 
e ambiental.

 Donaire (1999) atesta que para lidar com as exigências conciliadas da prática empresarial 
com a integridade ambiental, deve-se alinhar estratégias com as novas leis e regulamentações, 
procurando ser proativos com questões de cunho social e político (segurança, meio ambiente e 
outros). O supracitado autor revela ainda que a sociedade consciente de sua cidadania e seus 
direitos, vem atentando mais ao comportamento ético das empresas, o que tem provocado o 
surgimento de novas posturas e padrões éticos nas corporações. Estas concepções relativas 
a responsabilidade ambiental para as organizações não impede seu crescimento econômico, 
muito pelo contrário, é ela a responsável pelo sucesso das organizações no cenário atual.  Tal 
iniciativa, acarreta uma nova visão na gestão dos recursos naturais, a qual possibilita eficácia e 
eficiência na atividade econômica e mantém a diversidade e a estabilidade do meio ambiente. 

 O grande desafio da sociedade capitalista contemporânea é construir um modelo de 
crescimento econômico que considere as questões ambientais. José Renato Nalini(2009) adverte 
que se a humanidade continua a dispor dos bens da terra como se eles fossem inesgotáveis, 
inexauríveis e a se servir da natureza como um imenso supermercado gratuito e sem dono, 
portanto, não haverá destino para a espécie. Nessa perspectiva, as empresas devem buscar 
a produção de riquezas, sem as quais não poderia garantir a sua sobrevivência, mas deve 
fazê-lo sempre observando a melhoria da sociedade, na qual se insere e que é na verdade seu 
mercado consumidor, observando o respeito à parcela humana da organização, ou seja, seus 
empregados, garantindo-lhes condições dignas e ambiente de trabalho saudável e, por fim, 
observar sua relação com o meio ambiente, racionalizando recursos, minimizando impactos 
(CARLI, 2014 , p.8). 
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CONCLUSÃO

 Quando a Constituição de 1988 confere o direito ao desenvolvimento sustentável 
e o categoriza ao nível de um direito fundamental do homem, na verdade quer ilustrar a 
importância de atar laços com o princípio da dignidade da pessoa humana. Para alcançar esta 
finalidade é indeclinável que se promova a justiça redistributiva, superestimando os direitos 
sociais e reforçando a tutela do meio ambiente, elemento indispensável para uma qualidade de 
vida apropriada.  

 Por ser um direito fundamental e evidente que os valores agregados devem vincular 
todas as esferas de atuação no meio social seja no âmbito público ou privado. Daí as empresas 
estarem em conformidade em avocar para si empreendimentos sustentáveis seja os contornos 
econômicos, social e ambiental. Portanto é de extrema importância as organizações se verem 
empenhadas a promover e proteger eficazmente o direito ao desenvolvimento sustentável.

 Em suma, pode-se concluir que os benefícios gerados pelas empresas que adotam 
uma gestão sustentável contribuem para a preservação do meio ambiente, colabora para a 
sustentabilidade e para o bem-estar da sociedade além de gerar retornos em sede de lucros 
e reconhecimento e prestígio social o qual associa a imagem da empresa e seus produtos a 
aspectos ambientais.  

 As práticas sustentáveis operadas por empresas são impulsionadas por critérios mistos 
de consciência e responsabilidade no âmbito de garantir o desenvolvimento sustentável, mas 
também incitados pela estrutura legal que envolve desde o amparo em honrar os contratos 
até o atendimento às normas legais gerais (das convenções internacionais ás leis do trabalho, 
consumidor e ambiental). Tais práticas repercutem diretamente no consumo, a partir da cautela 
legal que assegura o direito à informação sobre as práticas de preservação ambiental envolvidas 
na produção e responsabilidade social que venha fomentar o direito ao desenvolvimento 
previsto pela Constituição.
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3. COMPLIANCE: 
ESTRATÉGIA 

SUSTENTÁVEL DE GESTÃO 
EMPRESARIAL

Esdras Lovo5 
Letícia Machel Lovo6

INTRODUÇÃO

A palavra sustentabilidade advém de características ou condições sustentáveis. Dessa forma, 
o adjetivo sustentável, remete-nos a ideia de que determinada situação possa ser considerada 
defensável ou, também, justificável.

Essa fundamentação etimológica se alinha à perspectiva da ciência do Direito, 
desenvolvida ao longo do tempo, respaldada pelas demandas sociais, entremeada pelos valores 
da ética e da justiça os quais coexistem sob a ótica da norma.

Em que pese a noção tradicional de que o Estado seja responsável por estabelecer 
direcionamento à sociedade, é inegável a participação popular na prática da justiça, em 
especial no que tange às mudanças de paradigma oriundas dos propósitos sustentáveis.

O exercício do Direito, portanto, seria inconcebível sem a observância do justificável, do 
defensável, do suportável. Trabalha-se dentro do que é possível e, principalmente, na busca 
de instrumentos para a pacificação social e para a harmonia e equilíbrio entre os indivíduos.

Desse modo, a experiência humana, deve alinhar-se em concordância com a 
multiplicidade de sistemas – econômico, ambiental, social, jurídico e político - que requerem, 
para a manutenção do coletivo, padrões razoáveis de convivência e, por consequência, 
sustentáveis.

A disposição sustentável é uma tendência do século XXI, pois o Estado começa a inclinar-
se – cada vez mais – a priorizar as liberdades individuais dentro de uma proporção que não 
exclua os valores éticos imprescindíveis à convivência. O que, pode-se notar, por exemplo, nas 
políticas ambientais adotadas pelas empresas, na conduta do Ministério Público, bem como no 
que diz respeito à conscientização popular. 

5 Doutor em Direito Constitucional pela PUC-SP, Mestre em Direito Empresarial pela Universidade de Franca, MBA em 
Gestão Empresarial pela FGV, graduado em Tecnologia da informação, professor titular de Direito Empresarial e de Prática 
Trabalhista e Coordenador do Curso de Direito da Universidade de Franca, Diretor Jurídico Adjunto do CIESP e Sócio 
Fundador do Escritório Lovo Advogados.
6 Mestre em Direito pela PUC-SP, Mestre em Linguística pela Universidade de Franca e Bacharel em Direito 
pela Universidade de Franca. Advogada, pesquisadora e professora de Direito Civil, Direito do Consumidor e 
Teoria Geral do Processo na Universidade de Franca. 
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Talvez, este tema seja o grande fundador do sentido e da prática da palavra sustentável 
para o Direito, que pode traduzir-se na seguinte reflexão: como aproveitar as riquezas naturais 
sem exauri-las e, além disso, como preserva-las de maneira global, com a participação de todas 
as camadas sociais?

De modo geral, muito já tem sido feito nesta seara nas últimas décadas, embora seja 
apenas o início de uma longa jornada. Além da retomada da consciência sobre a importância 
do meio ambiente, o Estado tem adotado uma posição fiscalizadora e coercitiva (nada menos 
do que o previsto pela Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição 
Cidadã, não por acaso, trata-se de um sistema humanista e tutelar).

Nessa lógica, a palavra sustentabilidade é reconhecida facilmente no campo das políticas 
de meio ambiente. Entretanto, para além deste recorte, o estímulo desta pesquisa é refletir 
sobre a convivência humana de modo sustentável, ou seja: qual o papel da empresa no nicho 
social? Como o comportamento empresarial pode instaurar a ética na perspectiva trabalhista 
e consumerista, por exemplo? E, também, quais medidas já foram tomadas nesse sentido?

No tocante às medidas relacionadas à ética, a Lei Anticorrupção nº 12.846, de 2013, 
dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, por atos contra a 
administração pública, nacional e estrangeira. Como ponto de atenção, a título de exemplo, 
determina que as empresas cumpram suas obrigações fiscais e, em caso de descumprimento da 
norma, responderão objetivamente.

Contudo, as possíveis respostas aos questionamentos propostos até aqui, não valem-se, 
somente, da Lei Anticorrupção. É cediço que a referida Lei foi imprescindível na mudança 
de paradigma do comportamento empresarial, sobretudo, por instituir novos olhares para a 
importância da ética em ambientes coletivos. 

Entretanto, este estudo, dedica-se a apresentar os principais pontos do termo compliance 
(do inglês: to comply), que pode ser traduzido como “estar em conformidade”, bem como a 
relevância dos programas de compliance (que será examinado adiante, no bojo do Decreto Lei 
nº 8.420 de 2015). 

Assim, volta-se à implementação e ao cumprimento de códigos de conduta e justeza (para 
além dos relacionados ao meio ambiente) e, por conseguinte, ao enquadramento empresarial 
nos pilares da ética e da sustentabilidade.

1. CONCEITO DE COMPLIANCE

Conforme exposto até aqui, o conceito de sustentabilidade associado ao Direito possui 
vertentes peculiares, no que tange ao sistema ambiental, político e jurídico. No tocante ao 
sistema jurídico e às relações de agentes públicos e privados, o mundo, de forma ampla, tem 
testemunhado um período propício às reflexões sobre transparência e integridade.

Em razão de incontáveis escândalos de corrupção e seus episódios traumáticos para a 
sociedade, torna-se imperiosa a necessidade de redução das condutas corruptas, ao passo que 
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o termo compliance tem sido, cada vez mais, estampado nos noticiários e visto como formato 
acessível e assertivo, passível de transformar a realidade – da velha política - nas empresas.

Corrobora o exposto a explicação de Bertoccelli sobre a ideia de compliance: 

“Num voo panorâmico, a ideia de compliance surgiu por intermédio da legislação 
norte-americana, com a criação da Prudential Securities, em 1950, e com a 
regulação da Securities and Exchange Commission (SEC), de 1960, em que se 
fez menção à necessidade de institucionalizar os programas de compliance, com 
a finalidade de criar procedimentos internos de controle e monitoramento de 
operações. Alguns anos depois, precisamente em 9 de dezembro de 1977, registrou-
se na Europa a Convenção Relativa à Obrigação de Diligência dos Bancos no 
Marco da Associação de Bancos Suíços, instituindo as bases de um sistema de 
autorregulação de conduta, vinculando as instituições, cujo descumprimento 
resultaria na aplicação de sanções, como multas e outras penalidades. 
 
Merece destaque ainda, o Ato Patriótico dos Estados Unidos, de outubro de 
2001, criado logo após os atentados terroristas de 11 de setembro. Em seu artigo 
352, foi estabelecido que as entidades financeiras deverão desenvolver políticas e 
procedimentos de controle interno, com o intuito de proteger-se contra a lavagem de 
dinheiro.” (BERTOCCELLI, 2019, p. 35.)

Assim, originado nos Estados Unidos e, depois, registrado também na Europa, os 
programas de compliance surgem para ir além do significado literal do verbo “to comply”7, pois 
é preciso, além de agir de acordo com a Lei, haver um comando interno na empresa que 
controle a eficácia do cumprimento da norma vigente.

Trata-se de uma proposta pautada na prevenção, cuja empresa deverá cumprir o 
programa para evitar transtornos posteriores – que podem ser claramente mais prejudiciais 
– tanto no desgaste interno quanto nas questões públicas. Sobretudo, é fundamental lembrar, 
que o compliance atua na diminuição de riscos e, também, desponta como estratégia sustentável 
de gerenciamento da atividade empresarial.

Em que pese os programas de compliance serem oriundos de um processo de gestão 
anticorrupção e, à distância, parecerem afastados da ciência do Direito, no sentido de que, 
a função, aparentemente, deva ser direcionada apenas a outras carreiras, atualmente, outro 
contexto pode ser observado. 

Naturalmente, o alcance do Direito deve atingir as necessidades sociais e, para isso, 
as novas políticas fazem-se imprescindíveis. Para justificar, portanto, a interligação entre o 
Direito, a sustentabilidade e a prática de um programa de compliance, é preciso pensa-los de 
forma eficaz dentro de um sistema de regras determinadas e convergentes, de acordo com 
princípios e valores capazes de constituírem premissas básicas, adaptáveis e flexíveis à fluente 
relação com a sociedade.

7 Na tradução livre para o português, “to comply” pode significar os seguintes verbos: cumprir, obedecer ou concordar.
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No que tange ao surgimento e criação de sistemas, importa ressaltar a teoria de Niklas 
Luhmman . Chamada, também, de Teoria Social Sistêmica, Willis Santiago Guerra Filho e 
Henrique Gaberllini Carnio entendem que:

“O desenvolvimento desta teoria ocorre a partir do conceito de sociedade que possui 
uma distinção. Para Luhmann, sociedade é a “sociedade mundial” que se forma 
modernamente. O que compõe a sociedade não são os seres humanos que a ela 
pertencem, mas, sim, a comunicação entre eles [...] Nesse sentido, para a organização 
do sistema o que importa é o tipo peculiar de relação, circular e recorrente, entre 
os elementos, enquanto para a estrutura o que importa é que há elementos em 
interação, ação e reação mútua [...]” (GUERRA FILHO; CARNIO, 2016, p. 295-
296.)

Assim, a existência de um sistema, permite que determinada organização possa 
ser autônoma e, dentro de suas peculiaridades, encontre meios para que a comunicação 
se autoproduza. Para conseguir esse intento, a linguagem atua como condição indelével, 
possibilitando interação heterogênea entre diversos elementos, o que, segundo a teoria, poderia 
produzir no sistema jurídico uma espécie de “realidade social”.

Nesse diapasão, seria condizente a perspectiva de que a necessidade social eminente 
permite que o Direito encontre meios para solucionar conflitos de maneira sustentável – em 
especial os coletivos na demanda empresarial – que podem ser feitos de maneira preventiva, 
por meio dos programas de compliance.

2. COMPLIANCE NO BRASIL: INSTRUMENTO DE 
CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO

Inicialmente, é preciso contextualizar o caminho brasileiro no combate à corrupção, 
que, basicamente, segue o seguinte itinerário:

I) O Brasil formalizou compromissos junto às convenções internacionais como a 
Organização das Nações Unidas (ONU), da Organização dos Estados Americanos (OEA) e, 
sobretudo, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE);

II)  Em agosto de 2013, o projeto de Lei nº 6.826/2010 foi aprovado, e, posteriormente, 
converteu-se na Lei nº 12.346/2013 (conhecida como “Lei Brasileira Anticorrupção” ou “Lei 
da Empresa Limpa”);

Releva observar que, após a vigência da Lei Anticorrupção, os dirigentes das empresas 
passaram a intensificar a prioridade de desenvolver programas de Compliance, sobretudo no 
crescente estudo sobre o conjunto de instrumentos e controles internos que, segundo Bertoccelli 
(2019, p. 38.) “prestam a assegurar cumprimento das normas e regras de conduta de uma 
determinada organização”.
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Portanto, pela definição do Decreto nº 8.420/2015, que regulamentou a Lei Brasileira 
Anticorrupção, “tal programa consistiria no conjunto de mecanismos e procedimentos internos 
de integridade, visando detectar e sanar irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 
Administração Pública, nacional ou estrangeira”. (BERTOCCELLI, 2019, p. 38).

O programa de Compliance, segundo os parâmetros do referido Decreto, compromete-se 
com a efetividade nos padrões de conduta aplicáveis a todos os empregados e administradores 
da empresa, independentemente do cargo que ocupam. A implementação desses parâmetros 
acontece por meio de treinamentos periódicos, análise periódica de riscos e registros contábeis 
sobre a situação financeira da empresa.

Nas palavras de Nohara (2018, p. 61.), é imprescindível que haja um “monitoramento 
contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e 
combate à ocorrência de atos lesivos.”

Ademais, espera-se, também, que ao implementar o programa, a empresa possa 
conscientizar-se sobre a relevância do tratamento sustentável no ambiente coletivo. Além de 
contribuir para a manutenção dos valores éticos corporativos, é determinante para o bom 
relacionamento entre os funcionários, que resultará na boa reputação concernente às relações 
trabalhistas e à relação com o consumidor, por exemplo.

3. COMPLIANCE NA PRÁTICA: COMO 
IMPLEMENTAR O PROGRAMA

Em primeiro lugar, vale lembrar as dificuldades enfrentadas, nas últimas décadas, 
para implementação dos programas de compliance. Em muitos casos, os empresários tinham 
dificuldade na utilidade prática deste formato de gestão de riscos e governança, sobretudo, em 
razão de não conseguirem, a priopri, visualizar o programa na prática.

O Brasil, atualmente, comemora um momento em que, além do auxilio do Estado 
(com as Leis e Decretos), os próprios empresarios buscam o ajuste previsto nos programas 
de compliance. Cada vez mais, o compliance officer, ganha espaço e cria soluções, auxiliando os 
gestores e, assim, determinando a eficácia do negócio empresarial.

À luz do entendimento de Assi:

“Por questões do desconhecimento do que é compliance, controles internos, risco 
e auditoria, sempre teremos este problema na implementação de uma gestão 
mais responsável, com processos bem definidos e na qual possamos identificar os 
conhecidos “gargalos” no fluxo operacional, possibilitando que as falhas ou até o 
acúmulo de atividades possam ser ajustados e melhorados.” (ASSI, 2018, p. 11.)

Nesse contexto, o desconhecimento desta possibilidade de atuação ética e sustentável, 
pode impedir o progresso das empresas. Entretanto, a partir da retomada desta consciência, 
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os programas de compliance, podem demonstrar sua eficácia, não só nas grandes empresas, mas 
em micro e pequenas empresas que desejam aprimorar seus processos de gestão e assegurar o 
bom relacionamento coletivo.

Assim, as principais ações de um programa de compliance, na prática, são as seguintes8:

a) Criação de um novo código de conduta ou sua atualização;

b) Criação de um canal de denúncias externo e independente;

c) Elaboração de comitês e políticas de conformidade;

d) Criação de um programa de prevenção da corrupção para os seus colaboradores;

e) Revisão de contratos e reavaliação de fornecedores;

f) Revisão ou elaboração das políticas de relacionamento com agentes do setor público e 
de relacionamento com concorrentes;

g) Treinamentos dos colaboradores;

h) Registros contábeis confiáveis;

i) Seguir à risca o Código de Defesa do Consumidor;

j) Obedecer às Leis trabalhistas;

k) Conhecer acerca das leis aplicáveis ao setor da atividade e fazê-las serem cumpridas por 
todos os sócios, colaboradores e parceiros.

Portanto, é possível redirecionar o comportamento empresarial, desde que o planejamento 
seja executado de forma contundente e fiscalizado de maneira que a prevenção torne-se cada 
vez mais eficaz, evitando-se, por via reflexa, que a empresa seja penalizada por irregularidades 
absolutamente evitáveis.

4. MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO 
EMPRESARIAL E A EFETIVIDADE DE UMA 
GESTÃO SUSTENTÁVEL

Como visto até aqui, é possível redirecionar o comportamento empresarial, desde que 
o planejamento seja executado de forma contundente e, também, fiscalizado de maneira que 
a prevenção torne-se cada vez mais eficaz, evitando que a empresa seja penalizada no futuro.

Foi examinada, também, a importância da conscientização do empresário, sobremaneira, 
quanto à implementação do programa, pois é preciso contratar este tipo de auditoria, 
que atualmente é oferecida por advogados e escritórios especializados em compliance. Vale 
8 Para aprofundamento sobre a prática do programa de compliance, consultar: ASSI, Marcos. Compliance: como 
implementar. São Paulo: Trevisan Editora, 2018.
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destacar que algumas empresas já praticam a contratação de compliances como parte vital dos 
empreendimentos. 

O Brasil inicia um momento valioso nesse assunto. A mais recente notícia é a de que a 
cidade de Aracaju foi a primeira capital do Nordeste a aprovar a Lei do Compliance9 e, outros 
Estados já têm aderido, desde o ano de 2013 (quando aprovada a Lei Anticorrupção), dentre 
eles, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Amapá, Rio de Janeiro, Distrito 
Federal.

Este modelo sustentável de gestão segue em desenvolvimento e ampliação, entretanto, 
tem sido aplicado nas empresas do tipo sociedades anônimas, sociedades limitadas, dentre 
outras, e, também, nas Estatais, gabinetes políticos e no âmbito municipal.

O benefício dessa implementação, além de prevenir riscos e melhorar o relacionamento 
coletivo, colabora com outras Leis, como, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência10 
(ou Lei de Inclusão). O alcance é tanto, que pessoas nessas condições, têm procurado, cada vez 
mais, empresas que tenham implementado o programa de compliance, pelos benefícios de uma 
gestão ética e inclusiva, que cumpra, também, a norma trabalhista.

No âmbito da relação com o consumidor, conhecida como “compliance consumerista”11, 
mostra-se primordial no tocante às mudanças benéficas no âmbito do atendimento, do comércio 
eletrônico, das mídias sociais, do recall e na resolução de conflitos na forma consensual e, tudo 
isso, como parte da fiscalização e gestão de riscos internos das empresas.

Notam-se, consequentemente, mudanças pujantes para o Brasil, com a possibilidade 
do compliance como estratégia sustentável. Atualmente, a visão é otimista, dentro de um viés 
panorâmico do que o País tem enfrentado no quesito combate a corrupção.

Certamente, quanto mais as empresas e o Poder Público aderirem a este modelo de 
gestão, mais próximo o Brasil estará de celebrar a consciência coletiva, a qual possui o condão 
de moldar o futuro, nos ditâmes da função social da empresa - imprescindível às relações 
empresariais – e com a dignidade da pessoa humana, pilar indispensável ao Estado Democrático 
de Direito.

CONCLUSÃO

Tomando por base o que foi até aqui realizado, cumpre esclarecer que esta pesquisa 
não pretende esgotar o tema. Tem por objeto viabilizar um cenário de relexões acerca de um 
assunto atual e relevante. 

9 Conteúdo disponível em: http://www.clicksergipe.com.br/cotidiano/6/54158/aracaju-e-a-primeira-capital-do-nordeste-
a-aprovar-lei-do-compliance.html. Acesso em: 17 ago. 2019.
10 Lei nº 13.146/2015 destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
11 O Ministério Público Federal lançou a cartilha “Compliance Corporativo e Responsabilidade Social” que colabora para 
mudanças no tratamento dispensado ao consumidor. Para acesso completo, consultar: http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr3/documentos-e publicacoes/palestras/Compliance%20corporativo%20e%20responsabilidade%20social.pdf.

http://www.clicksergipe.com.br/cotidiano/6/54158/aracaju-e-a-primeira-capital-do-nordeste-a-aprovar-lei-do-compliance.html
http://www.clicksergipe.com.br/cotidiano/6/54158/aracaju-e-a-primeira-capital-do-nordeste-a-aprovar-lei-do-compliance.html


32 

Como inspiração para o texto, foi escolhido o compliance como instrumento sustentável 
na eficácia nas relações coletivas, em especial no bojo da implementação uma gestão ética e 
transparente.

No decorrer do texto, a primeira abordagem discorre acerca do significado de compliance 
e o seu surgimento nos Estados Unidos e, principalmente, sua utilidade prática como medida 
anticorrupção.

Na sequência, a lucidez de Niklas Luhmann inspira gerações e coloca-nos a refletir acerca 
de como os sistemas sociais corroboram para que a prática do Direito possa desenvolver-se 
em meio as áreas, até então, não tradicionais à ciência jurídica. Justificada a participação 
do Direito na implementação do compliance, encontra-se respaldo para classificar o programa 
como ferramenta sustentável.

Posteriormente, esta pesquisa pondera acerca do surgimento do compliance no Brasil e, 
assim, expõe a trajetória brasileira desde o firmamento de compromissos internacionais, até o 
advento da Lei Anticorrupção, que foi vital para a mudança de comportamento empresarial, 
que, dali em diante, começa a reconhecer a necessidade e pujança que um programa de 
compliance poderia oferecer.

Mais adiante, o texto discorre sobre como, na prática, implementar o programa 
e quais itens são colocados em prática como estratégia preventiva e, especialmente, como 
método de conscientização do empresário e da sociedade acerca dos avultados benefícios que 
proporcionam o cumprimento dos valores da empresa e melhoram, também, sua reputação 
frente ao Poder Público.

Em que pese o Brasil ainda esteja galgando os passos iniciais nesta trajetória, percebe-se 
que a conscientização no tocante à uma gestão preventiva, já tem acontecido em muitos Estados 
brasileiros e, inclusive, empresas que possuem programa de compliance, têm experimentado o 
efetivo cumprimento da Lei de maneira inclusiva, social e sustentável.
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4. O DIREITO AMBIENTAL 
E O PRINCÍPIO DA 
SUBSDIARIEDADE

Fábio Scopel Vanin12

ASPECTOS INTRODUTÓRIOS E O PRINCÍPIO DA 
SUBSIDIARIEDADE

 O princípio da subsidiariedade, que possui origem histórica na antiguidade, sendo tema 
da doutrina social da igreja, em especial nas encíclicas dos Papas Leão XXIII; Pio XI; João 
XVIII e João Paulo II, conforme estudo apresentado por Sampaio13, tendo sua consolidação 
como um tema jurídico com o advento das normas que configuraram a União Europeia.

 Em artigo sobre o tema, Horta expõe detalhadamente como o princípio da 
subsidiariedade ganhou o status jurídico no Direito Comunitário europeu e de que forma os 
países Portugal e Alemanha adequaram seus textos constitucionais. Estudos jurídicos de outros 
países europeus, assim como do Brasil, apontam subsidiariedade como um princípio intrínseco 
do texto constitucional14.

Desta forma, a subsidiariedade é um princípio implícito da CF/1988, como os a 
razoabilidade e a proporcionalidade, por força do disposto na primeira parte do §2º do art. 
5º da norma constitucional.  Entretanto, a sua positivação não-expressa, juntamente com um 
conjunto de dispositivos que apontem para o seu correto entendimento e aplicabilidade, tem 
trazido inúmeros prejuízos para a efetivação das políticas públicas no Brasil.

Tais dificuldades se tornam claras ao observar-se elementos do conceito de Fausto de 
Quadros, que dispõe que a subsidiariedade tem como objetivo “levar a cabo uma repartição 
de atribuições entre a comunidade maior e a comunidade menor” sendo que para o autor, o 

12 Advogado e Professor de Graduação. Doutorando em Direito pela UNISC, com Bolsa do Lincoln Institute, de 
Cambridge, EUA e Aprofundamento de Pesquisa junto ao Grupo de Investigação em Direito Público Global, na 
Universidade da Corunha, Espanha. Mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul e Especialista em MBA Direito 
da Economia e da Empresa pela FGV/RJ. Já atuou como Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores, Coordenador 
Jurídico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretário Municipal do Urbanismo de Caxias do Sul. Coordenou os 
Cursos de Ciência Política e Relações Internacionais da Faculdade da Serra Gaúcha. Atualmente é Coordenador do Curso 
de Direito do Centro Universitário da Serra Gaúcha e sócio do escritório Vanin Advogados.
13 SAMPAIO, Gustavo José Marrone de Castro. O Princípio da Subsidiariedade como Critério de Delimitação 
de Competências na Regulação Bancária. 2015. 207 f. Tese (Doutorado em Direito) Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, 2011. p. 110-111.
14 HORTA, Raul Machado. Federalismo e o Princípio da Subsidiariedade. In MARTINS, Ives Granda da Silva. 
As vertentes do direito constitucional contemporâneo. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. p.  153-155 e p.  164-165. 
Nesse sentido, o autor Horta dispõe não ver necessidade de exercício “da atividade do poder constituinte de revisão, para 
introduzir no texto constitucional brasileiro o princípio constitucional da subsidiariedade” uma vez que vê como suficiente 
“a legislação concorrente ou mista, no âmbito da repartição de competências” e sua “natureza subsidiária, complementar 
ou supletiva”.
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principal elemento está “na descentralização, na comunidade menor, ou nas comunidades 
maiores, das funções da comunidade maior”15.

Um problema grave na federação brasileira, e isto inclui as políticas ambientais, está no 
fato de que a imposição de tarefas aos entes locais não tem sido acompanhada de uma novo 
pacto na distribuição de receitas, sendo indispensável que se avance neste sentido, adequando-
se o texto constitucional, para que os anseios de descentralização do legislador constituinte 
materializem-se de fato, efetivando-se como políticas públicas.

Contribuindo na formação do conceito de subsidiariedade, Baracho aponta para dois 
elementos fundamentais: a complementaridade e a suplementariedade. O primeiro elemento 
consiste na relação complementar entre o Estado e a sociedade, e pode ser considerada a visão 
horizontal do princípio. A suplementariedade, tem relação com a visão vertical do princípio 
e consiste na divisão de tarefas, na “repartição entre duas categorias de atribuições, meios, 
órgãos, que si distinguem uns dos outros, por suas relações entre si”16.

O autor Sampaio faz classificação que vai ao encontro dos elementos fundamentais 
apresentados pelo autor Baracho, definindo duas formas de aplicação da subsidiariedade. 
Uma delas seria a “subsidiariedade estatal” que trata da relação entre o estado e a sociedade 
(entendida como os grupos intermediários ou os indivíduos), e outra, seria a “subsidiariedade 
institucional” que abrange “o aparelho estatal” definindo e identificando “a repartição de 
competências entre os diversos órgãos, entidades e instituições que integram o Estado”17.

Neste ponto, já é possível fazer um recorte sobre o alcance do presente ensaio: a proposição 
é trabalhar os aspectos verticais, o elemento da suplementariedade, ou ainda, a denominada 
subsidiariedade institucional, na estruturação das competências do direito ambiental, a partir 
de uma abordagem teórica sobre o tema.

A subsidiariedade é vista por alguns autores como caminho para a eficiência. A busca 
de novas alternativas para proporcionar melhores condições de desenvolvimento econômico e 
socioambiental para os cidadãos passa por mudanças na forma de gerir o espaço local, o que 
é reforçado por teorias que sustentam que o empoderamento dos governos e das sociedades 
locais tem como resultado uma melhor contrapartida do Estado em Políticas Públicas, do que 
um governo altamente centralizado. 

Conforme disposto por Borja e Castells, “o princípio legitimador da autonomia 
é a proximidade o que permite estabelecer uma relação direta e imediata da organização 
representativa e a estrutura administrativa com o território e a população” 18. A posição dos 
teóricos é complementada pela visão de Hermany, que vincula a ideia de proximidade com a 
“noção da eficiência” através do princípio da subsidiariedade. 

Nesta abordagem “distingue-se a noção de subsidiariedade da mera constatação 
de proximidade, não sendo suficiente que a instância esteja próxima do administrado” 

15 QUADROS, Fausto de. O princípio da subsidiariedade no Direito Comunitário. Coimbra: Almedina, 1995. 
p.17.
16  BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O Princípio da Subsidiariedade: Conceito e Evolução. Rev. Fac. Direito 
UFMG Belo Horizonte, V. 35, N. 35, P. 13 – 52, 1995. p. 34
17 SAMPAIO, Gustavo José Marrone de Castro. O Princípio da Subsidiariedade como Critério de Delimitação 
de Competências na Regulação Bancária. 2015. 207 f. Tese (Doutorado em Direito) Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, 2011. p. 114-118.
18 BORJA, Jordi; CASTELLS, Manuel. Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información. Madri: 
Taurus, Habitat, 1997. p. 151.
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acrescentado o fato de que “a esfera mais relacionada a esses cidadãos possa desempenhar 
as atividades administrativas com eficiência”. Entende-se dessa forma que “a efetividade da 
ação pública a partir do Município é o elemento essencial do princípio da subsidiariedade, 
possibilitando aos entes mais próximos o exercício das atribuições que lhe forem possíveis, 
desde que articulados com a noção de eficiência”19.

Reforça a presente constatação, o disposto por Sampaio, ao afirmar que no princípio 
da subsidiariedade está a ideia de “reordenar as competências estatais de forma idônea e 
responsável, a fim de tornar sua atuação mais eficiente” 20. As teorias apontadas demonstram-se 
coerentes, entre outros motivos, aos apontamentos históricos indicados pelo autor Van Creveld, 
que, ao descrever as Cidades Estado, dispõe que seus governantes eram “figuras públicas” e 
“vistos diariamente na ida e volta dos locais públicos” e que por este motivo “nada impedia 
que o povo os abordasse nas ruas para entregar petições e fazer reclamações”, situações que 
são habituais atualmente em grande parte dos Municípios brasileiros21.

Paralelo a situações como esta, em que se aponta para uma relação próxima entre governos 
locais e representados, está o problema da concentração de recursos, que não acompanhou a 
desconcentração de competências iniciada na Constituição de 1988 e ampliada nestes quase 
trinta anos de vigência da norma constitucional.

A realidade de desequilíbrio econômico-financeiro, decorrente do aumento de 
atribuições, sem o respectivo repasse de receitas é bem ilustrado pela Confederação Nacional 
dos Municípios, que tem realizado importante trabalho neste sentido. Em artigo, o ex-
presidente da entidade, Ziulkoski, destaca a situação grave vivida pelos governos locais que, 
no contexto atual do federalismo, “vivem, sim, ‘de pires na mão’, pois esta, infelizmente, é a 
única alternativa para se conseguir recursos e colocar em prática as promessas de campanha”. 
No texto é destacado ainda que “desonerações, contingenciamentos, subfinanciamentos de 
programas e desrespeito à autonomia” são fatores que só contribuem para “a peregrinação de 
prefeitos a Brasília” e “enquanto as atribuições aumentam, a distribuição tributária continua 
igual”22.

Reforça-se porém, valendo-se das ideias de Hermany23, que embora se reconheça 
potencialidades na estruturação da atuação do Município “o poder local não deve ser 
compreendido com uma solução em si mesmo”, sendo que as adequações a serem realizadas 
no texto constitucional, visando a materialização do princípio intrínseco da subsidiariedade, 
é apontar para ideia de um “novo federalismo” com atuação do ente local objetivando a 
materializar os princípios constitucionais, neste caso, com base no pressupostos do art. 225 da 
Constituição Federal de 1988.

19 HERMANY, Ricardo; PEREIRA, Henrique Mioranza Koppe. Políticas Públicas Locais de Saúde: Uma Análise a 
partir do Princípio da Subsidiariedade Administrativa. p. 214-231. In REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). 
Direitos Sociais e Políticas Públicas: Desafios Contemporâneos – Tomo 11. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011. p. 220-
221. 
20 SAMPAIO, Gustavo José Marrone de Castro. O Princípio da Subsidiariedade como Critério de Delimitação 
de Competências na Regulação Bancária. 2015. 207 f. Tese (Doutorado em Direito) Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, 2011. p. 114-118.
21 VAN CREVELD, Martin. Ascenção e Declínio do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 42.
22 ZIULKOSKI, Paulo. O Desequilíbrio Federativo e a Crise nos Municípios. p. 9-15. In O Desequilibrio 
Federativo e a Crise nos Municípios.  Brasília: CNM, 2013. p. 13.
23 HERMANY, Ricardo. (Re)Discutindo o Espaço Local: Uma abordagem a partir do direito social de 
Gurvitch. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2007. p. 281-283.
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Sendo assim, tendo como base as reflexões de Horta, que indica que que “é na repartição 
de competências da Constituição Federal de 1988 que se localiza a forma mais avançada do 
princípio da subsidiariedade”24 passa-se a abordar os desdobramentos práticos do princípio no 
direito ambiental.

A SUBSIDIARIEDADE NO DIREITO AMBIENTAL

O Direito ambiental tem uma estruturação de competências de execução nacional, 
existindo uma cooperação entre os entes federados para o seu exercício, sendo um dever do 
Poder Público como um todo, seja por força do art. 225 ou do art. 23, VI e VII, ambos 
da Constituição Federal. A temática ambiental, há muito tempo, possui uma sistematização 
que inclui os Municípios. Desde a normatização do SISNAMA – Sistema Nacional do Meio 
Ambiente, previsto na Lei n. 6.938/1981, já se previa a existência de “órgãos locais” para 
a tutela ambiental (art. 6º, VI,), considerados como “os órgãos ou entidades municipais, 
responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições”25.

A ideia prevista no SISNAMA foi recebida pela Constituição Federal de 1988, que 
dispôs sobre a divisão das competências ambientais em seus arts. 21 a 30, através de diversas 
regras de repartição formais e materiais. Essa distribuição, em especial, no que diz respeito 
as competências administrativas comuns e legislativas concorrentes, ao mesmo tempo que 
consagram uma ideia de cooperação, característica do texto constitucional, acabam por gerar 
problemas de ordem prática, ao não definir precisamente as obrigatoriedades.

Neste sentido, Greco afirma que ao mesmo tempo que “as normas constitucionais que 
interessam ao Direito Ambiental são abundantes” visto que foram atribuídas “competências 
legislativas e administrativas privativas, comuns e concorrentes aos diversos entes territoriais” 
o legislador constituinte não apresentou a mesma preocupação em “delimitar com precisão 
onde começa e onde termina a competência de cada um”.26 Cabe destacar, que em relação 
as competências comuns administrativas, existiu avanço normativo com o advento da Lei 
Complementar n. 140/2011, que entrou em vigor com o intuito de regulamentar a matéria, 
com base no disposto no parágrafo único do art. 23, no que diz respeito as competências 
ambientais. 

A norma complementar tem como um dos seus objetivos, conforme previsto no art. 3º, 
III, “harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação 
entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir uma atuação 
administrativa eficiente”, o que se demonstra diretamente relacionado com os preceitos do 
princípio da subsidiariedade.  

24 HORTA, Raul Machado. Federalismo e o Princípio da Subsidiariedade. In MARTINS, Ives Granda da Silva. 
As vertentes do direito constitucional contemporâneo. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. p.  164-165.
25 BRASIL. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 
outras providências. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: https://goo.gl/aMb5h5. Acesso em 12.10.2016.
26 GRECO, Leonardo. Competências Constitucionais em Matéria Ambiental. p. 1261-1279. In MILARÉ, Edis; 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Doutrinas Essenciais Direito Ambiental: Fundamentos do Direito Ambiental. 
Volume 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 1263.

https://goo.gl/aMb5h5
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A problemática da sobreposição de atuação dos entes, antes da entrada em vigor da Lei 
Complementar, demonstrava suas mais graves repercussões na implementação do instrumento 
denominado licenciamento ambiental, até então regrado pela Resolução n. 237/1997 do 
CONAMA, e que, segundo Antunes “não era o instrumento hábil para dispor sobre a matéria”, 
visto que tratar-se de atribuição de competência dos entes federativos, cuja normatização dever-
se-ia se dar por Lei Complementar 27. Com a Lei Complementar n. 140 ficou definido, por 
força do disposto no art. 13, que o licenciamento ambiental, deverá ser efetivado em âmbito 
único, trazendo uma indicação de solução normativa para uma controvérsia de décadas.

Embora exista o inquestionável avanço, em especial relativo ao licenciamento ambiental 
em âmbito único, já há questionamentos sobre a constitucionalidade da disposição da norma, 
visto que ela, conferiu aos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente, com base no art. 9º, XIV, 
“a” definir o que é “impacto ambiental de âmbito local”, delimitando as competências do 
Município. 

Questiona-se: como pode um órgão colegiado estadual definir quais as competências 
de uma esfera de poder reconhecida constitucionalmente como o Município? Tal delimitação 
não representa avanço no reconhecimento da autonomia dos entes, que deve ser delimitada 
nos princípios constitucionais e não na estipulação de um ente colegiado pertencente a outra 
esfera de poder, cuja a escolha dos membros nem sempre ocorre de acordo com a vontade 
popular.

Além desta problemática, muitas outras dúvidas sobre o limite de competência de 
cada entre federativo em matéria ambiental, existentes em decorrência da leitura do texto 
constitucional, permanecem sem solução, apesar do advento da Lei Complementar n. 
140/2011. A norma distribui o que seria competência da União, Estados e Municípios no 
disposto nos seus arts. 7º, 8º e 9º respectivamente. Uma simples leitura dos dispositivos, dão 
conta que, determinadas ações administrativas, permanecem direcionadas aos três entes, sem 
que se tenha feito uma divisão. Esta constatação também é feita pelo autor Machado:

A fixação de normas para a cooperação entre os entes federativos feita pela Lei 
Complementar n. 140/2011, deixou muitas áreas de atuação dos entes federados 
com a competência comum idêntica à situação anterior da elaboração desta lei. 
[...] Excetuando-se as competências outorgadas pelos art. 21, 25, 29, 29-A e 30, 
da Constituição, todas as atribuições de competências da Lei Complementar n. 
140/2011, ficarão, em cada caso, sujeitas a livre adesão pelos entres federativos, que 
não podem ser constrangidos, sem violação constitucional, à abstenção do exercício 
da competência comum.28

27 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.120. Segundo o autor “As grandes 
dificuldades existentes no processo de licenciamento ambiental, decorrentes, em grande parte, de uma incompreensão 
da Lei 6.938/81, acarretaram que, muitas vezes, fossem exigidas dos empreendedores diferentes licenças ambientais. Tal 
situação, evidentemente, não poderá prosseguir, em razão dos seus elevados custos e de sua irracionalidade latente. A 
ausências de lei complementar tratada no art. 23 da Constituição Federal fazia com que todas as questões tornassem mais 
complexas e a insegurança jurídica fosse uma característica marcante de nosso sistema de proteção ao meio ambiente”.
28 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Legislação Florestal (Lei n. 12.651/2012) e Competência e 
Licenciamento Ambiental (Lei Complementar n. 140/2011). São Paulo: Malheiros, 2012. p. 75.
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 Nesse sentido, elementar a conclusão de Antunes ao dispor de que, embora o modelo 
da Lei Complementar n. 140/2011 busque um equilíbrio federativo entre os diferentes entes, 
“passar do retórico para ao prático é algo bastante complexo, especialmente em matéria 
ambiental de difícil execução”29.

Em relação as questões de interesse local, ligadas com a materialização da subsidiariedade, 
Custódio ressalta existir “evidente autonomia municipal em matéria ambiental, tanto em sua 
natureza privativa (ou interesse local), como supletiva, concorrente ou comum”.30 A atuação 
do município teve uma mudança de paradigma a partir da alteração legislativa do art. 10 da 
Lei n. 6.938/1981, promovida pela Lei Complementar n. 140/2011. No texto anterior, a 
competência para o licenciamento ambiental era originariamente dos órgãos estaduais, o que 
ficou alterado, pelo novo sistema, que define competências específicas para o licenciamento de 
cada um dos três entes, inclusive o local.

Todavia, uma definição mais específica de tal competência, está relacionada a deliberações 
dos órgãos estaduais, já criticada neste capítulo. Assim, em parte, a atuação do pode continuar 
vinculada com a realização de convênios com os órgãos estaduais e federais. Conforme dispõe 
o autor Krell, em regra, as definições de competências por convênios, carecem de efetividade. 
A afirmação pode ser justificada, uma vez que “a falta de uma definição prévia mais precisa 
das funções de cada nível de componentes do SISNAMA faz com que importantes esforços 
sejam executados em níveis inadequados e não produzam os efeitos adequados”31.

Para evitar a falta de efetividade dos convênios, Antunes ressalta “a necessidade de que os 
Municípios se equipem com uma legislação adequada, com previsão dos tipos administrativos 
e das sanções a serem aplicadas” ressaltando que “o fato de existir uma competência comum 
entre União, Estado e Municípios para proteger o meio ambiente” não exime a responsabilidade 
do ente local de ter uma legislação própria32.

Essa norma própria, local, que trata do meio ambiente, é a Política Municipal do Meio 
Ambiente. Maciel destaca que o Município não pode ignorar, ao tratar de matéria ambiental 
local, o interesse geral transmitido pela norma federal, devendo respeitar, entre outras normas, 
a Política Nacional do Meio Ambiente33. Ao lado da Política Municipal, o Município deve 
instituir Secretaria Municipal e o Conselho Municipal, formando-se assim, um Sistema 
Municipal do Meio Ambiente.

29 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.120.
30 CUSTÓDIO, Helita Barreira. Direito Ambiental Brasileiro e Competência do Município. p. 1179-1218. In 
MILARÉ, Edis; MACHADO, Paulo Affonso Leme. Doutrinas Essenciais Direito Ambiental: Fundamentos do Direito 
Ambiental. Volume 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 1216.
31 KRELL, Andreas J. Discricionariedade Administrativa e Proteção Ambiental: O controle dos conceitos 
jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 110. 
Segundo o autor: “Em muitas cidades, a harmonização entre órgãos ambientais estaduais e das prefeituras ainda não 
ocorre de maneira satisfatória, e pequenas empresas como tinturarias, funilarias, bares e restaurante, lavanderias e postos 
de gasolina acabam não sendo controladas por ninguém. Em geral, as esferas estatais superiores quase não influenciam o 
desempenho dos municípios na execução dos seus encargos locais relacionados à proteção ambiental, evitando também a 
tomada de medidas punitivas contra eles”.
32 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 10. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p.85.
33 MACIEL, Marcela Albuquerque. Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável: A Avaliação Ambiental 
Estratégica como Instrumento de Integração da Sustentabilidade ao Processo Decisório. p.452-486. In BENJAMIN, 
Antonio Herman; LECEY, Eladio; CAPPELLI, Silvia; IRIGARAY, Carlos Teodoro José. PMNA: 30 anos da Política 
Nacional do Meio Ambiente. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2011. p. 472.
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A Lei Complementar n. 140 trouxe um reforço normativo nesse sentido, e, por disposição 
do art. 5º caput e do seu parágrafo único, que dispõe, respectivamente que “o ente federativo 
poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações administrativas” nos casos em que “o 
ente destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado”, e, define como órgão 
ambiental capacitado “aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente 
habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem 
delegadas”.

A Política Municipal do Meio Ambiente, respeitadas as normas gerais e eventuais 
regramentos estaduais, deve conter princípios; instrumentos; regras de fiscalização; infração 
e penalidades referentes ao controle de diversas formas de poluição, como do ar, do solo, 
das águas, sonora, visual, entre outras. Uma vez havendo disposição acerca da “imposição e 
a arrecadação de multas” exige-se que a norma esteja “plenamente submetida ao princípio 
da legalidade”.  Desta forma, para que se compatibilize “a competência constitucional dos 
Municípios para darem combate à poluição e proteger o meio ambiente, com o princípio da 
legalidade” é necessária “a existência de uma legislação municipal própria sobre o assunto e, 
principalmente, com sua aplicação aos casos concretos34”.

Em decorrência destes aspectos, no direito ambiental, são graves os problemas 
decorrentes da ausência de clareza em relação as atribuições de cada ente federativo. Mais 
grave ainda, na esfera ambiental, é a existência de uma norma complementar recente, com 
o objetivo de regulamentar o art. 23, e que, embora tenha apresentado avanços em definir o 
licenciamento ambiental em âmbito único, carece de precisão normativa que defina de forma 
clara as competências de cada ente.

No que refere-se os problemas de financiamento público, embora a temática ambiental 
siga a regra das mais diferentes políticas setoriais e careça de maiores recursos, alguns 
avanços como a criação de fundos municipais, estaduais e federais, que concentram os valores 
decorrentes do pagamento de taxas de licenciamento e multas administrativas impostas a 
quem descumpre as normas ambientais, torna a situação menos grave, se comparada com 
a esfera urbanística, que nem sempre tem um fundo específico e acaba por sempre disputar 
como outras políticas sociais mais sensíveis, como saúde e educação, a priorização de recursos 
públicos para implantação de suas políticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A subsidiariedade é um princípio constitucional intrínseco, que visa uma divisão 
adequada das competências, buscando aproximar da população a execução das políticas 
públicas, tornando, por consequência, a prestação de serviço mais eficiente. Para que se 
efetive na plenitude, o princípio precisa estar estruturado de um viés horizontal, relacionado a 
participação das pessoas nas decisões governamentais, assim como, de uma concepção vertical, 
que tem relação com uma racional e coerente distribuição de tarefas.

34 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 10. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 85-86.
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No Direito Ambiental, em que pese o avanço trazido pela Lei Complementar n. 
140/2011 ao dispor sobre o licenciamento ambiental em âmbito único, que era uma das 
principais controvérsias acerca da competência comum, o fato de existir uma norma específica, 
que não resolveu o problema da delimitação das competências, deixando em aberto uma série 
de lacunas, como ocorre na regulamentação de outras políticas setoriais, o que confirma a 
necessidade de regulamentação constitucional do princípio da subsidiariedade, para que se 
defina de forma clara e objetiva a atribuição e a origem dos recursos públicos para a atuação 
eficiente de cada ente da federação, garantindo-se políticas públicas ambientais eficientes.
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5. O SENSO DE JUSTIÇA 
COMO ELEMENTO PARA 
A CONSTRUÇÃO DE UMA 

SOCIEDADE JUSTA E 
SUSTENTÁVEL

Guilherme de Oliveira Feldens35 

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento sustentável é um dos temas de maiores preocupações das principais 
reflexões teóricas do século XXI. A ideia de conjugar o desenvolvimento econômico e a 
produção de riqueza com a preservação do meio-ambiente e com a inclusão social, levando 
em conta a herança para as futuras gerações, tem sido objeto de discussão por muitos juristas, 
filósofos, economistas. Nesse contexto, a teoria da justiça como equidade, construída pelo 
filósofo norte-americano possui um arcabouço teórico muito rico para discutir o presente tema. 
Sua obra apresenta um sentido muito particular, pois o seu objeto não é a fundamentação de 
uma sociedade, como nas teorias contratualistas clássicas, mas sim, a seleção de princípios de 
justiça que definam a regulação social. 

O presente trabalho, portanto, tem por fim defender que a ideia de “senso de justiça” e 
de cooperação social apresentada pelo autor é capaz de, respeitando a concepção livre e moral 
de pessoa, evidenciar que nenhuma concepção de política pública ou de Direito pode praticar 
um discurso incompatível com a preocupação ambiental, nem que possa apelar para posições 
predatórias. Por meio disso, pode-se evidenciar que a teoria de John Rawls é capaz, acima de 
tudo, de garantir um mundo propício ao ser humano, fazendo com que a estrutura básica da 
sociedade orientada pelos princípios de justiça gere um efeito positivo sobre a preservação de 
recursos e manutenção da justiça para as próximas gerações.

1. A CONCEPÇÃO DE PESSOA E A COOPERAÇÃO 
SOCIAL 

O desenvolvimento de um ideal de pessoa é, segundo Rawls, essencial para uma 
teoria moral. O objetivo principal de uma doutrina moral “é especificar uma concepção 

35 Coordenador do Curso de Direito da Faculdade Cesuca. Doutor em Filosofia pela Unisinos. 
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apropriadadepessoa, que inclua considerações gerais acerca da natureza humana e da 
sociedade”36. Dessa maneira, a concepção de pessoa é parte essencial de uma concepção de 
justiça política, pois caracteriza como os cidadãos devem ver a si mesmos e uns aos outros em 
suas relações sociais37.  

Rawls distingue três formas de considerar a “pessoa”: o das partes na posição original38, 
o dos cidadãos numa sociedade bem-ordenada e, finalmente, o nosso – o seu e o meu, que 
estamos formulando a ideia de justiça como equidade e examinando-a enquanto concepção 
política de justiça39. Essa última forma de considerar a pessoa se refere à discussão sobre a 
possibilidade de a teoria da justiça como equidade ser um empreendimento aceitável, dentre 
outros possíveis, para ordenar uma sociedade40. Cabe aqui discutir a legitimidade dos princípios 
de justiça e a sua aplicação na prática, bem como a sua eficácia e a sua capacidade de gerar a 
sua própria estabilidade41.

Na posição original, sob a ótica normativa, a pessoa é considerada igual, livre e capaz 
de determinar racionalmente a sua concepção de bem. Sob condições razoáveis, é capaz 
de determinar também os termos do acordo político relativo aos princípios de justiça. Os 
participantes do acordo representam as pessoas que habitam uma sociedade bem-ordenada e 
que possuem as capacidades morais42. Trata-se, portanto, de representar pessoas que cooperam 
e estão preocupadas com o bem estar comum da sociedade, que têm consciência de seus 
interesses e dos outros, e estão dispostas a encontrar um consenso. Esse consenso somente 
é obtido quando as pessoas elegem suas partes racionais para serem seus representantes, e 
quando entram na posição original e aceitam as restrições da justiça impostas pelo véu de 
ignorância43. As pessoas dispostas a entrar na posição original buscam resolver racionalmente 
os conflitos de interesses que se apresentam nas sociedades reais.

Na segunda forma de representar a pessoa (“dos cidadãos em uma sociedade bem-
ordenada”), a investigação de Rawls dirige-se às exigências dos princípios validados na 
posição original. Nesse ponto, a concepção-modelo de pessoa representa o ideal de cidadãos 
cooperantes, possuidores das duas faculdades morais (concepção de bem e senso de justiça) 
e capazes de exercê-las e desenvolvê-las plenamente44. É a idealização de pessoas que, em 
sociedade democrática, cooperam durante toda sua vida45. Assim, essa concepção determina 

36 PEGORARO, Olinto Antônio. Ética é justiça. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. p. 86.
37 RAWLS, John. Political liberalism. New York: Columbia University Press, 1996. p. 30.
38 Nozick (1991, p. 231) afirma que Rawls parte de uma concepção medíocre de pessoa, não considerando as diferenças 
naturais, para atingir, contrariamente, um ideal de dignidade humana: “denegrir a autonomia e a responsabilidade 
fundamental de uma pessoa pelos seus atos é uma orientação arriscada para uma teoria que, à parte isso, deseja reforçar a 
dignidade e o respeito próprio de seres autônomos”.
39 RAWLS, John. Kantian constructivism in moral theory. In: RAWLS, John. Collected Papers. Cambridge/Mass.: 
Harvard University Press, 1999. p. 321.
40 SANDEL, Michael. Liberalism and the limits of  justice. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1998. p. 
175.
41 Para Rawls, a prova, quanto a esse ponto de vista, “é a de um grande equilíbrio ponderado. Procura-se ver até que 
ponto a doutrina, tomada como um todo, alia e articula entre si nossas convicções mais firmes e mais ponderadas, em todos 
os níveis de generalidade, depois de um exame sério, uma vez feitos todos os ajustes e revisões que pareçam necessários”. 
(RAWLS, 2000, p. 75).
42 RAWLS, John. “Justice as fairness: political not metaphysical”. In: Collected Papers. Cambridge/Mass.: 
Harvard University Press, 1999. p. 316.
43 KOLM, Serge-Christophe. Teorias modernas da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.239.
44 RAWLS, John. “Justice as fairness: political not metaphysical”. In: Collected Papers. Cambridge/Mass.: 
Harvard University Press, 1999. p. 305.
45 RAWLS, John. Political liberalism. New York: Columbia University Press, 1996. p. 278.
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que as pessoas são qualificadas tanto para se envolverem com a cooperação social, como para 
serem capazes de “honrar os termos equitativos dessa cooperação”46.  

Rawls especifica que sua concepção de pessoa é uma concepção política e normativa, 
e não metafísica ou psicológica47. É uma idealização, é uma pessoa fictícia e abstrata que 
se conduz e se expressa por uma normatividade, mas é também um modo influente no 
comportamento e na formação cultural dos indivíduos, pois se trata de um modelo de conduta 
para se alcançar de forma justa um projeto de vida com repercussão social. As pessoas políticas 
concebidas por Rawls são conduzidas pelas regras de suas faculdades racionais e morais48. E o 
desenvolvimento dessas faculdades está relacionado com a aplicação dos princípios de justiça 
pelas instituições.

Assim, a concepção de pessoa de Rawls relaciona o cidadão à sua vida em sociedade, 
retratando uma pessoa política, com direitos e responsabilidades sociais49. Refere-se a um ser 
político e moral, capaz de conceber a si mesmo e aos outros como possuidores dos mesmos 
direitos para assumir e avaliar os princípios de justiça, bem como portadores das faculdades 
morais necessárias para envolver-se na cooperação social e participar da sociedade como 
cidadãos iguais50. Os cidadãos de uma sociedade bem-ordenada afirmam os valores políticos 
constitucionais tal como se realizam nas instituições, compartilhando o objetivo comum de 
realizar justiça aos outros51. O modelo rawlsiano também concebe a pessoa como capaz de se 
conceber com direitos para realizar seus fins específicos, e com a capacidade de ajustar e de 
rever seus objetivos, para realizá-los de tal forma que não prejudique os demais, respeitando o 
pluralismo inerente da sociedade em que está inserido. A soma dessas características faz com 
que os cidadãos se apresentem como pessoas que possuem uma certa virtude política natural, 
tornando possível um regime de liberdade52. 

Para Rawls, a concepção de pessoa moral está assentada em ideias fortemente enraizadas 
na tradição política democrática, tais como a recusa à escravidão53. Essa concepção de pessoa 
exprime a atribuição universal da personalidade moral, ou seja, alega que os indivíduos são 
capazes de se tornar agentes morais plenos (ter suas próprias convicções religiosas, morais e 
políticas) e igualmente capazes de respeitar as convicções dos outros, de agir segundo princípios 
de justiça54. Isso faz com que as variações e diferenças relativas às capacidades naturais dos 

46 RAWLS, John. A theory of  justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999. p. 404.
47 RAWLS, John. Justiça como equidade: uma reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 27.
48 RAWLS, John. Political liberalism. New York: Columbia University Press, 1996. p. 281.
49 O autor ressalta que a concepção de pessoa é elaborada a partir da maneira como os cidadãos são vistos na cultura 
política pública de uma sociedade democrática, em seus textos políticos básicos (constituições e declarações de direitos 
humanos). Para encontrar essas interpretações não olhamos somente para os tribunais, partidos políticos e homens de 
estado, mas também para a literatura sobre direito constitucional e jurisprudência. (RAWLS, 1999, p. 397)   
50 Segundo Rawls, as pessoas são vistas como iguais na medida em que se leva em conta a tradição do pensamento 
democrático, fazendo com que todos tenham, num grau mínimo essencial, “as faculdades morais necessárias para envolver-
se na cooperação social a vida toda e participar da sociedade como cidadãos iguais” (RAWLS, 1999, p. 397).
51 RAWLS, John. Kantian constructivism in moral theory. In: RAWLS, John. Collected Papers. Cambridge/Mass.: 
Harvard University Press, 1999. p. 398.
52 RAWLS, John. “Justice as fairness: political not metaphysical”. In: Collected Papers. Cambridge/Mass.: 
Harvard University Press, 1999. p. 305.
53 VITA, Álvaro de. A justiça igualitária e seus críticos. São Paulo: Editora UNESP, 2000. p. 10.
54 Segundo Vita (1992, p. 10), “essa é uma interpretação possível do imperativo kantiano de não tratar os outros seres 
humanos apenas como meios e sim sempre também como fins em si mesmos: os indivíduos são vistos como fontes geradoras 
de fins e os fins de cada um são merecedores de um respeito igual; o escravo é tipicamente um ser cujos fins não são levados 
em conta e que sequer tem fins que possa considerar como seus – é um ser, em suma, privado de personalidade moral”.
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indivíduos se transformem em um aspecto secundário, pois não afetam o status de “cidadãos 
iguais”55. Além disso, essa condição de “pessoas iguais” faz com que todos sejam dispostos 
a cooperar de boa-fé com todos os membros da sociedade ao longo de toda a sua vida, 
fundamentando a sua base sobre o respeito mútuo56. Rawls, retomando o humanismo de Locke, 
centra sua preocupação com o ético. Formula uma concepção de homem essencialmente moral, 
fazendo com que a união social se fundamente em uma concepção pública e compartilhada de 
justiça, condizente com a necessidade de garantir um desenvolvimento econômico e político 
sustentável.

2. O SENSO DE JUSTIÇA COMO BASE 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE 
SUSTENTÁVEL

Conforme anteriormente analisado, há certas características essenciais que integram a 
concepção de pessoa. As características mais elementares são a igualdade e a liberdade, pois 
em toda extensão da definição, seja como “cidadão de uma sociedade bem-ordenada”, seja 
como “ser racional representativo” em uma situação hipotética, as pessoas são consideradas 
livres e iguais. Além disso, segundo Rawls, a liberdade e a igualdade são características 
condicionadas por outros dois elementos: a capacidade de conceber racionalmente o próprio 
bem e a capacidade de ter um senso de justiça.

Assim sendo, percebe-se que na teoria da justiça como equidade, as pessoas realizam dois 
movimentos complementares e convergentes: a busca pela própria felicidade e a instauração 
da vida coletiva. O senso de justiça57 desempenha um papel importante nos projetos de vida 
das pessoas e nas condutas que assumem perante a sociedade. Com o mínimo exigido de senso 
de justiça, os cidadãos podem decidir sobre as questões sociais conflitantes, pautando-se nos 
princípios de justiça estabelecidos. Ao refletir sobre tais questões, os cidadãos escolherão a 
alternativa mais justa, respeitando as consequências de sua decisão, inclusive aquelas aplicadas 
à própria vida e a das gerações futuras, nos âmbitos público e privado, ou seja, na forma 
como concebem o próprio bem. É nesse misto de racionalidade e dignidade, que as pessoas se 
assumem como responsáveis pelas escolhas que fazem durante a vida. 

Há a compreensão humana de que as pessoas necessitam umas das outras como 
parceiras; há uma busca natural pela construção de modos de vida baseados em ser política 
e economicamente sustentável58. Há uma promoção do bem coletivo59. Assim, a sociedade 

55 RAWLS, John. “Justice as fairness: political not metaphysical”. In: Collected Papers. Cambridge/Mass.: 
Harvard University Press, 1999. p. 305.
56 RAWLS, John. Political liberalism. New York: Columbia University Press, 1996. p. 270.
57 NEDEL, José. A teoria ético-política de John Rawls: uma tentativa de integração de liberdade e igualdade. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2000. p. 77.
58 NEDEL, José. A teoria ético-política de John Rawls: uma tentativa de integração de liberdade e igualdade. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2000. p. 85.
59 Segundo Pegoraro (1995, p. 86), “a sociabilidade da natureza humana determina que os seres humanos dividam seus 
fins essenciais e valorizem as instituições e atividades comuns como bens em si mesmos. Temos necessidade uns dos outros, 
como parceiros que se engajam juntos nos modos de vida válidos por si mesmos. Portanto, a espécie humana forma uma 
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rawlsiana caracteriza-se como um “empreendimento cooperativo para benefício mútuo”60. 
Esse segundo movimento, direcionado à cooperação social, é marcado pela propensão humana 
em agir conforme uma perspectiva justa61. É o desejo de regular as ações e os projetos de vida, 
por intermédio dos princípios de justiça. Desse modo, em uma sociedade regulada por tais 
fundamentos, o interesse individual tende a fundir-se com o interesse comunitário, criando um 
grande “bem público” e fazendo florescer relações de reciprocidade62 e preocupação com as 
gerações futuras.

É o senso de justiça, portanto, que impulsiona os cidadãos de uma sociedade bem-
ordenada a cumprirem os termos justos estabelecidos. E esses termos não são atemporais, mas 
originados no conceito ordinário de justiça, pois a experiência histórica e democrática cria 
na sociedade “o senso da justiça que se traduz em sentenças sapienciais, as nossas convicções 
ponderadas que serão elevados a princípios de nova sociedade”63. 

Para Rawls, o senso de justiça só estará plenamente desenvolvido quando os cidadãos 
forem beneficiados por instituições justas. Se não houver um ambiente pleno de justiça 
social, ambiental e econômica, o desenvolvimento do senso de justiça ficará comprometido 
e, consequentemente, as instituições, que dependem do senso de justiça, também serão 
prejudicadas. Uma parte desse desdobramento é solucionada por Rawls ao afirmar que o 
senso de justiça, além de gerar uma aceitação das instituições que beneficiam os cidadãos, 
fomenta uma disposição em trabalhar em favor da construção de uma sociedade justa e em 
reformar as instituições quando a justiça assim exigir.

Portanto, as atividades econômicas, sociais e morais se desenvolvem em um plano que 
permite a cooperação e os benefícios mútuos. Na sociedade bem-ordenada não há uma 
economia de abundância, mas (...) sua organização econômica não é um jogo de soma zero, 
isto é, na qual o ganho de um é a perda do outro”64. Os recursos sociais escassos induzem a 
uma distribuição econômica de tal forma que todos tenham alguma participação nos lucros e 
benefícios, sem haver uma competição predatória e destruidora. Isso significa que, para Rawls, 
a cooperação social não é apenas “uma atividade socialmente coordenada e produtiva, mas 
implica também uma noção de cooperação em termos de equidade e de vantagem mútua”65. 
Assim sendo, a prática das instituições sociais, em uma sociedade bem-ordenada, pode ter 
efeitos sociais decisivos ao modelar de forma significativa o caráter e o objetivo dos membros 
da sociedade, criando, para as futuras gerações, um ambiente sustentável e justo. 

A justiça como equidade determina que a organização do sistema político e jurídico é 
fundamental para definir tanto a justiça das relações humanas quanto a própria formação 
moral de cada indivíduo66. É necessário a construção de um modelo moral capaz de garantir 
a liberdade e a igualdade, bem como respeitar o pluralismo inerente em qualquer organização 

comunidade onde cada membro se beneficia das qualidades e da personalidade de todos os outros”. 
60 RAWLS, John. “Justice as fairness: political not metaphysical”. In: Collected Papers. Cambridge/Mass.: 
Harvard University Press, 1999. p. 320.
61  RAWLS, John. Political liberalism. New York: Columbia University Press, 1996. p. 157.
62 Navarro (1999, p. 10) denomina o conjunto da obra de Rawls de “solidariedade liberal”.
63 PEGORARO, Olinto Antônio. Ética é justiça. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. p. 76.
64 RAWLS, John. Justiça como equidade: uma reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 81.
65 RAWLS, John. Political liberalism. New York: Columbia University Press, 1996. p. 87.
66 VITA, Álvaro de. A justiça igualitária e seus críticos. São Paulo: Editora UNESP, 2000. p. 101.
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social. Cabe definir um modelo, no qual a sociedade seja entendida como sistema equitativo e 
estável de cooperação social entre pessoas livres e iguais. 

CONCLUSÃO

Conforme exposto, verifica-se que Rawls coloca-se como um crítico de toda a cultura 
materialista e consumista vigente nos dias atuais, pois demonstra que o atingimento de um 
grande nível de bem-estar entre os cidadãos não depende de grande riqueza material. Uma 
sociedade para ser justa e bem-ordenada não precisa ser materialmente muito rica, da mesma 
maneira que uma grande reserva de riqueza material não garante a construção de uma 
sociedade plenamente justa. O autor, portanto, propõe uma sociedade liberal e democrática 
sem pregar a defesa de um capitalismo selvagem, e sem abrir mão da necessidade de um 
regramento justo e equitativo, capaz de garantir uma sociedade ordenada, sustentável e justa 
para as gerações futuras. 

Para concluir, cabe ressaltar que, ao longo de todo o desenvolvimento de seu pensamento, 
Rawls mantém a importante tese de que as políticas públicas, para atingir a construção de uma 
sociedade que prime pela sustentabilidade, devem ser desenvolvidas a partir de uma análise 
multidisciplinar, passando pela filosofia, pela economia, pelas ciências sociais e políticas sem 
esquecer a responsabilidade moral. Os problemas sociais, para serem resolvidos justamente, 
necessitam de uma análise que conjugue a questão da distribuição com a liberdade individual, 
passando pela participação política e pelo acesso garantido de toda a população a recursos 
básicos como a educação e a saúde e um meio-ambiente sustentável.
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6. MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO: 

PERSPECTIVAS PARA UM 
ESTADO SOCIOAMBIENTAL 
SUSTENTÁVEL DE DIREITO

        José Carlos Viana67 
Meire Cristina de Souza68

INTRODUÇÃO

 Muito se discute sobre a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável 
dos países a fim de que se possa garantir a sobrevivência humana, ante a escassez dos recursos 
naturais, para esta e para as futuras gerações.
 A recente preocupação com os biomas naturais, e dizemos recente, por tratar-se de 
uma preocupação de décadas, e não de séculos, passou a fazer parte dos ordenamentos e 
políticas de vários países ao se perceber após estudos científicos que o planeta não suporta 
mais as imensuráveis agressões sofridas em consequência do desenvolvimento econômico dos 
países.
 O objetivo deste artigo, é demonstrar, por meio da rica bibliografia nas temáticas 
Direito do Estado, Biodireito e Biologia, a urgente necessidade de evolução do Estado como 
atualmente o reconhecemos, para um Estado Democrático Socioambiental Sustentável de 
Direito. 
 A necessidade desta evolução, tardia inclusive, se justifica na premissa de que o Estado 
Democrático de Direito, que evoluiu historicamente do Estado absolutista, não mais se 
sustenta, se em seu ordenamento jurídico interno não contiver uma extensa e rígida previsão 
de normas de proteção ambiental e de desenvolvimento sustentável.
 Estado e Meio Ambiente são inerentes um ao outro, sendo que o bioma se insere no 
principal elemento do Estado, qual seja, seu território, e a biota se insere no seu segundo 
principal elemento, qual seja, seu povo. Dessa forma, não se pode admitir um Estado cujo 
povo, fonte do poder estatal, não consegue preservar o território onde está inserido e não 
permite a coexistência entre os seres que compõem a biota de todo este Estado.
 O meio ambiente saudável não pode mais ser considerado apenas um direito humano, 
uma vez que o reconhecimento desse status não foi suficiente para conter os avanços de 

67 Advogado. Mestre em Direito pela UNIMES. Coordenador e Professor do Curso de Direito da Universidade Cruzeiro 
do Sul.
68 Advogada. Mestra em Direito pela USP. Professora do Curso de Direito da Universidade Cruzeiro do Sul.
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degradação e as inevitáveis consequências climáticas que todos sofremos, de modo que, 
urgentemente, o Estado, precisa reconhecer que o meio ambiente não se traduz apenas em 
direito, mas, se consubstancia em essência do próprio Estado.

1. ESTADO E NATUREZA: UMA RELAÇÃO 
SIMBIÓTICA DESDE A ANTIGUIDADE

 Tão antigo quanto a ideia de Estado é a ideia de Bioma, e muito antes de um conceito 
para ambos, Estado e Bioma já existiam, sem, contudo, saberem que um era parte do outro. 
Inobstante sejam ambos tão antigos, Estado e Bioma não foram “criados” ao mesmo tempo, 
ou seja, um precede o outro, e nessa precedência, Bioma é muito mais antigo que Estado.

 Ao descrever o homem como animal político, Aristóteles antes descreve a natureza 
como lugar onde homem e cidade se inserem, ao afirmar que: “É evidente pois, que a cidade 
faz parte das coisas da natureza, que o homem é naturalmente um animal político destinado a 
viver em sociedade [...]”69.

 Aristóteles também observa no livro A Política, que a natureza, pressupõe a sabedoria, 
de tudo perfeitamente realizar e conduzir coerentemente, de modo a fazer do homem o animal 
sociável em grau mais elevado que todos os outros animais, em razão de sua capacidade de fala 
e de raciocínio:

Claramente se compreende a razão de ser o homem um animal sociável em grau 
mais elevado que as abelhas e todos os outros animais que vivem reunidos. A 
natureza, dizemos, nada faz em vão. O homem só, entre todos os animais, tem o 
dom da palavra; a voz é o sinal da dor e do prazer, e é por isso que ela foi também 
concedida aos outros animais. Estes chegam a experimentar sensações de dor e de 
prazer, e a se fazer compreender um s aos outros. A palavra, porém, tem por fim 
fazer compreender o que é útil ou prejudicial, e, em consequência, o que é justo ou 
injusto. O que distingue o homem de um modo específico é que ele sabe discernir o 
bem do mal, o justo do injusto, e assim todos os sentimentos da mesma ordem cuja 
comunicação constitui precisamente a família do Estado.70

 Natureza e Estado71 para Aristóteles perfaziam um todo indivisível, no qual a natureza 
estabelecia a ordem, de maneira que, segundo ele, o Estado encontrava-se na ordem da 
natureza antes do indivíduo e antes da família, como o todo do qual a família e os indivíduos 
são parte:

69 Aristóteles (384-322 a.C.) A política; Tradução Nestor Silveira Chaves – 2º ed. Bauru - SP: EDIPRO, 2009, pg. 16.
70 Idem 3.
71 Importante destacar que Estado para Aristóteles consistia na Pólis, ou seja, na cidade, uma vez que a Grécia Antiga era 
dividida em Cidades-estados, chegando o filósofo a afirmar que o Estado é uma reunião de famílias. Aristóteles (384-322 
a.C.) A política; Tradução Nestor Silveira Chaves – 2º ed. Bauru - SP: EDIPRO, 2009, pg. 17.
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Na ordem da natureza, o Estado se coloca antes da família e antes de cada indivíduo, 
pois que o todo deve, forçosamente, ser colocado antes da parte. Erguei o todo; dele 
não ficará mais nem pé nem mão, a não ser no nome, como se poderá dizer, por 
exemplo, uma mão separada do corpo não mais será mão além do nome. Todas 
as coisas se definem pelas suas funções; e desse o momento em que elas percam 
os seus característicos, já não se poderá dizer que sejam as mesmas; apenas ficam 
compreendidas sob a esma denominação. Evidentemente o Estado está na ordem 
da natureza e antes do indivíduo; porque se cada indivíduo isolado não se basta a si 
mesmo, assim também se dará com as partes em relação ao todo. Ora, aquele que 
não pode viver em sociedade, ou que nada precisa por bastar-se a si próprio, não faz 
arte do Estado; é um bruto ou um deus. A natureza compele assim todos os homens 
a se associarem. Àquele que primeiro estabeleceu isso, se deve maior bem; porque 
se o homem tendo atingido a sua perfeição, é o mais excelente de todos os animais, 
também é o pior quando vive isolado, sem leis e sem justiça. [...]72

 Não se pode afirmar o Estado sem o homem político assim como não se pode afirmar 
o homem sem o meio ambiente, sem a natureza que o precede e se consolida como elemento 
necessário para que junto ao homem, se institucionalize o Estado, ou seja, o meio ambiente faz 
parte do todo homem-Estado e desse não pode se separar.

 Homem e biossistema são partes do todo chamado Estado, conforme bem esclarece 
Aristóteles, e do qual não se dissociam, sob pena de o Estado não mais existir. Essa relação 
simbiótica trazida por Aristóteles, entretanto, não se mantém para os pensadores que 
posteriormente irão empregar o vocábulo Estado, como unidade política de domínio.

2. A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ESTADO E SEU 
DISTANCIAMENTO DO ELEMENTO AMBIENTAL

 A palavra estado, por ter múltiplos sentidos no uso corrente da linguagem (modo de 
ser ou estar, classe ou condição, conjunto de condições físicas e morais, etc.), foi utilizada por 
diferentes grupos em diversas épocas, sendo considerada por J. J. Gomes Canotilho como uma 
“palavra viajante”, considerando que todos os seus conteúdos são significativos73.

 O emprego do vocábulo Estado como unidade política de domínio, contudo, foi pela 
primeira vez utilizado por Maquiavel em O Príncipe (1513): “Todos os Estados, todos os 
domínios que têm poder sobre os homens foram e são  ou repúblicas ou principados”, uma 
vez que até então, as palavras “cidade”, “república”, “principado” ou “império”, haviam sido 
utilizadas para designar unidades políticas e polos de identidade74.

72 Aristóteles (384-322 a.C.) A política; Tradução Nestor Silveira Chaves – 2º ed. Bauru - SP: EDIPRO, 2009, pg. 17.
73 Canotilho, J. J. Gomes. Direito Constitucional apud Ranieri, Nina Beatriz Stocco. Teoria do Estado: do Estado de 
Direito ao Estado Democrático de Direito. Barueri-SP: Manole, 2013, pg. 13.
74 Ranieri, Nina Beatriz Stocco. Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito. Barueri-SP: 
Manole, 2013, pg. 13.
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 O vocábulo Estado, entretanto, como esclarece Ranieri, teve lenta difusão até o final 
do século XVI, sendo que o termo era utilizado para designar o corpo de dirigentes do país, 
prevalecendo no sentido de Estado os termos principatus, dominium, gubernaculum, que também 
eram utilizados para designar a palavra “política”75.

 Somente após a Paz de Westfália, em 1648, o vocábulo “Estado” mais objetivo na 
Europa continental, vindo, contudo, a se popularizar, apenas após as guerras napoleônicas. 
A consolidação e popularização mundial do termo Estado, com o significado contemporâneo 
que passou a designa-lo como as “sociedades políticas juridicamente organizadas em base 
territorial, dotadas de soberania e governo”, de acordo com os elementos, postulados e 
estruturas do Estado moderno europeu, se deu apenas após a criação dos Estados Unidos da 
América, no final do século XVIII e após o desenvolvimento do direito público europeu na 
primeira metade do século XIX76.

 Do Estado moderno para o Estado de Direito, Hans Kelsen afirma que não pode 
existir no Estado outro poder que não seja o jurídico, entendendo-se por poder jurídico, o 
atribuído pelo ordenamento a certos indivíduos com a finalidade de produzir e aplicar as 
normas, esclarecendo que, seja na prática de um ato administrativo, seja na definição de 
políticas públicas ou na tomada de decisões, o Estado age apenas de acordo com as normas 
existentes (princípio da estrita legalidade)77.

 O Estado Constitucional do século XIX e início do século XX, também chamado de 
Estado Liberal, consolidou a garantia da liberdade privada e a limitação do poder estatal pelo 
direito. Consolidou também a riqueza das nações como obra seminal que lança os fundamentos 
da ciência econômica e permite a formulação da síntese laissez-faire, laissez-passer, permitindo 
no plano tecnológico, o aparecimento da máquina a vapor, deflagrando a Revolução Industrial 
inglesa78.

 O deixe fazer, deixe passar, consolidou o afastamento do elemento ambiental do 
território e do homem, como elementos do Estado. As regras de associação não mais eram 
estabelecidas pela natureza, mas sim, pelo desenvolvimento econômico.

 Após a primeira Guerra Mundial, o Estado Liberal não mais se sustentava, pois urgia 
uma necessidade de ampliação da atuação do Estado, não apenas mantendo a liberdade, mas 
atendendo adequadamente toda a sociedade, inclusive os mais necessitados.  A substituição 
da posição absenteísta do Estado por uma posição ativa, era necessária à efetivação dos novos 
direitos de crédito que reconhecidos a todos os indivíduos, foram traduzidos como poder de 
exigibilidade em face do Estado para que os provesse de saúde, proteção social, vida familiar 
normal, instrução e cultura, solidariedade, etc79.

75 Ranieri, Nina Beatriz Stocco. Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito. 
Barueri-SP: Manole, 2013, pg. 14.
76 Ranieri, Nina Beatriz Stocco. Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito. 
Barueri-SP: Manole, 2013, pg. 14.
77 Ranieri, Nina Beatriz Stocco. Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito. 
Barueri-SP: Manole, 2013, pg. 31.
78 Ranieri, Nina Beatriz Stocco. Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito. Barueri-SP: 
Manole, 2013, pg. 48.
79 Ranieri, Nina Beatriz Stocco. Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito. Barueri-SP: 
Manole, 2013, pg. 49.



54 

 Do Estado social, evoluiu-se seu conceito e atuação, permitindo na segunda metade do 
século XX, o aparecimento do Estado Democrático. Nessa fase, o Estado alcança sua máxima 
expansão econômica por meio da intervenção em setores antes reservados à iniciativa provada, 
como o industrial, o financeiro, etc.

 No início do século XXI o Estado se caracteriza por ser simultaneamente, democrático, 
internacional e constitucional de Direito. Internacional em razão da emergência do direito 
internacional público, sob a orientação dos valores expressos na Carta de 1946 pelas Nações 
Unidas. Constitucional de direito devido aos valores e princípios de justiça que constituem o 
núcleo do modelo axiológico da constituição como norma80.

 No final do século XX, o Estado finalmente acordou para a degradação do meio 
ambiente, após inúmeras manifestações resultantes dos estudos científicos que alertavam 
sobre o aquecimento global. Nesse contexto, em Estocolmo-Suécia, no período de 5 a 16 de 
junho de 1972 ocorreu a reunião de 113 países para participarem da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, conhecida como Conferência de 
Estocolmo, evento de extrema importância, sendo o primeiro grande encontro internacional, 
com representantes de diversas nações, para a discussão dos problemas ambientais e nela se 
consolidou e discutiu a relação entre desenvolvimento e meio ambiente81.

 A Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano de 1972, trazia em seu artigo 1 
a disposição de que: 

O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual 
lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, 
moral, social e espiritualmente. Em larga e tortuosa evolução da raça humana neste 
planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração da ciência e da 
tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de inúmeras maneiras e em 
uma escala sem precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente 
humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o 
gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida mesma.82

 Homem e natureza novamente se encontravam após perceberem que um não pode 
viver sem o outro. Esse encontro, contudo, não foi suficiente para que o homem reconhecesse o 
meio ambiente como parte integrante de si e do próprio Estado. O Estado, passou a reconhecer 
o meio ambiente como direito humano, sem perceber que esse meio ambiente, não é direito, é 
parte de sua estrutura e base.
 

80 Ranieri, Nina Beatriz Stocco. Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito. 
Barueri-SP: Manole, 2013, pg. 59.
81 ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU e o meio ambiente, disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/
meio-ambiente/. Acesso em: 25 ago.2019.
82 ONU, Organização das Nações Unidas. Declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente humano, disponível em: 
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/. Acesso em: 25 ago. 2019.

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
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3. ESTADO, MEIO AMBIENTE E JUSTIÇA 
INTERGERACIONAL: UM REENCONTRO 
NECESSÁRIO

 Não se pode negar a necessidade de desenvolvimento do Estado para o bem-estar de 
seus cidadãos. A questão é associar esse desenvolvimento à sustentabilidade, de forma a não 
degradar o meio ambiente em que todos os cidadãos vivem e garantir às futuras gerações um 
meio ambiente saudável do qual e no qual elas possam também viver e se sustentar.

 Os termos: justiça intergeracional, equidade intergeracional e solidariedade entre gerações são 
rótulos empregados para designar um relevante conjunto de preocupações éticas e jurídicas 
contemporâneas. Essas expressões surgiram a partir dos estudos de Joerg Chet Tremmel 
publicados no livro Theory of  Intergenerational Justice83.

 No âmbito da discussão ambiental, considera-se que o conceito de justiça intergeracional 
foi apresentado pela primeira vez em 1974, pelo economista James Tobin, ao afirmar que os 
“administradores de instituições detentoras de patrimônio são os guardiões do futuro contra 
as reivindicações do presente. Sua tarefa, ao administrar esse patrimônio, é preservá-lo entre 
gerações.” Nessa visão, o economista relacionou o uso sustentável dos recursos naturais à 
noção de justiça entre gerações84.

 Na trajetória de sua obra O Princípio Responsabilidade, Jonas Tobin apresenta 
elementos de um novo paradigma ético, ao tratar de uma ética que visa um agir responsável 
tendo em vista o futuro da própria espécie humana e do planeta. Enfatiza que antes de qualquer 
ação a ser desenvolvida, se faz necessário despertar para uma consciência voltada para a vida, 
tendo em vista a sua valorização e, principalmente, a permanência da mesma, esclarecendo 
que:

O enorme impacto do Princípio Responsabilidade não se deve somente a sua 
fundamentação filosófica, mas ao sentimento geral, que até então os mais atentos 
observadores poderão permitir cada vez menos de que algo poderia ir mal para a 
humanidade, inclusive o tempo poderia estar em posição no marco de crescimento 
exagerado e crescente das interferências técnicas sobre a natureza, de pôr em jogo 
a própria existência. Entretanto, se havia comentado que era evidente a vinda da 
chuva ácida, o efeito estufa, a poluição dos rios e muitos outros efeitos perigosos, 
fomos pegos de cheio na destruição de nossa biosfera.85

 No Brasil, a Constituição Federal de 1988, estabeleceu em seu artigo 225, a necessidade 
deproteção e preservação do meio ambiente para as presente e futuras gerações86, impondo ao 

83 Tremmel, Joerg Chet. A theory of  intergenerational justice. London: Earthscan, 2009, p. 19.
84 Tobin, J. What Is Permanent Endowment Income? In: American Economic Review, n. 64, May, 1974, p. 427-432.
85 Tobin, J. What Is Permanent Endowment Income? In: American Economic Review, n. 64, May, 1974, p. 352-353.
86 Brasil. Constituição Federal: 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.



56 

a incumbência de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético, definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes 
a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através 
de lei e exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, ao qual se deve dar 
publicidade.

 É ainda dever do poder público brasileiro, conforme o artigo 225, controlar a produção, 
a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para 
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente,  além de promover a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente,  e a 
proteção da fauna e da flora, vedadas, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.  

 José Afonso da Silva nos explica que o objeto da tutela jurídica, não é tanto o meio 
ambiente considerado nos seus elementos constitutivos. O que o Direito visa a proteger, é a 
qualidade do meio ambiente, em função da qualidade de vida, e, dessa forma, pode-se dizer 
que há no dispositivo, dois objetos de tutela, um imediato (qualidade do meio ambiente) e 
outro mediato (saúde, bem-estar e segurança da população).87

 A legislação nacional, apresenta vasto sistema normativo de proteção ambiental, com 
base no mandamento constitucional. A dificuldade, entretanto, está no colocar a lei em prática, 
de modo a fazer valer todos os seus preceitos em todos os setores e em todas as classes para que 
possamos de fato proteger o meio ambiente para as futuras gerações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Estado e Meio Ambiente traduzem-se em instituições imprescindíveis para o convívio 
social desta e das futuras gerações. O Estado em sua acepção original era posterior ao meio 
ambiente, e, com ele formava o todo indivisível no qual se incluía o ser humano.

 Entretanto, durante sua evolução conceitual, o Estado afastou-se de seu principal 
elemento e permitiu ao homem um desenvolvimento econômico e tecnológico totalmente 
desvinculado da proteção ambiental, razão pela qual, hodiernamente, Estado, homem 
e natureza, se reencontram em situação catastrófica que exige a atuação urgente da figura 
do homem e do Estado na tentativa de desacelerar as mudanças climáticas e permitir o 
desenvolvimento e crescimento de forma sustentável, sem que o ecossistema pereça.

 Necessário se faz, um resgate do Estado com seus elementos primários: o povo, um 
território habitável e produtivo, cuja soberania consista na visão interna de respeito e aplicação 
da lei ambiental e no contexto externo de respeito, inclusão e solidariedade a todos os outros 
Estados para que também possam resgatar seu território da degradação e desacelerar as 

87 Silva, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2014. Pg. 856.
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consequências climáticas em todo o Planeta, urgindo, assim, uma reconceituação do Estado 
Socioambiental Sustentável, onde o meio ambiente não seja apenas um direito, mas a essência 
do Estado e de todo ser humano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARISTÓTELES (384-322 a.C.) A política; Tradução Nestor Silveira Chaves – 2º ed. Bauru 
- SP: EDIPRO, 2009, pg. 16.

BRASIL. Legislação. Constituição Federal de 1988.

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional apud Ranieri, Nina Beatriz Stocco. 
Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito. Barueri-SP: 
Manole, 2013, pg. 13.

ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU e o meio ambiente, disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>, acesso em 25/08/2019.

ONU, Organização das Nações Unidas. Declaração de Estocolmo sobre o meio 
ambiente humano, disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>, 
acesso em 25/08/2019.

RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Estado 
Democrático de Direito. Barueri-SP: Manole, 2013.

SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 9 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2014. 

TOBIN, J. What Is Permanent Endowment Income? In: American Economic Review, 
n. 64, May, 1974, p. 427-432.

TREMMEL, Joerg Chet. A theory of  intergenerational justice. London: Earthscan, 
2009.



58 

7. TRABALHO DECENTE, 
EMPREGO VERDE E 

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL EMPRESARIAL NA 
PERSPECTIVA DO TRIPLE 

BOTTOM LINE
Marcela Maria Bezerra Ferreira88 

Raffael Henrique Costa Diniz89

INTRODUÇÃO

Diante do cenário atual, mostra-se importante analisar o tema da sustentabilidade em 
seu caráter pluridimensional. Tendo como marco inicial a Conferência de Estocolmo em 1972, 
o conceito de desenvolvimento sustentável passou a ser delineado a partir da busca por um 
equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a redução dos impactos ambientais. 

Com o passar dos anos, surge então o chamado tripé da sustentabilidade, como alternativa 
para combater a crise socioambiental sob o viés de três dimensões: econômica, social e 
ambiental. A sustentabilidade torna-se um princípio constitucional fundamental, necessária 
para uma destituição da crença em recursos ilimitados e de uma visão imediatista, construindo 
um modelo que proporcione o aumento da geração de riqueza, com sua distribuição justa em 
uma sociedade integrada e ambientalmente protegida.

A presente pesquisa dá enfoque na promoção do trabalho decente como forma de 
desenvolvimento humano, sendo um dos meios de maior valoração da dignidade humana e de 
busca da justiça social. Promove uma reflexão acerca do meio ambiente laboral e das relações 
sustentáveis de trabalho, além de abordar o emprego verde e a função social da empresa no 
cenário econômico atual como ponte de transição para uma economia verde.

Este artigo desenvolveu-se por meio de artigos, revistas jurídicas e relatórios da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), tendo como objetivo realçar a multidimensionalidade da 
sustentabilidade e seus instrumentos.

88 Bacharel em direito no Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ. E-mail: <marcelabferreira@hotmail.com> 
89 Advogado, Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente – UFPB, Professor do Centro Universitário de João Pessoa – 
UNIPÊ. E-mail: raffaelcostadiniz@hotmail.com.

mailto:raffaelcostadiniz@hotmail.com
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1. O CARÁTER PLURIDIMENSIONAL DA 
SUSTENTABILIDADE

A deterioração ininterrupta do meio ambiente inicia-se a partir do momento em que a 
exploração dos recursos naturais ultrapassa a mera questão de subsistência, tornando-se uma 
forma de geração de riquezas, e agrava-se se com os avanços tecnológicos após a Revolução 
Industrial e o crescente aumento da população- essa assolada pelo consumocentrismo 
(RONCONI, 2015).

Com o crescimento desenfreado das cidades sem planejamento, os habituais desastres 
ambientais e as mudanças climáticas, passou-se a questionar em nível internacional o futuro 
das próximas gerações. O encontro pioneiro de conscientização ambiental foi a Conferência 
de Estocolmo de 1972, sendo a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano o primeiro documento do direito internacional a reconhecer o direito do 
homem a um meio ambiente de qualidade (GONÇALVES, 2007).
  As tentativas do encontro global de procura pelo desenvolvimento econômico em 
harmonia com o meio ambiente evoluíram para o conceito de desenvolvimento sustentável, 
concebida no Relatório Brundtland, no qual é conceituado como “O desenvolvimento que 
satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
suprir suas próprias necessidades”. 

Ao longo da evolução do pensamento ambientalista, o modelo conhecido como Triple 
Bottom Line (Profits, People, Planet), cunhado por John Elkington na década de 1990, 
sugere que a atividade corporativa deve ser instruída por três basilares: ser socialmente justa, 
ambientalmente correta e economicamente desenvolvida. O autor do termo afirma que a 
empresa deve ser capaz de cumprir com suas obrigações financeiras, atender às necessidades 
dos stakeholders envolvidos e minimizar os impactos ambientais, visando uma abordagem 
mais integrada entre seus compromissos e a sustentabilidade (ELKINGTON, 1994; 
LEDERWASCH; MUKHEIBIR, 2013).

Elkington, em sua obra “Canibais com garfo e faca” (1997), alerta para a reconsideração 
das empresas no modelo corporativo vigente visando, sobretudo, o resultado final tríplice a 
partir de uma abordagem equilibrada e com uma agenda sustentável de longo prazo. Ideologias 
como governança inclusiva, consumo sustentável e gestão estratégica também são abordados 
como meios de se estabelecer uma mudança paradigmática.

Sob o viés econômico, a sustentabilidade surge como meio de ponderação de direitos 
antes vistos como antagônicos: o direito ao meio ambiente e o direito à livre iniciativa, 
equilibrando assim a busca pela geração de riquezas e a preservação dos recursos naturais; sob 
o político, caracteriza-se pela adoção de políticas públicas que maximizam os resultados, sendo 
realizadas de maneira que promovam a solidariedade social e devendo ser consideradas a longo 
prazo; sob o social, por meio de ações que reduzam as desigualdades sociais e proporcionem 
a dignidade humana, fundamento essencial para um Estado Democrático de Direito- como 
preceitua a Constituição Federal; sob o cultural, com base no respeito à diversidade; e, por fim, 
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sob o viés ambiental, no qual há uma quebra do modelo exploratório da natureza para enfim 
haver um comprometimento com as futuras gerações (OLIVEIRA; CECATO, 2016).

2. A SUSTENTABILIDADE DAS RELAÇÕES DE 
TRABALHO

O meio ambiente do trabalho compreende o espaço em que se é desenvolvido as 
atividades do trabalho humano, sendo remuneradas ou não, fundamentando-se na ausência 
de agentes que comprometam a integridade dos trabalhadores. Ademais, com as relevantes 
transformações ocorridas na organização do trabalho por força das inovações tecnológicas, 
novas modalidades de prestação de serviços surgiram, como o trabalho em domicílio e o 
teletrabalho, fazendo com que o conceito de meio ambiente do trabalho passasse a abranger 
também a moradia e o espaço urbano, e não só o espaço interno do estabelecimento empresarial 
(ROMITA, 2005).

É necessário destacar que o equilíbrio para um meio ambiente de trabalho qualificado 
não pode ficar restrito aos aspectos e às condições físicas do ambiente laboral, devendo 
abranger também a busca pela integridade psíquica do trabalhador (CIRINO, 2014), sendo 
de extrema importância a definição de saúde, que, segundo a Organização Mundial de Saúde- 
OMS, é “o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência 
de enfermidade”, corroborando o direito a uma vida plena.

Porém, em um cenário globalizado que tende a diminuir o papel dos Estados em suas 
funções sociais, a busca desenfreada pelo progresso com redução de custo e a competitividade 
são intensificadas, fazendo com que o trabalho humano seja robotizado, e, seus trabalhadores 
- em busca do aumento da produtividade a níveis cada vez mais altos de perfeição, sejam 
submetidos a condições laborais extremamente desfavoráveis (MINARDI, 2010).

Destarte, é notória a necessidade de humanização do trabalho, tendo a sustentabilidade 
do meio ambiente laboral à incumbência de, além de cumprir com os direitos garantidos na 
legislação e corresponder a padrões éticos essenciais, adotar medidas como: o investimento no 
desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores, a oferta de melhorias nas condições de 
trabalho, a contratação de portadores de deficiências, a preparação de formas de treinamentos 
e reciclagem de trabalhadores, entre outros (CIRINO, 2014).

O trabalho tem um importante papel, pois engradece e enriquece a existência do homem, 
devendo ser valorizado mais do que um mero serviço ou produto (SCHUMACHER, 1989), 
sendo ele um incentivador da criação. Um meio ambiente do trabalho equilibrado, portanto, 
viabiliza a dignidade humana, sendo o trabalho decente a concretização de um trabalho digno 
e sustentável, fundamental para garantir estabilidades sociais. 
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3. O TRABALHO DECENTE COMO PROPULSOR 
DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE

A dignidade é um direito humano fundamental, possuindo respaldo na Constituição 
Federal, em seu artigo 1°, inciso III, sendo um dos fundamentos da República Federativa do 
Brasil. O conceito consiste na prerrogativa de todo indivíduo ser respeitado como pessoa, 
de não ser prejudicado em sua existência (o corpo, a saúde e a vida) e de desfrutar de um 
âmbito existencial próprio (LARENZ, 1978), propiciando a garantia de sua existência material 
mínima. 

Dessa forma, é possível contemplar a relação substancial entre o princípio da dignidade 
e o valor social do trabalho, revelando-se como garantia aos demais direitos.  E, é a partir desse 
seguimento, que o chamado trabalho decente surge como manifestação de duas pretensões da 
civilização contemporânea: a ideia de dignidade humana e o cuidado com o meio ambiente. 
Ademais, a “aplicação efetiva dos princípios e direitos fundamentais no trabalho é um aspecto 
central de qualquer proposta orientada para a promoção do trabalho decente.” (OIT, 2006, 
p. 31).

O conceito de trabalho decente foi formalizado pela OIT em 1999 e refere-se à 
concepção central para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
definidos pelas Nações Unidas, em especial o OSD 8, que busca “promover o crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 
para todas e todos”.

No Relatório Emprego, Desenvolvimento Humano e Trabalho Decente: A Experiência 
Brasileira Recente (2008), a OIT “salienta a importância do trabalho decente como via 
fundamental para superar a pobreza, criar sociedades mais justas e inclusivas e fomentar a 
governabilidade democrática”, sendo um meio de se atingir o desenvolvimento sustentável 
equitativo e inclusivo.

Sua definição é retratada no mesmo relatório como “um trabalho produtivo e 
adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, e 
que garanta uma vida digna a todas as pessoas que vivem do trabalho e suas famílias”, devendo 
respeitar os direitos fundamentais, garantir a proteção social quando não puder ser exercido 
(devido a ocorrências como doenças, acidentes e desemprego) e assegurar uma renda para a 
futura aposentadoria.

Por meio dos estudos da OIT, o trabalho decente demonstrou estar embasado em quatro 
pilares: o respeito às normas internacionais do trabalho; a promoção do emprego de qualidade; 
a extensão da proteção social dos trabalhadores e sua família; e o fortalecimento dos atores 
tripartites e do diálogo social como ferramenta para uma governabilidade democrática. 

Além disso, foi exposto no referido relatório que “só o acesso ao trabalho decente 
pode converter o crescimento econômico em desenvolvimento humano”, já que a expansão 
econômica por si só nem sempre gera empregos decentes, e que, para atingir um modelo de 
desenvolvimento integral, deve-se atentar para a interdependência entre os três elementos. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
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Dessa maneira, afirma que “a renda não deve ser vista como uma finalidade em si mesma, mas 
como um meio para obter bem-estar”.

Contudo, a efetivação do trabalho decente encontra inúmeras barreiras, pois situações 
incompatíveis com a dignidade do trabalhador ainda são frequentes, como graves violações a 
direitos fundamentais, acentuadas desigualdades entre homens e mulheres e brancos e negros, 
persistência do trabalho infantil, condição análoga à de escravo, problemas relacionados à 
saúde, entre vários outros (OIT, 2008).

4. EMPREGOS VERDES

Os empregos verdes, se materializam através de atividades que promovem o progresso 
econômico contribuindo para a restauração do meio ambiente, refletindo a transição para 
uma economia verde, com baixa emissão de carbono e trabalho decente. (SUGAHARA, 
2010). Ou seja, surgem como meio de proteger o meio ambiente natural para as presentes e 
futuras gerações e ainda garantir um trabalho mais equitativo e inclusivo, consequentemente 
possibilitando a perspectiva de bem-estar e dignidade para a sociedade (MARINI, 2012).

É importante ressaltar que o conceito de emprego verde pressupõe trabalho decente, 
não podendo estar dissociado do último termo, dado que deve também constituir empregos 
adequados que satisfaçam antigas demandas do movimento trabalhista, como salários 
justos e condições seguras de trabalho. Ambos os conceitos afiguram como atributos de um 
desenvolvimento integrado em seus pilares social, econômico e ambiental. (OIT, 2008).

Entretanto, o relatório Empregos verdes: rumo ao trabalho decente em um mundo 
sustentável, com baixas emissões de carbono (2008) indica que, muitos empregos que 
seriam inicialmente verdes, não o são na prática, e demonstra que muitos não constituem 
necessariamente trabalho decente. 

Um dos maiores exemplos são os empregos no setor de reciclagem, que recuperam 
matéria-prima, auxiliando na redução dos recursos naturais, mas que, no entanto, envolvem 
processos muitas vezes poluentes, difíceis e perigosos, colocando em risco à saúde humana e 
causando danos ambientais (OIT, 2008). 

Além disso, os denominados catadores de lixo tendem a ser mal remunerados, e a 
informalidade dificulta a capacitação profissional e a fiscalização ao cumprimento de normas 
como a utilização dos EPIs e a adequação das condições do trabalho. Por serem trabalhadores 
autônomos, as condições precárias não podem ser modificadas por determinada empresa, 
deixando-os mais vulneráveis. A atividade laboral organizada de forma coletiva permite 
uma negociação mais ampla com os intermediários e permite a contratação pelo Poder 
Público. Ademais, o associativismo fortalece tais trabalhadores, lhes atribuindo visibilidade e 
reconhecimento como atores de relevância social (OLIVEIRA; CECATO, 2016). 

Portanto, para que os empregos verdes sejam efetivados como ferramenta de equilíbrio 
no tripé da sustentabilidade, deve estar integrado, além do ponto de vista ambiental, o social. 
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É necessário preocupar-se com a qualidade dos empregos, resguardando a integridade física e 
moral do trabalhador. (OLIVEIRA; CECATO, 2016).

A promoção desses empregos ainda enfrenta a informalidade e desigualdade, sem contar 
com a dificuldade das empresas pioneiras no “esverdeamento” das atividades econômicas em 
permanecer em um cenário onde se predomina práticas comerciais insustentáveis, que buscam 
retornos financeiros rápidos mesmo que em detrimento aos impactos negativos ambientais e 
sociais (OIT, 2008).

Desse modo, é imprescindível estabelecer um diálogo social efetivo entre o governo, 
as empresas e os trabalhadores. Devem ser executadas medidas como a conscientização e 
capacitação das organizações de empregadores e trabalhadores, pois muitos alegam o 
desconhecimento dos riscos e oportunidades da economia verde; a implementação de políticas 
públicas coerentes, com subsídios que estimulem o financiamento para atividades de pesquisas 
e desenvolvimento e que garantam um apoio ao setor privado, com leis de incentivo, metas 
e penalidades; além de promover o monitoramento da evolução desses empregos, para que 
sirvam de orientação na formação de políticas (OIT, 2008).

5. A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA 
CONTEMPORÂNEA

Em uma sociedade hiperconsumista, questões ambientais e sociais são habitualmente 
inseridas em segundo plano, visto que o consumo e o lucro são priorizados independentemente 
da insustentabilidade da exploração dos recursos naturais e das desigualdades sociais 
(PEREIRA; CALGAR; PEREIRA, 2016).

As grandes corporações são as reais incentivadoras do consumo e, os estados, que 
deveriam minimizar os prejuízos e fiscalizar políticas públicas, encontram-se reféns dessas 
grandes indústrias. Nos ensinamentos de Bauman, (1999), “[...] com sua base material 
destruída, sua soberania e independência anulada, sua classe política apagada, a nação-estado 
torna-se um mero serviço de segurança para as megaempresas”.

Porém, sendo evidente a importância das empresas, que transcende o âmbito econômico 
e engloba os interesses sociais, um novo modelo empresarial se manifesta, baseado na noção 
da responsabilidade social, que constitui, junto à sua influência, o poder-dever de harmonizar 
suas atividades para contribuir com o desenvolvimento sustentável (BARACHO; CECATO, 
2016).

A evolução da gestão empresarial é imprescindível e surge a partir de uma nova 
conscientização da sociedade- favorecida pelo acesso mais ágil às informações e cada vez mais 
crítica quanto ao que lhes é posto- e de uma visão das empresas afastada da exclusividade 
da maximização do lucro, equilibrando o crescimento econômico com a equidade social e a 
proteção ambiental, além da preocupação com outros valores éticos e morais. (MUNCK et. al, 
2016).



64 

As práticas sustentáveis de gerenciamento têm como norte o triple bottom line, que 
abordam o desempenho de curto e longo prazo, adicionam valor para a comunidade em que 
as corporações operam, e atingem as “[...] necessidades dos stakeholders diretos e indiretos (tais 
como shareholders, empregados, clientes, grupos de pressão, comunidades, etc.)” (DYLLICK; 
HOCKERTS, 2002, p. 131), considerando-os no processo de decisões da empresa (MUNCK 
et. al, 2016). 

O gerenciamento dos stakeholders (partes interessadas) identifica e administra todos 
aqueles que são impactados ou interessados pelas ações de uma gestão empresarial, sendo 
fundamental para o planejamento estratégico do negócio (ALVES; LIMA; MOTA, 2010). 

Em relação às perdas empresariais originadas pela ausência da responsabilidade social, são 
recorrentes os problemas como a publicidade negativa- quando ocorre uma geração de mídia 
devido a denúncias e reclamações dos consumidores; o pagamento de indenizações e multas 
advindas de desastres ambientais, reclamações trabalhistas e outros tipos de descumprimento 
às leis; e o consequente afastamento de investidores pela desvalorização da empresa perante o 
mercado e sociedade. (LOURENÇO; SCHRODER, 2002).

Para garantir a longevidade e sustentabilidade das corporações, é também necessário 
buscar a análise das práticas de gestão, desenvolvendo uma boa governança corporativa e uma 
logística de compliance eficaz (ANDRADE; CASTRO, 2016).

A governança corporativa pode ser compreendida como o conjunto de políticas, 
processos e normas que influenciam a maneira como a organização é gerenciada. São quatro 
os princípios básicos das suas boas práticas: equidade, transparência, prestação de contas 
e responsabilidade social. Assim, são propostas medidas que otimizam o desempenho da 
empresa, atendendo a todas as partes interessadas (IBGE, 2015).

Já compliance é o conjunto de normas, diretrizes e políticas que possuem o intuito de 
reduzir inconformidades com a lei, resultantes da prática empresarial. A palavra origina do 
verbo em inglês “to comply”, que significa “estar em conformidade”. Portanto, tem como 
objetivo assegurar que toda a estrutura organizacional e os procedimentos internos realizados 
encontrem-se de acordo com as leis interna e externa, além de mensura, mitigar e avaliar 
continuadamente os riscos do processo (LARUCCIA; YAMADA, 2012).

A consolidação do sistema de compliance sob o viés do triple bottom line pode ser 
demonstrado por meio de ações como: gestão de riscos socioambientais; reconhecimento de 
ilicitude em outras organizações, assim como desempenhar um papel de exemplo para as 
mesmas; conscientização dos funcionários; e formação de uma cultura organizacional norteada 
pelo princípio do compromisso social (LARUCCIA; YAMADA, 2012).

Destarte, é possível se verificar como a sustentabilidade corporativa possibilita a vantagem 
competitiva, a prevenção de riscos e a otimização da reputação, na qual a busca simplória 
pela frenética efetivação do lucro com decorrentes problemas na saúde dos trabalhadores, 
destruição do meio ambiente e desprezo dos consumidores por condutas ilícitas ou antiéticas, 
acabam gerando prejuízos a longo prazo. (LOURENÇO; SCHRODER, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O modelo econômico atual vigente demonstra-se insustentável, sendo incontestável a 
necessidade de se implementar uma nova estrutura nas relações sociais e organizacionais. O 
conceito de sustentabilidade surge como alternativa para a crise socioambiental, evoluindo 
ao decorrer do tempo ao adquirir um caráter pluridimensional, na qual objetiva harmonizar 
suas diferentes dimensões. Pela perspectiva do triple bottom line, pôde-se analisar os vieses 
econômico, social e ambiental do trabalho decente, do emprego verde e da responsabilidade 
social da empresa contemporânea.

Conclui-se que, para a consolidação de uma sociedade sustentável, o trabalho decente 
como base para uma organização laboral saudável é primordial, dignificando o homem; 
o emprego verde possui um potencial promissor no combate aos impactos ambientais; e a 
responsabilidade social da empresa identifica-se como meio de garantia a sustentabilidade em 
longo prazo a partir de uma nova estrutura organizacional, com o gerenciamento de todos os 
stakeholders, um sistema de compliance e uma boa governança corporativa. 
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8. O DESMATAMENTO 
NA AMAZÔNIA 

LEGAL E A PERDA DA 
BIODIVERSIDADE

Paulo Campanha Santana90

INTRODUÇÃO

O Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta, com um rico patrimônio 
ecológico91. A extensão de seu território com dimensões continentais engloba quase a metade 
da América do Sul, com diversas zonas climáticas, cujas variações formam os seguintes biomas: 
Floresta Amazônica, Caatinga, Campos Sulinos, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal92. Essa 
biodiversidade é fornecedora da matéria prima da alimentação e tem diversas funções, como 
a doméstica, industrial, médica e de lazer, ou seja, são “recursos biológicos” essenciais para a 
vida das sociedades humanas93. 

Nesses diversos biomas, o país teve uma concentração em sua ocupação, ocasionando 
uma rarefação em diversas regiões do Brasil, cujas áreas carecem mais do que outras da 
eficiência estatal local, regional e nacional, como é o caso da Amazônia Legal. Ela engloba 9 
estados (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins) 
e 3 biomas (Amazônia, Cerrado e Pantanal).

Entretanto, essa região tem sido palco de desmatamento e queimadas, que, 
consequentemente, ocasionam a perda de biodiversidade. No ano de 2019, a atenção 
internacional voltou-se para a Amazônia, sendo, inclusive, pauta de reunião do Grupo dos 
Sete (G7), formado pelas economias mais avançadas do mundo, como Alemanha, Canadá, 
Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, no mês de agosto deste ano. Para as 
ações de combate às queimadas ocorridas, o grupo deliberou ajudar o Brasil, com o aporte de 
US$ 20 milhões, o que equivale a mais de R$ 80 milhões94.

90 Coordenador do Curso de Direito do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF). Graduado em Direito e em 
Ciências Militares, pós-graduado em Língua Portuguesa, em Direito Público, em Direito Tributário e em Educação à 
Distância. Mestre em Direito e em Operações Militares, e Doutor em Direito.
91 ICMBio. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A pluralidade dos biomas preservados pelo 
ICMBio. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/8797-a-pluralidade-dos-biomas-
preservados-pelo-icmbio>. Acesso em: 31 ago. 2018. 
92 MMA. Ministério do Meio Ambiente. Biodiversidade Brasileira. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/
biodiversidade/biodiversidade-brasileira>. Acesso em 31 ago. 2018.
93 LÉVEQUE, Christian. A Biodiversidade. Tradução: Valdo Memelstein. Bauru: EDUSC, 1999. p. 83.
94 EBC. Agência Brasil. Ajuda do G7 à Amazônia. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2019-08/ajuda-do-g7-amazonia-e-bem-vinda-diz-ministro-do-meio-ambiente. Acesso em 28 ago. 2019.
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Essa deliberação evidencia a preocupação internacional com a preservação e proteção 
da vida terrestre, que está alinhada com a própria Agenda 2030 da Organização das Nações 
Unidas, que é um plano de ação, estabelecido no ano de 2015, por ocasião do aniversário 
de setenta anos da organização. Esta Agenda possui 17 Objetivos para o Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), com 169 metas, onde o de número 15 tem como objetivo “Proteger, 
recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável 
as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda 
da biodiversidade”95.

Pois bem. Diante da biodiversidade existente do país e de sua necessária proteção e 
preservação, surge o seguinte questionamento, em relação à Amazônia Legal: o Brasil tem 
sido efetivo no combate ao seu desmatamento? Como tem atuado cada estado da região nessas 
ações? O país tem contribuído para alcançar o objetivo proposto no ODS 15, no que se refere 
à gestão de floresta?

Para responder a esta pergunta, será apresentado em breve linhas a evolução da 
descentralização administrativa ambiental no país, particularmente, a voltada à gestão das 
florestas públicas. Em seguida, será tratada da situação do desmatamento de cada estado 
amazônico, para, ao final, concluir como tem sido a atuação deles e de toda região amazônica, 
e sua contribuição para o alcance do objetivo proposto no ODS 15.

1. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
AMBIENTAL NO BRASIL E A GESTÃO DAS 
FLORESTAS PÚBLICAS

A descentralização administrativa ambiental no Brasil teve seu início com a edição da 
Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 
(PNMA), seus fins e mecanismos de formulação, que foi recepcionada pela Constituição 
Federal de 1988. Ela também criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), que 
descentralizou as ações, dispondo sobre as atribuições de cada órgão.

A Constituição de 1988 prevê a proteção do meio ambiente (art. 23, VI) e a preservação 
das florestas (art. 23, VII) no rol da competência comum material, tendo todos os entes da 
federação esta incumbência. Neste modelo cooperativo, não há rivalidade entre as esferas do 
poder. Eles colaboram entre si, e a solidariedade inspira a busca da atenuação/correção das 
desigualdades entre as regiões, o que é fundamental para um país como o Brasil. Logo, na 
busca da coesão, todas as esferas atuarão na promoção do bem comum coletivo96.

Em seguida, ocorreu a descentralização da gestão das florestas públicas, com a Lei n° 
11.284, de 2 de março de 2006, que instituiu o Serviço Florestal Brasileiro, no âmbito do 
Ministério do Meio Ambiente, e criou o Fundo Nacional do Desenvolvimento Florestal. Ela 

95 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://
nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 5 ago. 2019.
96 OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. Teorias da Federação e do Federalismo Fiscal: o caso brasileiro. Texto para 
discussão n. 43, p. 11. Disponível em: <http://www.eg.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/publicacoes-2007/84-teorias-da-
federacao-e-do-federalismo-fiscal-o-caso-brasileiro/file>. Acesso em 8 set. 2018.
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compartilha a então exclusividade da competência na área florestal do IBAMA com os órgãos 
do Sisnama. 

O § 2° do artigo 55 desta lei dispõe expressamente que o IBAMA deve estruturar formas 
de atuação conjunta com os órgãos seccionais e locais do Sisnama para fiscalização e proteção 
das florestas públicas, podendo firmar convênios ou acordos de cooperação. A despeito de 
inúmeras serem as causas do desflorestamento, esta lei surge para favorecer o combate de tal 
prática, junto a outras iniciativas governamentais97.

Portanto, esta descentralização florestal é decorrente de várias causas, como a não 
eficiência do órgão federal com relação à fiscalização, a ausência de autonomia dos estados 
neste tema, necessidade na conservação e proteção das florestas, entre outros. Todavia, ela 
dependerá da capacidade administrativa e institucional local e do compartilhamento da gestão 
entre as esferas de governo, além de outros aspectos98.

Para realizar uma breve análise de dados mensuráveis, sem, contudo, adentrar no papel 
de cada órgão do Sisnama, foi realizada pesquisa junto ao IBAMA99, solicitando a evolução 
do desmatamento no Brasil, por ano e por estado. Como resposta, o órgão indicou o Projeto 
de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal (PRODES) do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE).

Quanto aos outros biomas, o Instituto esclareceu que há o Projeto de Monitoramento 
do Desmatamento dos Biomas Brasileiros por satélite (PMDBBS)100. Neste, os dados são mais 
restritos, sendo para o Cerrado, 2002-2011, e para a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa e 
o Pantanal, 2002-2009.

Dessa forma, como o objetivo é apenas ter um pequeno extrato da evolução do 
desmatamento, como indicador de gestão compartilhada, o projeto PRODES permitiu realizar 
a análise do desmatamento da área com maior cobertura vegetal do Brasil, que é a Amazônia 
legal. A vegetação característica desta região é a Floresta Ombrófila Densa, com árvores altas, 
que abriga vários povos indígenas e populações tradicionais101.

Os dados gerais disponíveis no PRODES indicam que, de 2004 a 2017, a Amazônia 
legal teve uma variação de -75%. Ao acrescer um ano, no período de 2004 a 2018, a variação 
foi de -73%. Ao analisar os dois últimos anos, constata-se que, do ano de 2016 para 2017, ela 
foi de apenas -12%. Já, de 2017 para 2018, houve o aumento de 8%. Entretanto, este é um 
dado da região como um todo, que não representa a realidade de todos os entes da federação 
envolvidos, sendo um dos objetivos deste trabalho realizar exatamente esta análise, conforme 
tópico a seguir102.

97 A lei está no contexto do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 
(PPCDAm), mas outras iniciativas governamentais também estão direcionadas ao combate ao desmatamento, 
como o Plano Amazônia Sustentável (PAS), o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), a Operação 
Arco Verde, que também é integrante do PPCDAm, e os planos estaduais alinhados com o mesmo objetivo.
98 HEIMANN, Jaqueline de Paula; HOEFLICH, Vitor Afonso. O processo de descentralização da 
gestão florestal brasileira a partir da lei de gestão de florestas públicas – Lei 11.284/06. 
FLORESTA, Curitiba, PR, v. 43, n. 3, p. 453 - 462, jul. / set. 2013.
99 Pedido realizado pelo Serviço de Informação ao Cidadão do IBAMA.
100 Projeto de Monitoramento dos Biomas Brasileiros por satélite (PMDBBS). Disponível em: <http://siscom.ibama.gov.br/
monitora_biomas/>. Acesso em 12 jan. 2018.
101 Biomas. IBGE. Disponível em: <https://mapas.ibge.gov.br/tematicos.html>. Acesso em 7 jan. 2018.
102 Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. PRODES. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/
OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em: 10 ago. 2019.

http://siscom.ibama.gov.br/monitora_biomas/
http://siscom.ibama.gov.br/monitora_biomas/
https://mapas.ibge.gov.br/tematicos.html
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2. DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL E A 
PERDA DA BIODIVERSIDADE

Os dados gerais disponíveis do PRODES indicam que, de 2004 a 2018, a Amazônia 
legal teve uma variação negativa de 73% na taxa de desmatamento, a despeito de, nos últimos 
anos, ter ocorrido uma involução (gráfico 1). Todavia, este é um dado da região como um todo, 
que não representa a realidade de todos os entes da federação envolvidos.

Gráfico 1: Taxa de desmatamento na Amazônia Legal, no período de 2004 a 2018 

  Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponíveis no PRODES103.

Neste período considerado, no estado do Acre (gráfico 2), houve uma variação negativa 
de 39%, com a queda dos valores até o ano de 2009. Todavia, desde o ano de 2010 até o de 
2017, as taxas aumentaram lentamente, com pequenas quedas em alguns anos. Entretanto, de 
2017 para 2018, houve um aumento 73%, o que indica falta de efetividade nas ações estatais, 
que compromete toda região.

Gráfico 2: Taxa de desmatamento no estado do Acre, no período de 2004 a 2018

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponíveis no PRODES104.

103 PRODES. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em 10 
ago. 2019.
104 PRODES. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em 10 
ago. 2019.
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No estado do Amazonas (gráfico 3), o período registrou uma variação negativa de 15%. 
Entretanto, do ano de 2017 a 2018, houve um pequeno aumento de 4%. O baixo valor de 
redução na área com um todo é um indicativo dos desafios existentes, agravado pelo acréscimo 
no último ano considerado.

Pode-se constatar que, no ano de 2009, os valores apresentaram considerável diminuição. 
A partir de então, os valores passaram a subir (os anos de 2011e 2014 tiveram uma pequena 
redução) e, no ano de 2016, quase foram atingidos os níveis de 2004, com pequena queda 
em 2017 e aumento no ano seguinte. Enfim, este Estado apresenta dados preocupantes, que 
indicam a necessidade urgente de medidas de gestão para reverter esta situação.

Gráfico 3: Taxa de desmatamento no estado do Amazonas, no período de 2004 a 2018

  Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponíveis no PRODES105.

No estado do Amapá (gráfico 4), houve uma variação negativa de 48%. Até o 
ano de 2011, os valores evidenciam baixa efetividade na atuação estatal, mas, desde 
2012, a situação vem se revertendo, com dois picos em 2014 e 2017. De 2017 para 
2018, não houve alteração na taxa de desmatamento. Logo, a despeito do baixo 
desempenho inicial, os dados evidenciam melhora com resultados satisfatórios. 

Gráfico 4: Taxa de desmatamento no estado do Amapá, no período de 2004 a 2018

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponíveis no PRODES106.

105 PRODES. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em 10 
ago. 2019.
106 PRODES. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em 10 ago. 
2019.
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No estado do Maranhão (gráfico 5), houve uma variação negativa de 66%. Inicialmente, 
as taxas aumentaram significativamente, mas, desde o ano de 2008, os valores vêm reduzindo, 
com sensível aumento no ano de 2013. Do ano de 2017 para 2018, houve a diminuição de 
5%. Enfim, o Estado evidencia boa gestão no combate ao desmatamento, apesar de ainda ser 
uma realidade a ser combatida.

     Gráfico 5: Taxa de desmatamento no estado do Maranhão, no período de 2004 a 2018

 
 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponíveis no PRODES107.

 
 No estado do Mato Grosso (gráfico 6), houve uma variação negativa de 87%. A 
redução inicial foi muito elevada, mas, posteriormente, a partir do ano de 2011, os dados 
vêm apresentando variação nas taxas anuais, ora aumentado ora diminuindo sensivelmente. 
Do ano de 2017 para 2018, houve diminuição de 5%. Portanto, a variação total evidencia a 
excelente gestão pretérita, mas os últimos resultados indicam preocupação na atuação, em 
razão da oscilação de dados, ano a ano, a despeito de o último ano ter sido mais efetivo.

       Gráfico 6: Taxa de desmatamento no estado do Mato Grosso, no período de 2004 a 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponíveis no PRODES108.

107 PRODES. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em 10 
ago. 2019.
108 PRODES. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em 10 
ago. 2019.
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No estado do Pará (gráfico 7), houve uma variação negativa de 73%. A redução inicial 
foi gradativa, atingindo o menor valor em 2012. A partir de então, a taxa vem aumentando 
com certa variação positiva, com diminuição em 2014 e 2017. Do ano de 2017 para 2018, 
o aumento foi de 13%, indicando a necessidade de atenção e gestão no Estado para evitar o 
recrudescimento dos valores anteriores.

Gráfico 7: Taxa de desmatamento no estado do Pará, no período de 2004 a 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponíveis no PRODES109.

No estado Rondônia (gráfico 8), houve uma variação negativa de 66%. 
Inicialmente, a redução da taxa foi extraordinária. Todavia, a partir do ano de 2011, 
os valores vêm aumentando, com quedas pontuais, indicando a necessidade de 
atuação mais eficiente na área. Do ano de 2017 para 2018, houve aumento de 6%. 

Gráfico 8: Taxa de desmatamento no estado do Rondônia, no período de 2004 a 2018

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponíveis no PRODES110. 

No estado de Roraima (gráfico 9), houve uma variação negativa de 37%. Os valores 
iniciais tiveram um aumento significativo, reduzindo a partir de 2009 e apresentando uma 
variação senoidal nas taxas de desmatamento. Do ano de 2017 para 2018, o Estado teve 

109 PRODES. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em 10 
ago. 2019.
110 PRODES. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em 10 
ago. 2019.
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o segundo maior aumento da região, com acréscimo de 48% (quarenta e oito por cento). 
Portanto, conclui-se que, na área deste ente, medidas mais efetivas são necessárias, diante da 
inconstância dos resultados obtidos e do grande aumento no último ano considerado.

Gráfico 9: Taxa de desmatamento no estado do Roraima, no período de 2004 a 2018

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponíveis no PRODES111.

No estado de Tocantins (gráfico 10), houve uma variação negativa de 84%, o segundo 
melhor resultado na região. As taxas diminuíram consideravelmente, a despeito de subidas 
eventuais, com redução no último ano de 19% (dezenove por cento), o que indica uma excelente 
gestão no espaço territorial.

Gráfico 10: Taxa de desmatamento no estado do Tocantins, no período de 2004 a 2018

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponíveis no PRODES112.

Enfim, os dados apresentados dos Estados que compõem a Amazônia Legal, no 
PRODES113, comprovam que, do período de 2004 a 2018, em menor ou maior percentual, 

111 PRODES. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em 10 
ago. 2019.
112 PRODES. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em 10 
ago. 2019.
113 Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. PRODES. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/
OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em: 10 ago. 2019.
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todos reduziram o desmatamento em seus territórios. O melhor desempenho é do Mato Grosso 
(-87%), seguido de Tocantins (-84%), Pará (-69%), Maranhão (-66%), Rondônia (-66%), 
Amapá (-48%), Acre (-39%), Roraima (-37%) e Amazonas (-15%).

Entretanto, ao analisar a variação do último ano (2017-2018), o Estado de Tocantins teve 
a maior redução (-19%), seguido dos Estados do Maranhão (-5%) e do Mato Grosso (-5%). 
O Amapá manteve a mesma taxa do ano anterior, não ocorrendo variação em seu território 
(0%). Em contrapartida, os demais entes apresentaram aumento no desmatamento, sendo em 
um primeiro nível os Estados do Amazonas (4%) e de Rondônia (6%). Um acréscimo maior 
é constatado no Pará (13%), onde Roraima e Acre evidenciam preocupantes dados, pois suas 
taxas atingiram 48% e 73%, respectivamente.

CONCLUSÃO

As relações pessoais sugerem cuidado na percepção das pessoas, para que não ocorra o 
conhecido “efeito Halo”, que é generalizar alguém a partir de uma característica positiva ou 
negativa. Da mesma forma, quando se ouve que as taxas de desmatamento da Amazônia têm 
aumentado, deve-se tomar cuidado, pois a Amazônia Legal é composta por 9 Estados, com 
3 biomas, e, em um primeiro momento, pode-se acreditar que todos esses entes têm tido este 
negativo desempenho.

Entretanto, a análise da atuação de cada Estado amazônico no combate ao desmatamento, 
a partir dos dados disponíveis no PRODES, comprova que nem todos têm tido atuação negativa. 
Alguns entes têm atuado positivamente (Tocantins, Maranhão e Mato Grosso) para reduzir tal 
prática, a despeito de nenhum ainda ter atingido a taxa zero. Por outro lado, há Estados com 
baixa efetividade, com elevado aumento na sua taxa (Acre e Roraima). Em consequência, esses 
dados indicam a perda da biodiversidade, comprometendo o atingimento do objetivo proposto 
no ODS 15 da Agenda 2030 da ONU.

Por fim, o presente estudo evidencia que, a despeito de existirem vários programas para 
combater o desflorestamento, a descentralização administrativa, por si só, não é a solução para 
gestão ambiental. Se não houver uma atuação efetiva e cooperativa dos órgãos do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente, com orçamento adequado e pessoal capacitado, os problemas 
persistirão, e as metas propostas não serão alcançadas.
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