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“ Quando tento fazer uma imagem da transição das 
atuais condições do mundo para o desenvolvimento 

sustentável, vejo um rosto jovem onde aos poucos um 
sorriso vai-se instalando, os músculos da face se 

levantam, a pele resplandece e os olhos ilum inam  
tudo. Como chegar a um mundo com este semblante ? 
A conquista de um d ire ito  socioambiental é o sorriso  

que se abre e faz tudo o mais se mover. Quando temos 
um d ire ito  temos a abertura defin itiva para outro fazer. 

É o te rr itó r io  conquistado, é como ter a terra para  
constru ir sobre ela a casa, a paz e o fu tu roC

(Senadora Marina Silva- PT/AC)
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PREFÁCIO

Este livro  não é um livro comum de Direito. Ele não se atém ao 
horizonte da lei constituída e nos fala de um direito em processo, que 
articula ao anseios ditos difusos com os propriamente coletivos, que 
permeiam uma sociedade profundamente alterada nesta virada de sé
culo. Fala-nos de leis recentemente promulgadas, ou de processos 
legais em curso, ou de lacunas legais a serem preenchidas por proces
sos ainda embrionários, no contexto de um país que transita no pesado 
ranço colonial c iv iliza tório  para se inserir neste mundo globalizado.

Os profundos contrastes do país rico com povo pobre, dos muitos 
Brasis, da floresta e do progresso, traduzem-se aqui numa coletânea de 
peso, reunindo autores advogados que atuam no front dos processos le
gislativos e sociais mais recentes, e que nos reportam a um direito vivo.

O conceito chave que os reúne propõe a síntese socioambiental, 
que escrevemos sem hífen, para designar mais claramente a intenção 
desta síntese, e não da mera justaposição entre o social e o ambiental. 
E o direito que nasce da constatação de que o ambientalismo, despro
vido dos anseios das gentes que conformam nossos ambientes, e o so
cialismo, sem compromisso com o estado geral da terra, não são po li
ticamente sustentáveis e não podem superar as feridas coloniais, ou 
reverter o massacre à natureza, que caracterizaram a nossa formação 
histórica e social.
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O Brasil Socioambiental é isto: a construção de urna perspectiva 
sintética, que reúna movimentos sociais e de opinião pública para 
aprofundar a democracia -  do arcabouço legal à ação do Estado, in
clusive o M inisterio Público e o Judiciário -  e para reverter o passado. 
Para projetar como valor jurídico um país plural, que transforma a su a 
imensa diversidade biológica e cultural num trunfo para o presente e 
para o futuro.

Nessa perspectiva, esta obra tem, subjacentes, os processos mais 
recentes que viabilizaram leis como a que pune os crimes ambientais, 
ou a que institui o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, ou 
as batalhas legislativas em tomo do Código Florestal e dos direitos cul
turais que decorrem do conhecimento sobre a biodiversidade. Ela atua 
na interface entre estes processos e os que se desenvolvem no âmbito 
das Nações Unidas, indicando a viabilidade de uma política pró-ativa do 
Brasil no plano internacional, que supere a postura defensiva que ainda 
caracteriza, de modo geral, a posição oficial brasileira diante de temas, 
como estes, considerados sensíveis para a nossa soberania.

A soberania, aqui, é da sociedade e dos seus projetos de futuro, que 
conformam a ideologia e a estrutura do Estado democrático que quere
mos, compatível com os valores e anseios civilizatórios do nosso tempo.

Márcio Santilli
Sócio-Fundador c Membro do Conselho Diretor do ISA
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INTRODUÇÃO

“ Um pobre e esplêndido poeta, o mais atroz dos desesperados, escreveu esta 
profecia: “Ao amanhecer, amados de uma ardente paciência, entraremos nas es
plêndidas cidades Eu creio nesta Profecia de Rimbaud...

Sempre tive confiança no homem. Não perdi jamais a esperança.
Por isso talvez cheguei até aqui com a minha poesia, e também com a minha 

bandeira. Em conclusão devo dizer aos homens de boa vontade, aos traballuidores, 
aos poetas, que todo porvir fo i expresso nessa frase de Rimbaud: só com uma ar
dente paciência conquistaremos a esplêndida cidade que dará luz, justiça e digni
dade a todos os homens. Assim a poesia não terá cantado em vão. "

Pablo Neruda -  Do discurso do Prêmio Nobel*

Esta publicação, construida coletivamente por colaboradores e 
membros da equipe de advogados do Instituto Socioambiental (ISA), 
oferece aos pensadores e operadores do Direito reflexões jurídicas 
práticas e conceituais sobre flashs  que compõem o cenário socioam
biental contemporâneo brasileiro.

O conceito socioambiental adotado é resultante, em sua essência, 
de uma equação composta e multifacetária ainda a ser decifrada, tan
to no plano da doutrina e da principiologia do Direito, quanto no pla
no da formulação e da implementação de políticas públicas. A essên-

' Na obra “ Presente de um Poeta” . V&R, 2001.
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cia da perspectiva socioambiental, portanto, não se resume, como po
deria parecer, à soma linear e aritmética entre o “ social”  mais o ‘‘am
biental” .

Os direitos socioambientais, por sua vez, resultam de uma leitura 
socioambiental sobre os diversos direitos já consagrados na Constitui
ção Brasileira de 1988 tais como os direitos indígenas, direitos am
bientais, direitos agrários, culturais dentre tantos outros.

Assim, o meio ambiente ecologicamente equilibrado; a dignidade 
da pessoa humana e a cidadania; a construção de uma sociedade mais 
justa e solidária; o combate a todas as formas de racismo; a autodeter
minação dos povos; a supremacia dos direitos humanos; a função so
cial das propriedades urbana e rural; a valorização e a difusão das ma
nifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras; a proteção 
dos bens de natureza material e imaterial portadores de referência à 
identidade, à ação e à memória, as formas de expressão, os modos de 
criar, fazer e viver dos diferentes grupos formadores da sociedade bra
sileira; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
arqueológico e ecológico; os espaços territoriais especialmente prote
gidos, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, o Cerrado, a Caatinga, 
o Pantanal e a Zona Costeira, são apenas alguns dos componentes 
essenciais que integram essa complexa e dinâmica equação que resulta 
inexoravelmente na construção da síntese socioambiental brasileira.

O conhecimento acumulado pelos povos indígenas ao longo de 
milênios de convivência com as florestas tropicais são fundamentais 
para a manutenção da diversidade biológica amazônica, assim como 
esta é essencial para a sobrevivência física e cultural não somente das 
populações indígenas, mas também das populações de castanheiros, 
seringueiros, quilombolas, ribeirinhos e agricultores familiares. Por 
sua vez, as florestas são fundamentais para a saúde da humanidade, 
seja devido às substâncias por elas produzidas e utilizadas na indús
tria de alimentos e de fármacos, seja pela sua supostamente infindável 
biodiversidade, seja pela manutenção do regime hídrico ou ainda em 
face da absorção e armazenamento dos gases de efeito estufa. Vale 
destacar que uma das conclusões do seminário “ Avaliação e Identifi
cação de Ações Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentá
vel e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade na Amazônia Bra
sileira” , coordenado pelo Instituto Socioambiental, em Macapá, em
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setembro de 1999, em que participaram cerca de 250 cientistas de todo 
Brasil, foi a de que mais de 70% das áreas consideradas altamente 
prioritárias para a conservação da diversidade biológica na Amazônia 
brasileira abrigam populações indígenas ou tradicionais.

Enquanto isso, em outro canto não tão distante da floresta... a 
implementação de programas de reforma agrária que considerem -  ou 
não -  as potencialidades e vulnerabilidades sociais e ecológicas regio
nais tem relação direta com a sustentabilidade de grandes centros ur
banos que consomem em níveis inadministráveis e insustentáveis a li
mentos e recursos naturais provenientes cada vez mais de remotas e 
prístinas áreas ditas “ rurais” , até pouco tempo atrás em relativa paz 
ambiental. São esses os mesmos centros urbanos hoje inchados que se 
tornam o destino óbvio das famílias desterradas em conseqüência de 
políticas de desenvolvimento territorial concentradoras de renda e 
terras, trazendo consigo as mazelas decorrentes da inexistência de 
políticas públicas urbanas inclusivas desse contingente humano. Con
seqüência disso: violência, ocupação de morros, parques e de áreas 
destinadas à proteção de mananciais etc.

Estes dois exemplos são suficientes para afirmarmos que a acla
mada “ síntese socioambiental” , mais do que desejável, é necessária!

Nesse contexto dialético, o D ireito tem contribuições preciosas a 
dar, seja no aprimoramento dos instrumentos para a persecução dos 
direitos que integram a equação socioambiental, seja na concepção e 
na legitimação de instâncias permanentes para o exercício cotidiano de 
resistência ativa e emancipatória pelas populações culturalmente dife
renciadas em oposição ao rolo-compressor cultural e ambientalmente 
pasteurizante, que a todos (seres viventes, pensantes ou não) atropela 
nessa entrada de novo milênio.

Esta publicação divide-se em quatro capítulos, cada qual com 
uma breve introdução que busca estabelecer a consangüinidade entre 
cada colaboração. São os capítulos: I -  Conceitos Fundamentais para 
os Direitos Socioambientais; II -  Desafios Jurídicos à Síntese Socio
ambiental; I I I  -  Instrumentos para a realização dos Direitos Socioam
bientais; e IV  -  Socioambiental do Local ao Global. Observe-se que, 
não obstante a divisão sugerida, na verdade, todos os artigos abordam, 
com diferentes ênfases e enfoques, conceitos fundamentais, desafios 
jurídicos, instrumentos para a realização dos direitos, falam do local
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e/ou do global. Portanto, caberá ao leitor em seu estudo reorganizar as 
ênfases e reflexões da maneira como melhor parecer-lhe.

Buscamos, como o leitor poderá notar, fug ir da clássica divisão 
metodológica do Direito Ambiental em meio ambiente natural, cultu
ral, artificial, do trabalho, até porque não vemos os direitos sociocim- 
bientcds como especificidade ou excentricidade do Direito Ambiental, 
mas sim como um novo enfoque sobre os inúmeros direitos funda
mentais constitucionalmente garantidos, dentre eles o Direito Am 
biental. Nossa proposta é que o leitor depreenda desta obra os elos, as 
linhas tênues (mas concretas!) que perpassam cada artigo aparente
mente autônomo de forma a, questionando alguns preconceitos ju ríd i
cos clássicos, tecer as bases para uma percepção metodológicamente 
nova e socialmente mais inclusiva do Direito ao desenvolvimento 
sustentável. Oportuno esclarecer que não necessariamente todas as 
idéias e conclusões trazidas em cada artigo deste livro são comparti
lhadas pelo Instituto Socioambiental, co-editor da obra.

Todos aqueles que participam desta publicação desejam com essa 
obra contribuir para com a crescente corrente de juristas que caminha 
no sentido da reconstrução e reinterpretação do Direito com enfoque 
voltado à defesa dos direitos dos povos, culturais, sociais e ambien
tais. Reconhecemos, portanto, nosso forte desejo de que os direitos 
socioambientais -  outrora fruto do sonho de coletividades tradicio
nalmente excluídas do processo político brasileiro - ,  transbordem das 
páginas constitucionais e dos livros de direitos e ganhem vozes vivas 
nas florestas, cerrados, caatingas e campos, ao longo das aldeias, vilas, 
rios e igarapés, da Amazônia à Mata Atlântica. Vozes que encontrem 
eco nas cidades, metrópoles, Conamas, Consemas, Câmaras, Assem
bléias, Congressos e Palácios.

André Lima 
Coordenador do Programa Direito 

Socioambiental do ISA
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CAPÍTULO  I

CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA 
OS DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS





Este capítulo nos oferece uma visão embrionaria sobre como 
surgiram as primeiras linhas dos direitos socioambientais e quais são 
seus principais pilares. Os direitos indígenas, os direitos ambientais, 
os direitos culturais e a função social da propriedade compõem os 
quatro pilares que dão sustentação e abrigo aos direitos socioambien
tais, como direitos essencialmente coletivos e difusos.

O direito à vida, o pluralismo, a tolerância, os valores culturais lo
cais, a multietnicidade, a biodiversidade revelam os princípios básicos 
que orientam a interpretação e aplicação dos direitos socioambientais.

Pela sua essência coletiva e difusa, tendo como sujeitos “ todos”  e 
não alguns, os direitos socioambientais somente serão garantidos pelo 
Estado por meio de políticas públicas. E, portanto, demandam a cria
ção de espaços políticos e de mecanismos que permitam um maior 
controle social, que ampliem o acesso popular à informação e às ins
tâncias decisorias, num aprimoramento permanente da democracia 
participativa conferindo assim maior legitimidade social às políticas 
que darão vazão e concretude aos direitos socioambientais.

Como sugerem os artigos de Juliana e Márcio Santilli e de M i
guel Pressburguer, o fortalecimento do capital social é pressuposto 
necessário para a reversão do quadro de apatia cidadã, de “ reco
lhimento social”  pós-regime autoritário, se almejamos fazer a “ ordem-
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política”  sobrepor-se à “ ordem-mercado”  e reverter a síndrome de 
“ direitos-clichês”  que nos acomete sempre que falamos em pleno 
acesso a informação, democracia participativa e controle social.

Duas frases emprestadas dos textos do Professor Marés e do Pro
fessor Pressburguer revelam a essência filosófica dos direitos socioam- 
bientais e ensejam as reflexões elaboradas por Sérgio Leitão e Ana Va
léria nos derradeiros artigos deste capítulo introdutório. São as frases:

“A cultura não subsiste num ambiente hostil, e não há nada melhor 
para preservar o ambiente do que uma cultura a ele adequada.”  (Marés)

“ [a cidade] E também o espaço da utopia libertária que nunca se rea
liza e, em verdade, recua cada vez para mais longe da tangibilidade, a ponto 
dela própria criar a sua negação, esta sim de conteúdo reacionário: a utopia 
do retom o ao ru ra l Jardim  do Éden." (Pressburguer)

A Lei do SNUG (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) 
não atendeu às expectativas pela correção do equívoco histórico na 
criação de espaços protegidos de uso indireto sobre áreas ocupadas há 
gerações por populações tradicionais. Ao não fazê-lo, no dizer de Sér
gio Leitão, mantém a arcaica (por inflexível) abordagem utilitarista de 
meio ambiente, rotulando os atores sociais pelo viés maniqueista: 
defensores vs. depredadores da natureza. O messiânico ideal do retor
no ao Jardim do Éden, livre do vírus humano, além de segregacionista 
é absolutamente incompatível com o ideário socioambientalista: “ o 
humano pela natureza. A natureza pelo humano” . Não negamos que a 
relação entre as populações tradicionais e o seu meio tem suas adver
sidades, tanto por força das pressões a que estão cotidianamente sub
metidas pela própria sociedade envolvente, como em decorrência da 
ausência de políticas públicas inclusivas. Como diz a antropóloga 
professora Manuela Carneiro da Cunha*, a solução não será encon
trada nem no preservcicionismo autoritário, tampouco no socioam- 
bientalismo populista. O desafio socioambiental está no encontro da 
justa medida.

* CUNHA, Manuela Carneiro da e ALM EIDA, Mauro, “ Populações tradicionais e 
conservação", pág. 184 e ss., “ Biodiversidade na Amazônia Brasileira: avaliação e 
ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios". 
Coordenação Geral João Paulo Capobianco, Ed. Estação Liberdade e Instituto So
cioambiental, 2001.
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A recorrente sobreposição de unidades de conservação com ter
ras indígenas revela, mais do que incompetência, a esquizofrenia da 
burocracia estatal na gestão de terras públicas. A consciente e delibe
rada desarticulação entre IB A M A , Funai e INCRA, para não falarmos 
dos órgãos estaduais, gera conflitos socioambientais aparentemente in
solúveis. A estrutura da administração pública deve conformar-se para 
dar concretude aos direitos. Os direitos não podem ser deturpados em 
nome da desestrutura e imobilidade administrativa. Uma estrutura 
governamental única que pudesse lidar com a gestão pública das terras 
destinadas à proteção da sociobiodiversidade talvez seja um caminho 
a ser testado.

A Convenção sobre Diversidade Biológica reconhece a importância 
que os conhecimentos tradicionais exercem sobre a conservação da bio
diversidade determinando aos Estados que valorizem e protejam tais co
nhecimentos. Enquanto isso, cá em terras brasileiras, o governo federal 
cria um colegiado (governamental) gestor dos recursos genéticos e dos 
conhecimentos tradicionais sem o envolvimento das populações deten
toras dos conhecimentos e responsáveis diretas pela conservação da bio
diversidade (isso sem falar na dispensa da representação direta da socie
dade, titular do bem que é de interesse público e não tão-somente estatal). 
Urge que seja desenvolvido um sistema próprio de proteção e de valori
zação dos conhecimentos dos povos indígenas e populações tradicionais 
que os inclua como sujeitos e não objetos de direitos.

No entanto, não haverá proteção aos conhecimentos das populações 
tradicionais (indígenas ou locais) se não houver condições materiais para 
a sua reprodução física e cultural e, portanto, se não houver garantia de 
direitos territoriais, de acesso aos recursos naturais, de saúde e educação 
apropriadas, enfim, políticas públicas direcionadas e específicas.

Assim, a proteção aos conhecimentos tradicionais, a possibi
lidade de reprodução física e cultural desses povos culturalmente dife
renciados, a criação de espaços públicos para a valorização e a con
servação da sociodiversidade e da biodiversidade, a ampliação e o 
aprimoramento da democracia participativa e o fortalecimento do 
capital social para o exercício da cidadania ativa constituem valores- 
essência dos direitos socioambientais que são abordados pelos artigos 
que compõem este capítulo.
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INTRODUÇÃO AO 
DIREITO SOCIOAMBIENTAL

C arlos F rederico  M arés

1. Introdução. 2. Os direitos individuais da moder
nidade. 3. Os novos paradigmas jurídicos. 4. Os bens 
e direitos socioambientais. 5. O dano ambiental.

1. INTRODUÇÃO

Quando, organizado o processo constituinte, a Assembléia Nacional 
começou a escrever o que seria a Constituição Brasileira de 1988, um 
grupo de índios de diversas nações e regiões se mobilizou para garantir 
que ali estivessem inscritos os direitos de todos os povos que vivem no 
território chamado Brasil. Não havia deputados indígenas, como na Co
lômbia poucos anos depois, mas a participação dos índios e seus aliados, 
antropólogos, advogados, filósofos, historiadores foi marcante. O proces
so de pressão e esclarecimento a cada deputado esteve aliado a uma dis

ecarlos Frederico Marés de Souza Filho é Diretor do Instituto Socioambiental (ISA), 
do qual é sócio fundador e ex-presidente. É Diretor do Instituto Latino-americano 
de Serviços Legais Alternativos (ILSA). Professor Titular e Coordenador da linha 
de pesquisa em Direito Socioambiental da PUC-PR. Procurador do Estado do Para
ná. Escreveu “ O renascer dos povos indígenas para o direito” , “ Bens culturais e sua 
proteção jurídica” , “ Espaços ambientais protegidos e unidades de conservação” , 
entre outros.
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cussão permanente com as comunidades indígenas e com a sociedade 
civil. Contando com muita sorte, conhecimento regimental e amplas 
alianças, logrou-se escrever um capítulo que rompe com a tradição de 
desprezo assimilacionista e reconhece a cada povo o direito à própria 
existência. É verdade que o texto não chama os povos de povos nem seus 
territórios de territórios, mas usando perífrases, omissões e elos para in
terpretações consegue garantir que haja povos e territórios. Aos índios 
fora reconhecido direito autônomo e originário. 1

Em outra trincheira, não muito distante, os ambientalistas tentavam 
convencer os deputados de que a preservação e proteção ambiental eram 
necessárias e imperiosas. O momento oportuno (a Conferência de Esto
colmo já havia alertado a humanidade para os problemas da poluição e já 
havia um crescente clamor pela proteção ambiental) e a perseverança de 
deputados como Fábio Feldmann fizeram com que outro capítulo fosse 
escrito garantindo o meio ambiente ecologicamente equilibrado como 
direito de todos, protegido para as presentes e futuras gerações.2 O texto 
surgido é juridicamente revolucionário, porque garante não direitos indi
viduais, mas a todas as gerações, inclusive às futuras; garante assim um 
direito aos coletivos futuros.

A preservação do patrimônio cultural brasileiro foi outro tema 
introduzido na Constituição de 1988 após pressão da vontade popular, 
garantindo não só a proteção dos bens materiais como dos imateriais 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos dife
rentes grupos formadores da sociedade brasileira.' Também neste pon
to a ruptura é nítida: antes da Constituição somente se consideravam 
bens do patrimônio cultural aqueles reconhecidos pelo poder público. 
A partir de 1988 os bens são objetivamente integrantes do patrimônio 
cultural, independentemente da vontade do Governo, o que significa 
que já não há dúvida de que o direito que paira sobre estes bens não é 
estatal, mas público coletivo, do povo.

Entretanto, o tema mais disputado, mais renhido, fo i o da refor
ma agrária que envolvia a questão da função social da propriedade: de 
um lado a questão social, muito presente na Constituição, integrada à

1 Artigos 231 e 232.
2 Artigo 225.
3 Artigos 215 e 216.
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sua sistemática, propugnando por uma propriedade relativa e somente 
protegida enquanto cumpridora de uma função social e ambiental e de 
outro a velha propriedade do século X IX , absoluta, protegida a qual
quer preço, como coisa sacrossanta, intocável, como se fosse o supre
mo direito de cada um e o paradigma único da liberdade. Esta disputa 
gerou um texto que permite uma interpretação ambígua que, somada à 
ideologia dominante dos juizes e tribunais, pode sobrepor a proprie
dade aos interesses sociais e populares.4 A sua ambigüidade, porém, 
foi um avanço em relação à exclusiva interpretação do Código C iv il: a 
propriedade privada tomou-se um tema de direito público, isto é, de 
interesse público e como tal passou a ser tratada pela Constituição. 
Porque é ambíguo, o tema e a prática continuam polarizados e se dão 
enfrentamentos diários do movimento social com a política gover
namental que defende a velha propriedade absoluta.

Estas quatro questões, apesar de terem sido trabalhadas isola
damente no processo constituinte, têm entre si uma estreita ligação 
que torna coerente o texto constitucional e conforma a proteção dos 
direitos sociais e da cidadania não só como direitos individuais, mas 
como direitos coletivos .5

Ao reconhecer e proteger direitos coletivos como ao meio ambiente, 
ao patrimônio cultural, aos próprios valores étnicos e impor à propriedade 
privada restrições fundadas nestes direitos, como é o capítulo da reforma 
agrária, a Constituição de 1988 abre as portas para um novo direito fun
dado no pluralismo, na tolerância, nos valores culturais locais, na mul- 
tietnicidade, que rompe com a lógica excludente do Estado Constitucional 
e seu Direito único. Mas apenas abriu as portas, o sistema, com sua força 
e prepotência, não tem permitido que por ela entrem os povos.

De fato, todos estes direitos novos criados pela Constituição de 1988 
necessitavam ser trabalhados para que a jurisprudência, a teoria jurídica e 
a cidadania os assimilassem, usassem e respeitassem. Cada grupo de inte
resse criou seus próprios espaços no trabalho social. O direito dos consu
midores ganhou um Código que de alguma forma ajudou aos outros d i
reitos e sua teoria começou a ser formulada. Talvez fosse o mais fácil

4 Sobre este tema escrevi o livro “ Função social da terra: propriedade ou vida” .
5 O nome direitos e deveres coletivos foi introduzido na Constituição no Capítulo 

Primeiro do Título Segundo.
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porque mais próximo ao sistema e à sociedade de consumo, de regula
mentação mais necessária para a concorrência capitalista.6

O patrimônio cultural brasileiro logrou vitórias notáveis com a 
nova sistemática, muitos núcleos urbanos foram tombados e já avan
çou bastante a discussão do patrimônio ¡material. Os ambientalistas 
cresceram e os índios e seus amigos indigenistas, que já  contavam 
com alguma organização antes da Constituição, se reorganizaram. Os 
agraristas aprofundaram a interpretação legal e o movimento social 
pela reforma agrária ganhou destaque internacional.

Do ponto de vista teórico jurídico, para todos estes movimentos e 
ainda outros como os de direitos humanos, gênero, raça, opção sexual, 
houve um aprofundamento. Se antes a defesa destes direitos era pura 
paixão, utopia e luta política, depois da Constituição se pode somar ao 
sonho o estudo jurídico porque o Judiciário e o M inistério Público 
passaram a ser chamados a participar da realização desses direitos. Os 
advogados dos movimentos voltaram às universidades em cursos de 
pós-graduação e muitos professores tornaram-se aliados. O discurso 
jurídico ganhou substância na medida em que a defesa dos direitos 
coletivos deixou de ser considerada objeto meta-jurídico e os tribunais 
passaram a conhecer pedidos não vinculados ao patrimônio individual 
dos requerentes. Um novo Direito nascia com todos os problemas, 
dificuldades e reações do velho sistema de acumulação capitalista.

Nesse caldo de cultura propício ao desenvolvimento teórico e à 
prática judiciária foi criada uma organização chamada Núcleo de D i
reitos Indígenas (ND I) que trabalhava de forma harmônica e integrada 
ao Programa Povos Indígenas do Centro Ecumênico de Documentação 
e Informação (CEDI) .7 O NDI se propunha a tornar efetivos os dire i
tos coletivos indígenas. Neste sentido toda sua atividade era voltada

6 Os direitos de consumidor são também direitos coletivos, como há outros na Consti
tuição. Todos eles analisados em profundidade têm um forte potencial emancipatório. 
Entretanto neste trabalho de introdução aos direitos socioambientais, vamos dar priori
dade aos quatro outros temas, podendo utilizar exemplos dos coletivos.

7 O NDI foi fundado por indígenas como Ailton Krenak, Marcos e Jorge Terena, 
Paulinho Paiakã, Davi Yanomami, antropólogos como Beto Ricardo, João Pacheco 
e Manuela Carneiro da Cunha, o filósofo e político Márcio Santilli, eu mesmo 
como advogado, depois reforçado por Ana Valéria Araújo, Juliana Santilli e Sergio 
Leitão, entre muitos outros.
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para: 1) propor ações judiciais paradigmáticas que construíssem uma 
jurisprudência hegemônica favorável a esses direitos coletivos; 2 ) intervir 
com denúncias e ações concretas que pudessem alterar as políticas pú
blicas relativas aos povos indígenas; 3) estudar e propor reformas legis
lativas no sentido de garantir, por meio de leis, que os direitos coletivos 
dos povos indígenas fossem substantivamente reconhecidos e garantidos. 
Os logros do NDI, fundado em outubro de 1988, estão registrados num 
livro teórico organizado por Juliana Santilli e num compêndio prático das 
ações propostas, organizado por Ana Valéria Araújo .8

Com a possibilidade de levar a juízo questões que antes eram 
consideradas meta-jurídicas, como os direitos coletivos, paulatina
mente a doutrina juríd ica começou a aceitar e realizar estudos de d i
reitos indígenas, ambientais e sociais. A exigência de respaldo teórico 
fez surgir juristas ambientalistas, aumentando o número de advogados 
indigenistas e advogados considerados “ populares". L ivros eram pu
blicados, ações propostas, discussões, seminários, reuniões realizados. 
Já não havia a certa altura formulação indigenista que não incidisse 
em meio ambiente, patrimônio cultural ou exigisse um novo conceito 
de propriedade agrária. As questões ambientais e culturais se mistura
vam de forma célere, na compreensão de que a cultura não subsiste 
num ambiente hostil, e não há nada melhor para preservar o ambiente 
do que uma cultura a ele adequada.

Foi nesse momento que o NDI junto com os integrantes do Pro
grama Indígena do CEDI convidaram ambientalistas radicados princi
palmente na Fundação SOS Mata Atlântica e resolveram fundar uma 
nova organização que cruzasse as questões sociais com as ambientais, 
ampliando o horizonte dos direitos coletivos indígenas para sua verda
deira dimensão: direito dos povos, direito das diferenças, ao mesmo 
tempo em que ampliasse também a idéia de proteção ambiental, re ti
rando dela o aspecto negativista, anti-humano, para dar-lhe um sentido 
de direito coletivo de povos. Para dar um nome a essa organização 
fundada em abril de 1994, aprovou-se, provisoriamente, o de Instituto 
Socioambiental. O nome provisório ganhou perenidade e a palavra so-

8 SAN TILLI, Juliana (Org). Os direitos indígenas na Constituição de 1988. Porto 
Alegre: NDI/Scrgio Antonio Fabris Editor. 1993. ARAÚJO, Ana Valéria. A í ações 
jud icia is do NDI. São Paulo : Instituto Socioambiental. 1995.
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cioambiental escrita na Fazenda da Serra, em Resende, para servir de 
nome provisório ganhou asas próprias, vencendo a imensidão dos ma
res e a altitude das serras ingressando no dicionário das lutas sociais.

2. OS DIREITOS INDIVIDUAIS DA MODERNIDADE

A palavra socioambiental, portanto, não foi inserida na Consti
tuição de 1988. Para entender o que sejam Direitos Socioambientais é 
necessário partir do conceito de direitos coletivos, inscrito na Consti
tuição, como vimos. Entretanto, para a compreensão dos direitos cole
tivos a leitura da Constituição não é suficiente, é necessário entendê- 
los em sua plenitude e sempre em cotejo com o direito individual, 
porque a Constituição reconheceu a existência de direitos coletivos ao 
lado dos individuais, quer dizer não os excluiu nem aboliu. Mesmo 
assim, do ponto de vista jurídico, isto é uma ruptura com a moderni
dade que apenas concebia direitos individuais, material ou ¡material
mente apropriáveis a um patrimônio individual economicamente valo- 
rável. Os direitos coletivos, contrariando este fundamento da moder
nidade, não são valoráveis economicamente nem podem ser apropria
dos a um patrimônio individual.

O direito da modernidade foi assentado no indivíduo, como d i
reito individual, responsabilidade individual, vontade individual e 
autonomia dessa vontade. Os bens que cada sujeito de direito ou pes
soa (indivíduo) adquire vão formar o seu patrimônio, evidentemente 
individual. Todas as coisas, frutos, animais, plantas e minerais podem 
ser objetos do direito individual, portanto integráveis a um patrimônio 
individual, inclusive, e até com certa preponderância, a terra.9 As pes
soas devem ser livres para livremente poderem dispor de seu patrimô
nio e negociarem à vontade por meio de contratos, que são a manifes
tação de vontade de pessoas livres e iguais entre si, garantida a execu
ção pelo Estado (Poder Judiciário). Como se vê, todo o sistema é

9 Ver especialmente meu livro “ Função Social da Terra: a Propriedade e a Vida” . O 
sistema jurídico moderno excepciona os bens do Estado, como bens de uso público, 
que na realidade passam a ser fictamente individuais, propriedade da ficção “ Esta
do” como pessoa jurídica.
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montado com base nos direitos individuais e na livre disposição dos 
bens objeto desses direitos.

Dentro desta lógica seria impensável a introdução de um direito 
coletivo que não fosse o conjunto ou soma de direitos individuais, e 
como direitos individuais tratados. Assim, nos direitos “ coletivos”  
tradicionais várias pessoas são proprietários de um bem comum, sendo 
que integram o patrimônio privado de cada indivíduo uma fração ideal 
do todo (condomínio). Isto quer dizer que cada um é proprietário ind i
vidual de uma parte da coisa, sendo mantido o princípio da individua
lidade e o da disponibilidade. Os raros titulares não individuais de 
direitos concebidos por este sistema foram criados para solucionar 
situações transitórias. São processos ou passagens de bens, cujo titular 
morreu ou acabou, para os futuros titulares individuais, que serão co
nhecidos e definidos no próprio processo. Por isso mesmo essa titu la
ridade não individual do bem é provisória até que encontre um novo 
titu lar . 10 Da mesma forma, os bens considerados de ninguém são pro
visórios, até que alguém deles se aproprie. Portanto a lógica do siste
ma juríd ico da modernidade era: nenhum bem sem proprietário ind i
vidual, todas as coisas devem ou podem pertencer a uma pessoa.

E claro que o Estado moderno e seu Direito foram criados para um 
determinado sistema econômico ou modo de produção. A  liberdade, se
gurança e igualdade propugnadas pela Constituição francesa tinham pa
radigmas claros que garantiam, em última instância, os direitos indivi
duais e, ainda mais precisamente, o direito individual de propriedade, 
assim, em todas as Constituições deveriam estar garantidos os direitos de 
propriedade e para o sistema econômico o que mais interessava proteger 
era a propriedade dos meios de produção, entre eles a terra. O sistema 
econômico continua o mesmo, mas o capitalismo liberal foi obrigado a 
aceitar introduções para manter a propriedade privada e o sistema de 
acumulação de bens que lhe é inerente. No início do século X IX  não 
aceitava nenhuma instância ou pessoa que servisse de intermediário entre

10 Nesta situação estão a massa falida e o inventário. Chama-se massa falida o con
junto de bens e direitos (patrimônio) da pessoa jurídica que faliu. Os credores a 
administram e entre si pagam as dívidas, até que todos os bens sejam transferidos 
aos credores ou sucessores. Inventário é o processo pelo qual se repartem os bens e 
direitos (patrimônio) do falecido, até que sejam todos adjudicados aos herdeiros ou 
credores.
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o cidadão e o Estado, sob a alegação que qualquer direito é individual e, 
portanto, não poderia haver reivindicações de grupos.

Para resolver problemas internos, inclusive comerciais, o sistema 
criou as pessoas juríd icas" que foram se diversificando e ultrapassa
ram o caráter meramente comercial ou piedoso e beneficente, e ganha
ram representatividade, colocando-se como entes intermediários entre 
o cidadão e o Estado. E o caso dos sindicatos e em grande medida dos 
partidos políticos.

Os sindicatos são pessoas jurídicas unas, e por isso têm patrimo
nio próprio, são proprietários e singularmente exercem esse direito. 
Mas, independentemente de seu patrimônio particular, representam 
direitos que, ainda que invisíveis ao sistema jurídico porque não cla
ramente estabelecidos na lei, que insiste em reconhecer na relação de 
trabalho contratos individuais, são efetivos e coletivamente apropria
dos pela classe trabalhadora. Por isso é muito comum os juristas e 
políticos entenderem as reivindicações coletivas dos trabalhadores 
como manifestações políticas e não efetiva reivindicação de direitos.

Por outro lado, fora do sistema jurídico privado, individual, fo
ram sendo criados direitos coletivos dos povos em relação a outros 
povos, que foram internacionalmente reconhecidos, como o direito à 
autodeterminação, ao autogoverno, ao território e aos recursos naturais 
nele existentes, à própria cultura, língua, religião, costumes e organi
zação jurídica, à liberdade e, principalmente, à soberania. Entretanto, 
todos estes direitos coletivos de povos se exaurem no momento em 
que se constitui (por meio da Constituição Política) um Estado que os 
abriga. A partir do Estado constituído (no conceito de Constituição 
Política está a garantia de direitos e liberdades) como que se desfaz a 
idéia de povo que se dissolve em indivíduos capazes de direitos. Os 
Estados, entretanto, continuam a ser titulares de direitos internacionais 
frente aos outros Estados, de forma soberana. Teoricamente, e apenas 
teoricamente, portanto, os povos continuam titulares dos direitos de 
autodeterminação e soberania, mas os Estados são considerados as 
pessoas jurídicas titulares desses direitos.

11 As pessoas jurídicas são uma ficção criada apelo Direito dando status de indivíduo 
a uma coletividade formada pela lei ou pelo contrato. O próprio Estado passou a ser 
considerado pessoa jurídica e com isso passou a ter direitos individuais e responsa
bilidades civis individuais.
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Assim, a cultura jurídica constitucional, que também pode ser 
chamada de moderna, capitalista, contratualista ou liberal, solidificada 
no século X IX , construiu um sistema de garantias de direitos ind iv i
duais relacionados aos bens físicos, patrimoniais, que são objetos da 
propriedade, estreitando e limitando todos os espaços dos direitos 
coletivos. Por isso, no dizer clássico, os interesses coletivos são meta- 
jurídicos, vivem no espaço do sonho, do ideal, da utopia e o Direito, 
sistema normativo fechado, não pode inclu ir sonhos em seus Códigos. 
Se os sonhos não cabem nos Códigos e o silêncio da lei é lei, os so
nhos não são leis.1" Se os sonhos não podem ser legislados e o direito 
se confunde com a lei, sonhar não é direito.

Portanto, para a modernidade a lacuna existe apenas num mundo 
de sonho e ficção, que em conseqüência não é juríd ico e se conquista 
com luta política, por isso, diziam, as reivindicações coletivas não 
pertencem ao inundo do Direito, mas ao da política, não podendo ser 
buscados nos Tribunais, mas sim nos Parlamentos e nos escritórios da 
Administração Pública. A crise deste sistema é óbvia: a modernidade, 
com este discurso pretendia incluir todas as pessoas na mesma cultura 
do contratualismo, onde todos têm direito a ser proprietário. Isto não 
ocorreu apesar das mudanças e o sistema hoje já  não está mais preo
cupado com a inclusão, mas abertamente age e prega a exclusão, por 
isso já  não quer mais falar em cidadão, mas consumidor ou usuário.

Se esta alteração houve no lado dos sujeitos do direito, o outro lado, 
o objeto, a coisa, o bem, também sofreu modificações importantes. Desde 
Locke a acumulação é de bens materiais, ouro, prata, âmbar, e o dinheiro 
como sua representação. Alguns bens imateriais começaram a fazer parte 
do patrimônio, como a marca, o ponto de comércio e logo depois a in
venção, a criação e, então, a moral. O conhecimento e as relações passa
ram a ter valor econômico e, portanto, adquiriram a qualidade de bem 
jurídico, objeto de direito. Com a mudança do sujeito passando de ind ivi
dual a coletivo e o objeto de material a ¡material, o velho paradigma do 
direito moderno foi superado e os sonhos humanos puderam entrar na 
ordem jurídica, basta poder realizá-los.

12 Bartolomé Clavero, o historiador do direito constitucional espanhol, professor da 
Universidad de Sevilla, ao analisar o silêncio da constituição espanhola sobre certas 
atribuições do poder judiciário, diz: “ la falta de la ley, también es ley” . CLAVERO, 
Bartolomé. El tercer poder. Frankfurt am Main: V ittorio Klostcrmann. 1992
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3. OS NOVOS PARADIGMAS JURÍDICOS

As mudanças vêm ocorrendo há muito tempo, mas só recente
mente é que se pode notar a alteração sistêmica, porque antes ocor
riam ou manifestavam-se em leis isoladas dentro do sistema. O De
creto-Lei 25/37, que instituiu o tombamento de bens culturais no Bra
sil foi um marco,1' quase trinta anos depois, aparece o Código Flores
tal, Lei 4.771/6514 como outro marco, e mais vinte anos depois surge 
no sistema brasileiro uma lei procedimental, que permite ao Poder 
Judiciário apreciar estes direitos como tais, a Lei da Ação C iv il Pú
blica, Lei 7.347/85. 15 Figura como grande marco, especialmente pela 
importância modificadora do sistema jurídico brasileiro, a Constitui
ção de 1988, porque afinal reconheceu a existência de direitos cole
tivos, fazendo-os perder a invisibilidade. As leis posteriores a 1988 já 
trazem a marca deste novo sistema, como, por exemplo o Código do 
Consumidor, que garante direito a qualquer pessoal ainda que não 
aderente ou usuário de venda ou oferta de serviço.

O jurista italiano Mauro Capelletti entende que a grande diferen
ça entre estes direitos e os tradicionais está na relação deles com o 
Estado. Os tradicionais são garantidos pelo Estado, estes devem ser 
promovidos pelo Estado. Textualmente:

13 O Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, criou o tombamento como instituto 
para declarar protegidos bens históricos e artísticos, de tal forma que impunha aos 
proprietários conduta restritiva no exercício de seu direito. É um marco porque é a 
primeira lei brasileira que, com base na nova ordem constitucional que permite a 
intervenção do Estado na ordem econômica, impõe restrições ao exercício da pro
priedade privada, o que significa dizer, estabelece obrigações a este exercício, não 
apenas direitos.

14 O Código Florestal, Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, estabelece que o exercí
cio do direito de propriedade sobre as florestas consideradas de preservação per
manente, como as matas ciliares, topo de morro, encostas e outros, se dará com 
restrições, obrigando o proprietário a atos de preservação e conservação.

15 A  Lei de ação civil pública, Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, estabelece o proces
so judicial pelo qual se apura a responsabilidade civil pelos danos causados ao pa
trimônio cultural, ao meio ambiente a aos consumidores, mais tarde se agregou a 
este elenco os "interesses difusos” . A legitimidade para propor a ação é das pessoas 
jurídicas de direito público, o Estado e suas organizações, incluído o Ministério 
Público. Esta legitimidade foi estendida às ONGs.
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“ D iversam ente dos d ire itos trad ic iona is, pa ra  cuja proteção re
quer-se apenas que o Estado não perm ita  a sua violação, os d ire itos  
socia is  -  como o d ire ito  à assistência médica e social, à habitação, ao 
traba lho  -  não podem ser simplesmente a tribu ídos ao indivíduo. E x i
gem eles, ao con trá rio , perm anente ação do Estado, com vistas a f in a n 
c ia r  subsídios, rem over ba rre iras  sociais e econômicas, para, enfim, 
p rom over a realização dos problem as sociais, fundam entos destes d i
re itos e das expectativas p o r eles leg itim adas ” . 16

Some-se a isto a cada vez menor relevância dos patrimônios físicos 
reais. Quer dizer, os bens jurídicos e não apenas os direitos sobre eles, são 
cada vez mais intangíveis. O patrimônio de uma grande empresa não se 
conta mais pelo número de bens que tenha como proprietária, porque não 
lhes pertencem lojas, nem os locais, nem móveis que a adornam, porque 
tudo é franqueado, é de terceira pessoa. O patrimônio se conta, e vale, 
pela marca que ostenta ou o sabor que descobriu, a forma da embalagem 
que a contém ou o potencial de crescimento.

Isto vale também para os patrimônios individuais, tem muito mais 
valor a cobrança de um dano moral do que um material, uma pessoa 
ofendida, especialmente se o ofensor for rico, poderá receber uma inde
nização muito maior que todo o seu patrimônio material. Desta forma, se 
pode dizer que nestes novos tempos os direitos são intangíveis e os bens 
de maior valor, inclusive econômico, passaram a ser o saber e o conheci
mento, sempre que ele possa ser transformado em produto de consumo de 
massas. Vale mais o potencial do que o produto em si, remédio, cos
mético, sabonete, sanduíche. As grandes empresas da atualidade não 
vendem coisas, mas a marca da coisa, o seu sabor, odor ou criador.

Como o Direito passou a regular estas coisas intangíveis, apareceram 
outras intangibilidades juridicamente possíveis. Se a moral individual, a 
dignidade pessoal, o sabor, a marca, o nome do criador podem ser objetos 
do direito individual, por que não podem ser o meio ambiente, a cultura, a 
memória e as necessidades coletivas? O sistema jurídico acabou admitindo 
que essas intangibilidades coletivas fossem bens jurídicos e passou a buscar 
a elas um titular. Aquilo que podia fazer parte de um patrimônio individual 
foi facilmente assimilado, mas aqueles bens que não se realizam em um

16 CAPELLETTI, Mauro. Juizes legisladores. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris. 
1993. p. 41.
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patrimônio individual têm maior dificuldade de aceitação. Os direitos ima
teriais de caráter pessoal, como o dano moral e os direitos de autor, se con
cretizam juridicamente como qualquer bem material, apresentando apenas 
dificuldade de valoração, resolvida pela aritmética. Os não pessoais, mas 
que podem se realizar individualmente, tampouco encontram grande d ifi
culdade de assimilação pelo sistema, como os direitos do consumidor. Já 
direitos coletivos de suprir necessidades humanas, como direito à alimenta
ção, moradia, educação, cuja realização pode ser individual mas afronta a 
política estatal, ainda quando estão reconhecidos como direitos, têm gerado 
inadimplência dos Estados Nacionais. Há ainda direitos coletivos cuja vio
lação não atinge nem afeta patrimônio individual e tampouco podem ser 
realizados individualmente, como a poluição, o mau uso da propriedade 
que viola o patrimônio cultural ou ambiental. Em todas estas situações há 
um direito geral, de todos, de muitos ou de alguns protegido, e por isso é 
direito coletivo, a diferença existente é que na última o direito jamais se 
realiza individualmente. Deve ficar claro que o que interessa ao Direito 
Socioambiental é o caráter coletivo destes direitos e não sua realização 
individual. E claro que se realiza o direito coletivo à moradia garantindo 
direito a todos e a cada um, mas com políticas públicas e não com soluções 
individuais. Isto quer dizer que o Direito Socioambiental transforma políti
cas públicas em direitos coletivos, porque a política estatal que viola direi
tos coletivos está violando direitos garantidos legalmente e não apenas 
contrariando grupos de interesse.

O ser coletivo titular do direito, o “ todos” , “ muitos”  ou “ alguns” , 
pode ser formado por um grupo de pessoas que vive de forma dife
rente dos outros, como os índios, como pode ser a universalidade hu
mana ou um conjunto difuso. Estes novos direitos têm como principal 
característica o fato de sua titularidade não ser individualizada, de não 
se ter ou não poder ter clareza sobre ela. Não são frutos de uma rela
ção jurídica precisa mas apenas de uma garantia genérica, que deve 
ser cumprida e que, no seu cumprimento acaba por condicionar o 
exercício dos direitos individuais tradicionais.

Esta característica os afasta do conceito de direito individual 
concebido em sua integridade na cultura contratualista ou constitucio- 
nalista do século X IX , porque é um direito sem sujeito! Ou dito de 
maneira que parece ainda mais confusa para o pensamento individua
lista, é um direito onde todos são sujeitos. Se todos são sujeitos do
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mesmo direito, todos têm dele disponibilidade, mas ao mesmo tempo 
ninguém pode dele dispor, contrariando-o, porque a disposição de um 
seria vio lar o direito de todos os outros.

Se não há possibilidade de identificar este fenômeno com um t i
tular, que seja pessoa, nos termos da dogmática tradicional, aparente
mente estamos diante de um não-direito, o que faz alguns juristas te
merem a palavra direito e usarem “ interesse” . Na realidade não é tão 
importante discutir se o nome disto é direito ou interesse, o que im 
porta é verificar as conseqüências juríd ica que isto traz.

É evidente a ausência de titulares desse direito porque não se pode en
contrar quem o possa adquirir e integrar a seu patrimônio ou encontrar a 
relação contratual que lhe deu origem. Para a cultura contratualista é fun
damental o momento da passagem do bem de um a outro patrimônio, por
que é neste contrato de passagem que reside a legitimidade da propriedade, 
se o contrato é válido, a propriedade é legítima. Para os direitos socioam- 
bientais, que não derivam de contratos, não interessa perquirir o momento 
da aquisição, ou da proteção do bem. O direito coletivo, assim, é fruto da 
lei, quer dizer da criação e determinação da sociedade por seus represen
tantes nas instâncias próprias. Não pode haver proteção a estes direitos 
senão quando a lei assim o determina, porque a sua criação significa cria
ção de deveres para os titulares de direitos individuais. Na realidade, disso 
se trata, a criação de obrigações ao Estado e aos outros titulares de direitos 
individuais de exercerem seus direitos de modo a realizar o direito coletivo.

Os direitos coletivos são, portanto, função abstrata da lei que se 
concretiza independentemente da consciência ou vontade do sujeito.17 
Não é necessário sequer ser fumante para ter direito a que os vendedo
res de cigarros estampem corretamente o seu produto. Nem o mais 
rigoroso inverno dim inui o direito à precisa informação na venda de 
equipamentos de ar refrigerado. Não é preciso estar circunstancial

17 A Lei aqui está concebida não como uma expressão formal da cultura contratualis
ta, que a imagina integrada a um sistema normativo escrito e de preferência cod ifi
cado, com sua eficácia e alcance próprios. Por Lei neste novo paradigma há de se 
entender aquilo que deriva de uma vontade ou necessidade maior da sociedade, que 
devem estar contidos no sistema normativo que a rege, mas não é formal. Por 
exemplo, quando a Constituição brasileira determina a proteção do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado não necessita de lei formal para defin ir esse equilíbrio 
no caso concreto, ele pode ser verificado empíricamente.
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mente sem casa para ter direito a moradia, nem ser filiado ao movi
mento de sem-terras para ter o direito ao trabalho no campo.

Não só na versão consumidor, evidentemente, desaparece a figu
ra individualizada do titular. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Mas isto não restringe o direito aos que 
são ou podem ser afetados por um desequilíbrio. Todos têm direito à 
preservação dos bens culturais, ainda que não os vejam, não os sintam 
ou não gostem da cultura em questão.

Mas, note-se, quando estamos dizendo que todos têm direito a 
estas coisas, a palavra direito, aqui, está no preciso termo juríd ico de 
ser seu titular. D ito de outra forma, cada um individualmente é titular 
do direito sobre a relação ou a coisa, mas essa titularidade não pode 
ser apropriada, transferida, alienada, quer dizer, este direito não inte
gra o patrimônio individual de cada um. Por isso mesmo este direito é 
difuso, de titularidade difusa, não porque não se possa contar o núme
ro preciso de seus titulares (em alguns casos se pode), mas porque a 
titularidade não se prende a essas pessoas, se alguém nasce adquire a 
titularidade sem dim inuir a dos outros, se um morre, não aumenta a 
dos outros, este é o sentido de seu caráter difuso.

Ao mesmo tempo em que estas relações e bens têm pairando so
bre si uma titularidade difusa, têm, concretamente falando, uma titula
ridade individual. Quer dizer, a relação entre produtor/vendedor/con
sumidor é uma relação concreta, real, juridicamente estabelecida, na 
qual pessoas adquirem, alteram, modificam, alienam bens e direitos 
que passam a integrar ou saem de seus patrimônio privados.

A dominialidade do bem ambiental ou culturalmente protegido 
também tem esta característica. Ele mesmo como bem individuado faz 
parte, integra um patrimônio -  público ou particular - ,  mas há, do
ponto de vista da sociedade, uma titularidade difusa que altera sua

• 18 essencia.
Isto quer dizer, juridicamente, que nas relações de consumo, 

além de uma relação contratual ou comercial, já fartamente regula
mentada pelo sistema jurídico contratualista, em pelo menos dois có
digos, o comercial e o c iv il, com suas eventuais conseqüências penais,

Ver a propósito o meu livro Bens Culturais e proteção jurídica. Porto Alegre, UE/ 
Porto Alegre. 1997. 140p.
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há uma outra relação, de caráter difuso, que interfere, tem poder modi
ficativo, lim itador da relação juríd ica concreta, mas é diferente e não 
se confunde com a relação comercial ou com a relação contratual do 
comprador com o vendedor. Esta segunda relação obriga o comer
ciante ou prestador de serviço com a sociedade e não com o compra
dor concreto. É uma obrigação de nova ordem que lim ita  a liberdade 
contratual e impõe condições que vão além da simples informação.

Esta relação de novo tipo, no direito positivo brasileiro, ainda 
está muito próxima da relação de compra e venda, estritamente con
tratual e parece que algumas vezes se confunde com ela, criando-se 
um sistema de maior proteção do comprador genérico e virtualmente 
enganado. Na realidade o direito do consumidor interessa também à 
grande empresa, que define seu contrato público, coletivo, e vê, assim, 
garantida pelo Estado a relação de consumo. O cidadão, para a empre
sa, se transforma em consumidor. Assim, o prestador do serviço ou 
vendedor também tem interesse neste direito coletivo. É, em outras 
palavras, a versão de massa do velho acordo bilateral de vontade.

Entretanto, nos direitos coletivos existentes na proteção juríd ica 
dos bens socioambientais (ambientais e culturais) a coisa é bem d ife
rente, até mesmo no direito positivo brasileiro. Aqui não há confusão 
nenhuma entre os titulares, porque até mesmo o proprietário in d iv i
dual de um bem protegido é titular, junto com todos, do direito co
letivo difuso. Aqui o D ireito  vem criando novos conceitos jurídicos, 
como o de dano ambiental e cultural e o de bem de interesse público. 
Neste campo do D ireito, o das coisas, as relações são sempre mais 
claras. Trata-se aqui de direitos sobre coisa alheia. Isto é, nos sistemas 
ocidentais, como o brasileiro, que protege a propriedade privada, os 
direitos coletivos socioambientais são exercidos sobre bens materiais 
alheios e privados.

Por isso estes direitos coletivos, enquadrados na dogmática ju rí
dica da modernidade, podem ser considerados dire ito real coletivo 
sobre coisa alheia, com todas as características dos direitos reais, opo- 
nível erga omnes e diretamente relacionados a um bem juríd ico. Neste 
caso um bem juríd ico  especial, que ganhou uma proteção extra, capaz 
de alterar sua essência, modificando o regime de propriedade, impon
do-lhe limitação, transformando mesmo sua função social. Exata
mente porque faz tudo isso ao mesmo tempo, não se confunde com a
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limitação administrativa,10 direito do Estado de ordenar o uso da pro
priedade, nem com a função social,"0 atributo valorativo da proprieda
de, embora lim ite a propriedade e lhe dê atributo valorativo.

O direito real coletivo sobre coisa alheia exercido por todos so
bre os bens de interesse público são mais do que limitações adminis
trativas, porque independem do Estado e podem se exercer até mesmo 
contra ele e mais do que a função social da propriedade, porque é uma 
modificação na essência da coisa.

O jurista brasileiro José Afonso da Silva analisando os bens inte
grantes do patrimônio cultural, os bens tombados, afirmou:

“ Observa-se que, enquanto o conceito pacífico e geral da função 
social da propriedade privada se traduz essencialmente na imposição, 
ao titu la r do d ire ito  sobre a coisa, de certas obrigações pessoais (ob 
rem), de modo a tornar socialmente ú til a titu laridade privada do d ire ito  
mesmo, mas não se traduz num regime especial da coisa em si, a co n fi
guração de uma categoria de bens privados com especificação pública 
pressupõe um regime especial (...). Em tais casos, esses vínculos cons
tituem  não apenas obrigações pessoais “ ob rem”  e não são, portanto, de 
considerar a mera conseqüência da aplicação do conceito de função so
cia l da propriedade, mas se traduzem num regime especial da coisa em 
si

1  ̂ Limitação administrativa é um instituto do Direito Administrativo que se resume 
na possibilidade do poder público, especialmente municipal, regulamentar e res
tringir o exercício do direito de propriedade para ordenar a ocupação do solo. O 
grande e recorrente exemplo é o recuo de construção existente nas cidades, que é a 
faixa de terreno que não pode ser edificada, para melhor aeração e ensolação ou 
mesmo circulação nas ruas.

20 Função social da propriedade é um atributo que se dá à propriedade, especialmente 
a imobiliária, para que ela sirva à coletividade, embora o proprietário exerça direta 
e exclusivamente o domínio. Em concepção mais geral, a função social da proprie
dade privada urbano é servir de moradia, ou de planta industrial ou comercial, já a 
rural sempre esteve ligada diretamente à produção de bens agropecuários. A mo
derna concepção de função social da propriedade absorveu a idéia de proteção das 
relações de trabalho e do meio ambiente.
SILVA, José Alonso da. Aspectos jurídicos do patrimônio ambiental. São Paulo 
FAUUSP, 1981. p.9
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4. OS BENS E OS DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS

Os direitos socioambientais não são aqueles formados pela mera 
soma de direitos subjetivos individuais assim como o bem socioam- 
biental não é aquele que possui varios proprietários individuais, ainda 
que de forma indivisa. Os bens socioambientais são somente aqueles 
pertencentes a um grupo de pessoas, cuja titularidade é difusa porque 
não pertence a ninguém em especial, mas cada um pode promover sua 
defesa que beneficia sempre a todos.

A diferença jurídica entre uma e outra situação é que o formado pela 
soma de vários individuais, toma cada parte disponível a seu proprietário, 
no socioambiental não. Isto porque o direito não pode ser dividido por 
titulares. Uma eventual divisibilidace de seu objeto fará com que todos os 
titulares do todo continuem sendo titulares das partes. Não são passíveis 
de alienação, portanto não podem ser reduzidos ao patrimônio de um 
indivíduo. São inalienáveis e, portanto, imprescritíveis, inembargáveis, 
intransferíveis. Não têm valor econômico em si para cada indivíduo, em
bora tenha um enorme valor (não econômico) para a coletividade, exata
mente por isso é inapropriável individualmente.22

Acerquemo-nos, antes de mais nada, do bem socioambiental. Se 
o meio ambiente deve ser entendido não apenas como a natureza, mas 
também as modificações que vêm sendo feitas pelo ser humano, se 
pode dizer que é “ composto pela terra, a água, o ar, a flora e a fauna, 
as edificações, as obras de arte e os elementos subjetivos e evocativos, 
como a beleza da paisagem ou a lembrança do passado, inscrições, 
marcos ou sinais de fatos naturais ou da passagem de seres humanos. 
Desta forma, para compreender o meio ambiente é tão importante a 
montanha, como a evocação mística que dela faça o povo” .2' Acres
cente-se a isso a forma e os meios de se comunicar, os saberes e os 
fazeres, a reprodução física e cultural, o conhecimento coletivo sobre 
a própria história e a natureza com quem comparte a vida.

O fato de não ter valor econômico em si não significa que não possa gerar renda 
individual ou para a comunidade. Ele não tem valor econômico porque não é passí
vel de alienação, mas sua destruição ou um dano a ele causado pode v ir ser, em ca
sos extremos, valorado economicamente.
SOUZA FILHO, C. F. Marés de. Bens culturais e proteção juríd ica, p.9.
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A proteção e preservação socioambiental, porém, não pode ser 
total, porque tanto a natureza como a cultura humana sofrem m odifi
cações permanentemente e as transformações fazem parte do próprio 
conceito de vida. Sendo assim, não se trata de impedir qualquer modi
ficação a qualquer bem natural ou cultural, porque seria o mesmo que 
dizer que a natureza e os produtos da intervenção humana são intocá
veis, ou mortos. A  sociedade, através da lei, escolhe alguns bens que 
devem ser protegido e como essa proteção deve ser aplicada. Estes 
bens escolhidos é que podem ser chamados de bens ambientais, cultu
rais ou socioambientais.

Portanto, os bens socioambientais são todos aqueles que adquirem 
essencialidade para a manutenção da vida de todas as espécies (biodiversi
dade) e de todas as culturas humanas (sociodiversidade). Assim, os bens 
ambientais podem ser naturais ou culturais, ou se melhor podemos dizer, a 
razão da preservação há de ser predominantemente natural ou cultural se 
tem como finalidade a bio ou a sociodiversidade, ou a ambos, numa inter
ação necessária entre o ser humano e o ambiente em que vive.

Este conjunto de bens passou a preocupar o direito desde há 
muito tempo, mas não podiam encontrar uma proteção jurídica efetiva 
porque se contradiziam com a propriedade privada, posto que estes 
bens se confundem, quase que invariavelmente, com bens jurídicos 
privados. Por isso até o advento do Estado providência (constituições 
de Weimar, México, e Brasil de 1934) que introduziu uma obrigação 
ao titular do direito de propriedade, qualquer proteção somente pode
ria se dar com a prévia transformação do bem em coisa pública. Quer 
dizer, a proteção de uma casa histórica ou de uma árvore ou um bos
que só seria efetiva se estes bens integrassem o que se chama de pa
trimônio público, porque o proprietário privado tinha o poder e o d i
reito de os não preservar. Isto significa que antes do Estado providên
cia, que abriu a possibilidade de intervenção do Estado na ordem eco
nômica e na propriedade privada, os bens ambientais e culturais t i
nham que ser transferidos do patrimônio do particular para o do Esta
do, pela desapropriação, para serem preservados.

A partir da possibilidade jurídica de impor limites à propriedade 
privada e restringir seu uso, nasceu um direito de preservação da coi
sa, contraditório e superior ao direito individual de propriedade. Con
traditório porque a ele se opõe e superior porque lim ita o exercício do

38



direito do proprietário à preservação ou conservação publicamente 
requeridas. Este direito à preservação das coisas essenciais para a ma
nutenção do meio ambiente natural e cultural tem a titularidade difusa, 
como já se demonstrou acima, e vem aceleradamente crescendo na 
doutrina, na jurisprudência e na lei.

Entretanto, a existência deste direito socioambiental, coletivo, 
não impõe somente uma restrição ao uso da propriedade privada. O 
bem socioambiental se sobrepõe ao bem público, ao bem privado, ao 
bem fora do comércio e ao chamado res nullius. Quer dizer, a sua 
existência independe da natureza jurídica da coisa. Para esta categoria 
de bem não importa a qualidade do proprietário, uma árvore pública 
pode ser considerada imune de corte tanto quanto uma privada e, as
sim o sendo, nem o proprietário público nem o privado poderão cortá- 
la; mesmo as coisas que não admitem apropriação podem v ir a ser 
bens socioambientais, como o ar, a água ou uma pedra e isto não im 
porta necessariamente que venham a ter uma dominialidade que, se 
não é nenhuma, há de ser pública.

São socioambientais, portanto, todos aqueles bens necessários à ma
nutenção da biodiversidade e sociodiversidade, que compõem o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado24 ou que sejam evocativos, repre
sentativos ou portadores de referência à memória das culturas e o conhe
cimento coletivo. Estes bens são assim reconhecidos por lei, ato adminis
trativo ou sentença judicial, o que vale dizer, que quando ainda não reco
nhecidos podem vir a sê-lo por ato judicial, quando a Administração Pú
blica não o faz. Portanto existem no mundo jurídico, são objeto de direito.

A lei tem atribuído o nome de patrimônio a cada conjunto de bens 
socioambientais, tais como: patrimônio cultural, genético, ambiental, 
arqueológico, etc. Entretanto, tecnicamente, patrimônio é o conjunto 
de bens e direitos de uma pessoa. Quer dizer, o patrimônio está sem
pre ligado a uma pessoa (física ou jurídica, privada ou pública), que é 
seu titular. Um patrimônio é sempre conhecido pelo seu titular, se diz 
que é o patrimônio da União ou do M unicípio, ou do Senhor Tal ou da

~4 Por meio ambiente ecologicamente equilibrado se entende juridicamente como 
aquele que é capaz de manter a vida de todas as espécies que o compõe. Isto signi
fica que os bens isoladamente tomados sofrem dano ou ameaça de dano, quando 
põem em risco a vida da espécie ou o equilíbrio de sistema.
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empresa qual. Já não é mesma coisa quando a lei utiliza os termos 
patrimônio nacional, ambiental, cultural, genético, arqueológico, cul
tural, bibliográfico, histórico e tantos outros, porque a estes não cor
responde um único titular nem corresponde a uma pessoa (física ou 
jurídica). Ou, dito de forma diferente e mais precisa, cada um destes 
patrimônios é o conjunto de bens agregados por valores especiais (so- 
cioambientais) que se compõem e se integram por bens de diversos 
patrimônios individuais (públicos e privados).

O fato de não corresponderem a um titular individual que os 
congregue, não retira a característica de “ patrimônio”  aos bens socio- 
ambientais, porque são um conjunto de bens que se agregam por ca
racterísticas próprias e geram direitos, não a particulares, mas a todos 
ou alguns, difusamente. São conjuntos de bens especialmente protegi
dos, cuja titularidade existe e não é individual, porque a sua proteção é 
direito de toda a sociedade, isto quer dizer, há um direito coletivo, ou, 
há uma titularidade coletiva sobre os bens socioambientais ou sobre o 
patrimônio socioambiental.25

Vejamos, então. O direito chama de patrimônio pelo menos duas 
coisas totalmente diferentes, a primeira o patrimônio individual, com
posto de bens e direitos de um único titular, qualificados pelo titular 
do direito e não pelas características dos bens que o compõe, e um 
segundo, um patrimônio coletivo, qualificado pelas características 
inerentes ao bem, de titularidade difusa, que podemos chamar de d i
reito coletivo.

Os patrimônios ambiental, cultural, histórico, genético, artístico 
etc. são compostos de bens materiais e imateriais, como um bosque, 
uma casa, um documento, uma planta, um quadro, o conhecimento ou 
um canto. E de se supor que os bens materiais, dentro do sistema ju rí
dico ocidental atual, tenham uma pessoa que individualmente seja 
titular do direito de propriedade sobre ele. Tomemos como exemplo 
uma casa, um bem imóvel que necessariamente tem um titular que

25 Há quem não goste do termo direitos coletivos, e prefira dizer direitos difusos, ou 
ainda interesses difusos, mas o que menos importa na discussão é o termo empre
gado, assim como haverá quem conteste o termo bens socioambientais. Basta que 
se admita que a sociedade inteira é titular da proteção do bem e que nestes bens se 
incluem tanto os naturais quanto os culturais.
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pode usá-la, dela dispor e até destruí-la para no terreno construir outra 
casa ou um jard im  de begônias. Este proprietário tem o direito pleno 
de propriedade, mas não absoluto. Se a casa for integrante do patri
mônio cultural o proprietário passa a ter restrições em relação aos 
poderes do direito de propriedade, já não poderá destruí-la ou dan ifi
cá-la, ou modificá-la, já  não pode transformá-la em um jard im  de be
gônias. Mas, ainda mais profundo do que isto, todos (a sociedade 
toda) passam a ter direitos sobre a casa, direito de vê-la, de protegê-la, 
direito a sua integridade física e paisagística. Não se trata de um d i
reito genérico, mas específico sobre o bem, não é uma lim itação 
àquela categoria de bens, mas um direito existente sobre o bem deter
minado. 26 Para existir o direito de todos é fundamental que exista a 
coisa, quer dizer, a coisa é como um suporte onde vive o direito cole
tivo, mas o suporte pode ser propriedade individual.

Todo bem socioambiental tem pelo menos duas expressões ju r í
dicas e comportam, assim, dupla titularidade. A primeira é do próprio 
bem, materialmente tomado, a segunda é sua representatividade, evo
cação, necessidade ou utilidade ambiental e a relação com os demais, 
compondo o que a lei brasileira chamou de meio ambiente ecologica
mente equilibrado. Este direito é disposto como se estivesse em cama
das, na primeira camada um direito de titularidade individual, que é o 
direito de propriedade (público ou privado), na segunda camada o 
direito coletivo a sua preservação para garantia socioambiental. Os 
dois não se excluem, ao contrário se completam e se subordinam na 
integral idade do bem, como se fossem seu corpo e sua alma.

Esta situação encontra semelhança no direito de autor, que é 
também um direito duplo, embora duplicidade de dois direitos in d iv i
duais. O pintor, autor de uma tela, tem direitos que não transfere com 
a tela, como o direito de autoria, mas o proprietário dela, proprietário 
do suporte, mantém, com a aquisição, integralmente seu direito de 
propriedade. Os dois direitos convivem em harmonia, se completando. 
Se este quadro, porém, além dos dois direitos existentes é integrante 
do patrimônio artístico nacional ou local e sobre ele repousa a especial

26 Sobre a relação deste direito com a limitação administrativa, função social da pro
priedade, propriedade intelectual c obrigação de prestação da fato negativa, ver 
meu livro  fíens culturais e proteção juríd ica, já  citado, especialmente o capítulo II.
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proteção de bem cultural (artístico), não se pode mais falar em dupli
cidade de direitos, mas de triplicidade, porque pairando sobre o autor 
e o proprietário da tela, nasce um direito coletivo a sua preservação, 
proteção e exposição. Neste exemplo se pode ver claramente que a 
duplicidade de direitos individuais (e não se está falando em condo
mínio) pode subsistir numa única pessoa: o pintor pode ser proprietá
rio do bem, mas quando se agrega o direito coletivo, necessariamente 
haverá mais de um titular. Mesmo que o bem seja de propriedade de 
um ente público a dualidade continua, porque o ente público não é 
titular do direito coletivo que pode ser exercido até mesmo contra ele. 
Os bens públicos pertencem, enquanto propriedade, a uma pessoa 
jurídica de direito público (Estado ou estatal) e a titularidade coletiva 
não, é de todo o povo que não se confunde com o Estado.

Isto significa que o proprietário de um bem sobre o qual pairam 
direitos coletivos socioambientais não pode dispor da camada intangí
vel que o compõe e, ao contrário disso, tem obrigação de preservá-la. 
Pode dispor do bem, materialmente considerado (o suporte), mas ao 
vendê-lo, doá-lo ou transferi-lo de qualquer modo, haverá de garantir 
que o novo proprietário o mantenha para que o intangível direito cole
tivo sobre ele não sofra dano. Isto diferencia as titularidades dos d i
reitos existentes, o proprietário individual é proprietário do suporte e 
de todos os seus benefícios econômico-financeiros, pode dele dispor 
totalmente, mas tem obrigação de preservá-lo, a sociedade (todos) tem 
direito à parte intangível do bem, mas não apenas a exigir a obrigação 
do proprietário, mais do que isso, tem direito à existência do bem, a 
sua visibilidade, integridade e publicidade. Quer dizer, trata-se, efeti
vamente, de outro direito, exigível, indisponível e imprescritível, co
letivo ou difuso.

5. O DANO AMBIENTAL

Com o conceito de patrimônio e de bem socioambiental, já po
demos enfrentar a idéia jurídica de dano socioambiental.

Juridicamente dano é um evento que reduz, diminuiu ou retira 
valor a um patrimônio determinado. A ação que destrói uma casa ou 
que faz com que uma pessoa perca um negócio certo ou ainda que
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inutiliza um papel de crédito, é dano ao patrimônio do seu titular, por
que ficou dim inuído com a ação, houve uma redução patrimonial. 
Portanto o dano c iv il, público ou privado, é um ataque a um patrimô
nio individualizado que o reduz. Se este ataque é causado por outra 
pessoa, o dano deve ser reparado, isto é, o patrimônio deve ser re
constituído. Para que haja a reparação há de ter sido causado com 
culpa do causador. Tomemos como exemplo um papel de crédito, se 
um terceiro inutiliza uma nota promissória, evidentemente há um dano 
ao papel, mas se o honesto devedor paga a dívida ainda que inu tiliza
do o título, não se pode falar em dano causado por sua deterioração. 
Se o devedor não paga, porque o título está inutilizado, há um dano e 
será reparado se houver culpa da ação predatória do agente.

No dano socioambiental o que importa não é o patrimônio ofen
dido, mas o bem em si. Se houve uma deterioração em prédio h istóri
co, por exemplo, evidentemente houve uma perda para o patrimônio 
histórico da cidade ou do país, mas não é essa perda que ganha rele
vância juríd ica, e sim a violação da norma protetora, o que interessa é 
o dano causado ao bem. Isto se dá igualmente com o patrimônio natu
ral, porque se há a derrubada de uma árvore imune de corte, não im 
porta o patrimônio do proprietário da árvore, mas sim a violação da 
proteção em si mesma porque a derrubada da árvore imune de corte 
pode até aumentar o patrimônio do titular, que poderá vender a madei
ra ou ter seu terreno valorizado comercialmente. Inversamente ao 
exemplo do título de crédito, o dano socioambiental existe porque 
houve deterioração do bem e não porque houve redução patrimonial 
individual. E que o patrimônio socioambiental não se valora economi
camente, mas é apenas o conjunto dos bens existentes, por isso cada 
um deles é tratado como se fosse o único.

O dano c iv il, portanto, agredindo bens privados ou públicos, é 
dano a um patrimônio individual, sem importar qual bem especifica
mente. O dano ambiental (necessariamente coletivo, portanto público) 
agride um patrimônio de titularidade difusa. Quer dizer, civilm ente a 
lei protege o patrimônio individual (entendido como o conjunto de 
bens e direitos de uma pessoa), enquanto ambientalmente, a proteção a 
patrimônio ambiental é a cada bem específico, escolhido e determina
do, ainda quando este bem é de d ifíc il tangibilidade, como o ar, a água 
e o meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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Retomemos o exemplo da casa histórica. Um daño causado a 
urna casa histórica, tombada pela União e pertencente a um individuo, 
pode ser concomitantemente um daño civil. Se um terceiro ateia fogo 
na casa deliberadamente, está cometendo um dano ao proprietário, 
dano c iv il, mas ao mesmo tempo está causando um daño ao patrimo
nio histórico da cidade, dano ambiental. O daño causado ao patrimo
nio individual se traduz num valor monetário específico e se dirá que 
o incendio causou um daño de tantos reais, já o daño histórico é incal
culável, por exemplo, neste incendio se perdeu a última casa da cidade 
construida na época da imigração com tecnologia adaptada. Quando se 
pode traduzir a perda em unidades monetárias, estamos falando de 
perda patrimonial de um indivíduo, ainda que seja de um ente público.

Um bem integrante do patrimônio ambiental pode sofrer danos 
patrimoniais sem, entretanto, atingir o seu valor ambiental. É o caso 
da casa histórica que sofre uma pedrada em um dos seus vidros, o 
valor econômico do vidro quebrado é um dano ao patrimônio ind iv i
dual, mas pode não ser ao bem cultural, posto que substituível e sem
pre que seja substituído. Por outro lado, há danos ambientais que não 
se configuram danos econômicos, como a demolição de uma casa 
histórica para a construção de um edifício atendendo à especulação 
imobiliária ou o corte de uma árvore imune como no exemplo dado 
anteriormente.

O dano ambiental e o c iv il ou patrimonial não se confundem, 
portanto, o primeiro atinge o bem, a sua integridade enquanto bem 
ambiental, a sua razão de ser ambiental, a sua característica de insubs
tituível, de essencial, de representativo, evocativo, o segundo atinge o 
patrimônio de uma pessoa, o conjunto de seus bens e direitos ind iv i
duais, mesmo que a ofensa seja moral, no sistema do direito positivo 
moderno.

Esta diferença básica e fundamental tem várias conseqüências 
que repercutem diretamente na forma e determinação da responsabili
dade e de sua reparação. A primeira diferença é que o titular ind iv i
dual dos direitos sobre o patrimônio não pode causar dano a si pró
prio, quer dizer a seus bens, mas pode causar dano ambiental a bem de 
sua propriedade. Quando alguém destrói, mutila ou permite a deterio
ração de um bem de sua propriedade, não se pode dele exigir repara
ção, por duas razões, a primeira, de ordem técnica jurídica, por falta
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de alguém com titularidade para fazê-lo, a segunda de ordem lógica, 
mas não menos jurídica, porque seria tirar de um patrimonio para re
por o mesmo patrimonio, o que é de prática impossível e utilidade ne
nhuma. Entretanto, se o daño é causado à própria propriedade, mas ela 
é, ao mesmo tempo, um bem socioambiental, tem o proprietário obri
gação de reparar, não para recompor o seu patrimonio que está irre
mediavelmente diminuído, mas o bem socioambiental que vive na 
alma de seu patrimonio, com o sacrifício da propriedade de outro bem. 
Esta diferença sozinha é capaz de demonstrar que há dois direitos 
totalmente diferenciados sobre um bem socioambiental, o individual 
do proprietário do bem materialmente tomado e o coletivo do valor 
socioambiental que ele é portador, um proprietário individual do corpo 
e outro coletivo da alma.

A  segunda diferença é que a obrigação de reparar um daño socio- 
ambiental não depende da culpa do causador. Esta é uma decorrência 
do caráter fundamental da preservação cultural ou natural. O bem não 
pode sofrer dano porque é direito fundamental de todos, porque ga
rante a biodiversidade e a sociodiversidade, porque protege, em última 
instancia, a própria vida humana, coletiva, sobre o planeta. Se o bem 
não pode sofrer dano e sofreu, deve ser restaurado antes que um mal 
maior possa advir. Assim, se um rio está sendo poluído, não só tem 
que cessar imediatamente a ação poluidora, como os inales causados 
têm que ser revertidos, garantindo a vida do próprio rio e do ecossis
tema que abriga. Portanto, é fundamental a reparação sendo também 
fundamental a obrigação de reparar. Esta obrigação é, antes de tudo, 
de quem causou o dano, independentemente de culpa, daí porque se 
dizer, juridicamente, que a obrigação de reparar é objetiva, não depen
de de nenhum elemento subjetivo, mas apenas do nexo de causalidade. 
O causador do dano tem que reparar o dano causado.

Vai ainda mais longe esta conseqüência. A  reparação é obrigató
ria até mesmo para o caso do dano ter sido causado por eventos natu
rais ou fortuitos ou ainda quando não se saiba quem o causou ou quem 
o causou não possa arcar, por insolvente, com os custos da reparação. 
Se assim é, sempre a coletividade, através do Estado, haverá de ser 
responsável subsidiário pela reparação. Quer dizer, o erário há de ter 
sempre, subsidiariamente, a obrigação de repará-lo, porque se entende 
que aquele bem não pode ficar danificado. Quando a sociedade reco
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nhece valor cultural ou natural a um bem e decide por sua preserva
ção, decide arcar com o ônus dessa preservação, assim, qualquer pes
soa que cause dano haverá de repará-lo, objetivamente falando, mas se 
esta reparação individual for impossível, por qualquer razão, o erário, 
que é o dinheiro de todos, haverá de arcar com a reparação, prioritaria
mente.27

Há, ainda, uma terceira conseqüência, a reparação há de ser com 
a reconstituição do próprio bem e não com o seu pagamento em valor 
correspondente, em dinheiro ou outros bens patrimoniais, por isso esta 
reparação é, na realidade, uma restauração, isto é, uma ação que e li
mine os danos causados e reponha o bem na situação exata em que 
estava antes. Esta conseqüência altera ou dá novo entendimento ao 
princípio poluidor pagador, porque não se trata de pagar pelo dano 
causado (por pagamento se entende a recomposição monetária do 
dano, ou a recomposição patrimonial), trata-se de restaurar o bem, 
portanto, o princípio deve ser entendido como poluidor (causador do 
dano) restaurador (que arca com os ônus da restauração). Esta diferen
ça acaba por ser grande quando pensamos que muitas vezes a restau
ração ultrapassa em muito o valor do próprio bem. Enquanto o dano 
c iv il tem como lim ite o valor patrimonial do bem danificado, no dano 
ambiental este lim ite deixa de existir exatamente porque não se trata 
de recomposição de valor, mas de restauração do bem em si, ou da 
restauração material ou do suporte, para que possa continuar existin
do, incólume a alma que abrigava.

Ao entendermos o dano ambiental e sua reparação desta forma, 
exclui-se totalmente a idéia de direitos de poluir, ou limites re g la 
mentares de poluição. O regulamento ou mesmo a lei que estabelece 
limites à poluição ou utilização de bens ambientais como florestas, 
não pode ser interpretada como o direito do proprietário de usar o bem 
até o lim ite, porque o direito fundamental garantido é a vida (biodiver
sidade e sociodiversidade), portanto, mesmo abaixo do lim ite estabe

"7 O caráter objetivo da responsabilidade está consignado na lei brasileira desde 1977 
(Lei 6.453, de 17.10.77) e ratificada pela Constituição de 1988, artigo 225, § 3o. 
Ver a propósito o livro de MACHADO, Paulo Afonso Leme, Direito ambiental 
brasileiro, em seu Título IV, Responsabilidade civil, reparação do dano ecológico e 
meios processuais para a defesa ambiental. A subsidiaridade do erário é uma inter
pretação sistemática.
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lecido pode acontecer uma ameaça ao ambiente ou à vida, causando 
dano a um bem ambiental, gerando a obrigação de cessar o dano e de 
repará-lo. Por esta razão é de d ifíc il aceitação a estipulação de um 
seguro ambiental, que transfere para terceiros o ônus de eventual dano 
ambiental, como se está usando nas grandes corporações econômicas 
e, ainda mais grave e menos aceitável, a idéia de transferências de 
potencial de poluição.

A transferência do potencial de poluição, que já  aparece em al
guns setores da economia, deve ser rechaçado prontamente, em p ri
meiro lugar porque não existe direito a poluir até determinado lim ite e 
em segundo lugar, por que, em nenhuma hipótese pode ser aceita a 
possibilidade de ultrapassar o lim ite apenas porque em outro lugar não 
se o atingiu. Este instituto, semelhante à transferência de potencial 
construtivo das cidades, se fundamenta no direito a usar o meio ambiente, 
deteriorando-o até certo lim ite, o que configura um direito a poluir. 
Este direito é tipicamente patrimonial, como se fizesse parte do patri
mônio de uma pessoa o direito a poluir, podendo a pessoa transferi-lo 
para outra. A poluição é um dano ambiental, portanto quando se colo
ca lim ite se está dizendo que tal ato ou tal circunstância pode ser su
portada pela natureza até um lim ite, a partir daí ocorre o dano, mas 
sempre referente ao bem ambiental localizado, não a um patrimônio 
genérico. Imaginemos uma casa histórica, quando o tombamento esta
belece que a proteção é apenas de seu exterior, significa que pode 
haver alterações em seu interior, o proprietário pode (tem direito) a 
alterar o interior da casa, mas este direito não pode ser transferido a 
terceiro que tenha o impedimento em sua casa histórica de alterar o 
interior, evidentemente. Portanto o direito de alterar o interior somente 
é transferível junto com a propriedade do bem, não isoladamente.

Até aqui analisamos o dano causado a bens que mantêm um su
porte físico e que, por isso mesmo, ao sofrerem uma violação vêem 
violado o suporte, o que determina a existência de um dano físico. Há 
bens socioambientais, porém, que existem independentemente de su
porte, como o conhecimento, as manifestações de arte popular, etc. Os 
danos causados a estes bens são mais preocupantes e muitas vezes 
irrecuperáveis. Algumas vezes, para a manutenção e preservação des
tes bens é necessário criar um suporte, como filmagem, desenhos, 
descrições, mas nem sempre a criação de suportes é imune de conse-
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qtiôncias danosas. A descrição do conhecimento, por exemplo, pode 
servir para seu uso por terceiros, descaracterizando ou retirando d i
reitos a uma população, assim como pode servir de apropriação indi
vidual através de transferência do direito coletivo ao individual por 
meio de patentes e registros.

Os direitos socioambientais sem suporte físico são, assim, ainda 
mais frágeis do que os outros e necessitam uma normalização mais 
eficaz. Evidentemente o sistema jurídico moderno baseado na ind iv i
dualidade e patrimonialidade privada não tem respostas para a prote
ção destes bens, cumpre, portanto criá-las, justamente porque a maior 
ameaça a estes bens vem exatamente da apropriação privada, para uso 
e gozo da acumulação individual.

Exatamente por isso, na busca de repostas à proteção aos bens so
cioambientais e à garantia aos direitos socioambientais, vai surgindo um 
novo conceito de propriedade, que deve ser moldada aos anseios não só 
da humanidade, mas de todos os seres vivos, para que a vida continue a 
existir em sua multifacética expressão de cores, formas e manifestações, 
ao que, provisoriamente podemos dar o nome de sociobiodiversidade.
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MEIO AMBIENTE E DEMOCRACIA: 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

NA GESTÃO AMBIENTAL
Ju liana  S a n till i e M á rc io  S a n tilli*

O desafio do desenvolvimento ambientalmente sustentável e so
cialmente justo, capaz de assegurar a sustentabilidade dos recursos 
naturais para as presentes e futuras gerações, fo i definitivamente in 
corporado à agenda jurídica, política e social do poder público e dos 
mais diferentes segmentos da sociedade c iv il. A  tutela constitucional e 
infraconstitucional do meio ambiente tornou-se a expressão juríd ica de 
um gradativo processo de conscientização da sociedade e do poder 
público.

Os diversos instrumentos e formas legais de participação da c i
dadania na defesa e na gestão do meio ambiente refletem tal processo 
de conscientização. Os cidadãos coletivamente organizados conquista
ram novos espaços políticos e jurídicos, assegurados por princípios

Juliana Santilli c Promotora de Justiça, do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios, e sócia fundadora do ISA, Instituto Socioambicntal. Márcio Santilli é 
coordenador do PP-G7 -  Programa Piloto para a Conservação das Florestas T rop i
cais Brasileiras c do projeto “ Mudanças Climáticas Globais”  do IPAM, Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia, sócio fundador e membro do Conselho Diretor 
do ISA.
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constitucionais democráticos, como o do desenvolvimento sustentável, 
da publicidade e transparência das políticas públicas ambientais, da 
função socioambiental da propriedade e da obrigatoriedade do estudo 
prévio de impacto ambiental. Tornaram-se sujeitos coletivos de dire i
to, e são os criadores de novos direitos e lutadores pela eficácia dos 
direitos consignados legalmente.1

Várias leis foram promulgadas em anos recentes, dando efetiv i
dade concreta e força realizadora às normas constitucionais de defesa 
do meio ambiente, em especial ao artigo 225 da Constituição. Bons 
exemplos disso são as leis que instituíram o SNUC, Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza (Lei Federal n° 9.985/00), e 
a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal n° 9433/97). Os 
representantes da sociedade c iv il têm participação assegurada nos 
Conselhos Gestores das unidades de conservação ambiental e nos 
Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos colegiados que arbitram con
flitos relacionados ao uso dos recursos hídricos e promovem a criação 
e a gestão participativa das áreas protegidas. Outra lei recente tipificou 
os crimes ambientais (Lei Federal n° 9605/1998), acabando com a 
impunidade dos agressores e reforçando a efetividade da legislação 
ambiental em geral.

A participação da sociedade civ il é um dos princípios basilares e 
norteadores da legislação constitucional e infraconstitucional e de toda 
a política ambiental do país. Colegiados ambientais, como o Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CO NAM A) e o Fundo Nacional de 
Meio Ambiente, são integrados por representantes da sociedade civil. 
O estudo prévio de impacto ambiental, que é constitucionalmente exi
gido para qualquer atividade ou obra causadora de significativa degra
dação ambiental, é um outro instrumento chave da Política Nacional 
do Meio Ambiente, e também só se convalida com a ampla publicida
de, através do acesso dos cidadãos interessados e da realização de 
audiência pública. É tamanha a importância conferida à publicidade 
do estudo prévio de impacto ambiental que a não realização de au
diência pública, quando solicitada por organização não-governamen-

1 Vide, a respeito: AGUIAR, Roberto Armando Ramos de. Direito do Meio Ambien
te e Participação Popular. Brasília: IB AMA, 1998, e SOUZA JUNIOR, José Ge
raldo de.
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tal, pelo M in isterio  Público ou por 50 ou mais cidadãos, acarreta a 
nulidade da própria licença ambiental, nos termos do art. 2o, par.2°, da 
Resolução do C O N A M A  n° 09, de 03/12/1987.

Não obstante os avanços na esfera legislativa, e a consagração 
formal de diplomas legais que asseguram a participação da sociedade 
c iv il na gestão e na defesa do meio ambiente, a cidadania tem enfren
tado uma série de dificuldades e limitações práticas para que possa 
participar, de forma efetiva, dos espaços públicos de gestão ambiental.

Como destaca Rachel Biderman2, não basta assegurar legalmente 
aos cidadãos o direito de participar da gestão ambiental, estabelecen- 
do-se conselhos, audiencias públicas, fóruns, procedimentos e práti
cas, pois atualmente a apatia da população em relação à participação é 
generalizada: “ é preciso conscientizar, capacitar, organizar e mobilizar 
a sociedade para que seja motivada a participar de modo eficaz” . O 
acesso à informação, detida tanto pelo setor público quanto pelo setor 
privado, bem como à educação ambiental, são por ela apontados co
mo pressupostos da participação pública em processos de gestão am
biental.

Merecem ser destacados ainda, como entraves à gestão partici
pativa dos recursos ambientais, a inadequação do aparelho de Estado 
para garantir o exercício da gestão participativa e o desconhecimento 
generalizado da legislação ambiental. Em muitos casos, a falta de 
participação dos cidadãos nos processos de concepção e elaboração 
dos planos, programas e obras governamentais com impactos ambien
tais, faz com que estes acabem apenas referendando e legitimando 
políticas e decisões adotadas unilateralmente pelo poder público. 
Paulo Affonso Leme Machado3 destaca que o governo tem maioria 
nos colegiados ambientais, o que faz com que, muitas vezes, só reste à 
sociedade c iv il apontar falhas ou abusos nos procedimentos adminis
trativos pertinentes.

2 FURRIELA, Rachel Biderman. Direito, Meio Ambiente e Cidadania: Participação 
Pública na Gestão do Meio Ambiente. Artigo baseado em dissertação de mestrado 
defendida no Curso de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de 
São Paulo, 2001.

3 M AC HADO , Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 7o edição, São 
Paulo, Malheiros, 1998.
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Podem ser apontados, ainda, como entraves à gestão ambiental 
participativa, a fragmentação dos diversos movimentos sociais, a falta 
de interlocução do poder público com os diversos segmentos da socie
dade e a própria dificuldade de acesso dos cidadãos a informações 
tecnicamente qualificadas, para subsidiar suas posições. Tal fato é 
particularmente grave porque a ciência ambiental é interdisciplinar, e 
exige conhecimentos técnicos especializados em várias áreas, rara
mente dominadas por um único profissional. Tais entraves à participa
ção efetiva e consciente dos cidadãos impedem a concretização e a 
realização dos princípios basilares do Direito Ambiental.

Por outro lado, a maior consciência da opinião pública quanto à 
importância da questão ambiental para a melhoria das condições de 
vida é incontestável e oferece a base de sustentação para a atuação dos 
segmentos organizados da sociedade em defesa do meio ambiente e na 
efetividade dos instrumentos legais mais democráticos. As discussões 
sobre a revisão do Código Florestal propiciaram uma enorme m obili
zação da mídia e das organizações não-governamentais no exercício 
de formulação e de negociação em tomo desta lei.

A bancada ruralista com assento no Congresso Nacional, que 
pretendeu valer-se da conversão em lei de uma medida provisória para 
debilitar o Código e facilitar o desmatamento, viu-se diante de um 
movimento extracongressual capaz de impedir a concretização dos 
seus objetivos predatórios. As ONGs obtiveram o apoio do M inistério 
do Meio Ambiente para constituir uma câmara técnica no âmbito do 
C O NAM A, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que convocou 
dezenas de audiências públicas em todo o país e acabou aprovando 
uma proposta própria, que se opunha à proposta dos ruralistas e foi 
editada como medida provisória no lugar da original, permanecendo 
até agora em vigor. Pesquisas de opinião pública realizadas neste pro
cesso mostraram que cerca de 90% dos eleitores não se dispõem a 
votar em parlamentares envolvidos com o desmatamento.

A mobilização da sociedade civ il também tem sido importante 
para influenciar programas e projetos de governo. Ela tem participado 
cada vez mais diretamente da execução dos projetos de caráter ambiental 
e questionado de forma mais dura os programas que não têm compromis
sos claros com o meio ambiente ou não cumprem adequadamente as 
normas legais pertinentes. Freqüentemente, elas têm se valido da ação
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c iv il pública e de outros instrumentos processuais para questionar as 
práticas da administração em relação à execução de obras ou projetos 
de desenvolvimento potencialmente degradadores.

Além disso, a sociedade c iv il tem formulado novas concepções 
relativas à política ambiental, que buscam articular a dimensão pro
priamente ambiental às necessidades e demandas sociais por melhores 
condições de vida e de produção. Diferentemente do que ocorre nos 
países mais ricos, onde se valoriza um suposto purismo ambiental, 
aqui se procura cada vez mais associar a defesa do meio ambiente a 
estas demandas típicas de um país pobre, dando-lhe muito maior sus- 
tentabilidade política.

Se, como se espera, o processo democrático for adiante e se apro
fundar, também se aprofundarão a consciência e os mecanismos legais 
e sociais de luta por um meio ambiente mais sadio. A  sociedade bra
sileira já  incorporou a questão ambiental no processo de democratiza
ção do país e na sua estrutura institucional. Assim, apesar dos entraves 
ainda existentes, democracia e meio ambiente não se juntam apenas 
episódicamente, nem se resumem a uma questão de formalidade no 
cumprimento das leis, mas constituem uma aliança política e sim bóli
ca intrínseca aos projetos de futuro para o Brasil.
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NA CAVERNA, NO TAXI : ALGUMAS 
REFLEXÕES METODOLÓGICAS 

SOBRE O ESTATUTO DA CIDADE
T. M ig u e l P ressburger

1. Introdução. 2. A cidade. 3. Voltando à Lei. 4. A ca
verna (de Platão/Saramago). 5. Concluindo

1. INTRODUÇÃO

“ A reflexão teórica se vê obrigada a redefinir as formas, funções, 
estruturas da cidade (econômicas, políticas, culturais, etc.), bem como 
as necessidades sociais inerentes à sociedade urbana. Até aqui, apenas 
as necessidades individuais, com motivações marcadas pela sociedade 
dita de consumo (a sociedade burocrática de consumo dirigido) foram 
investigadas, e aliás antes manipuladas do que efetivamente conhecidas 
e reconhecidas. As necessidades sociais têm um fundamento antropo
lógico; opostas e complementares, compreendem a necessidade de se
gurança e a de abertura, a necessidade de certeza e a necessidade de 
aventura, a da organização do trabalho e a do jogo, as necessidades de 
previsibilidade e do imprevisto, de unidade e de diferença, de isola
mento e de encontro, de trocas e de investimentos, de independência

Professor de Sociologia Jurídica no Curso de Direito das Faculdades Unificadas 
Serra dos Órgãos (Teresópolis, RJ).
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(e mesmo de solidão) e de comunicação, de im ediatic idade e de pers
pectiva a longo prazo”  (Henri Lefebvre, D ire ito  à C idade , Ed. D ocu
mentos, 1969).

Na década de 40, quando apenas 31% da população brasileira era 
urbana, as cidades eram vistas como o lado moderno e avançado de 
um país predominantemente agrário e atrasado. De 1940 a 1980, o 
processo de urbanização e industrialização parecia representar um 
caminho para a independência de séculos de dominação e mando co- 
ronelista.

Neste início de século, quando mais de 80% da população do 
país é urbana, a imagem das cidades, especialmente das metrópoles, 
apresenta-se bastante diversa daquela de sessenta anos antes. V iolên
cia, enchentes, poluição do ar, poluição das águas, favelas, desmoro
namentos, etc. etc. Em apenas nove metrópoles moram 50 milhões de 
pessoas, mais que a população da maior parte dos países da Europa e 
da América Latina. Em 50 anos a população urbana brasileira cresceu 
mais de 100 milhões de indivíduos e a sociedade apenas começa a se 
dar conta de que o avassalador processo de urbanização foi acompa
nhado da modernização no modo de vida, do ambiente construído, das 
comunicações, sem deixar entretanto de reproduzir seu lado arcaico. 
Isto é, a modernização, assim como a cidadania e os direitos, são para 
alguns, não para toda a sociedade.

No meio urbano, o investimento público alimenta a relação le
gislação/mercado imobiliário restrito/exclusão social. É nas áreas des
prezadas pelo mercado, nas áreas ambientalmente frágeis cuja ocupa
ção é vetada pela legislação, nas áreas públicas onde não se faz pre
sente a vigilância de algum proprietário privado, que vai se instalar a 
população pobre. São as encostas desmatadas dos morros, as beiras de 
córregos, os entornos dos mananciais, as áreas de mangue... Nas cida
des, as invasões de terras são uma regra e não exceção. Mas não são 
ditadas pelo desapego à lei ou por lideranças que querem afrontá-la. 
São ditadas pela falta de alternativas.

E neste quadro, descrito pela professora Ermínia Maricato no n° 
23 de Juizes para Democracia, tão incorporado ao dia-a-dia de todos 
os habitantes das cidades brasileiras, que -  após mais de década de 
tramitação -  finalmente é sancionada uma lei de políticas urbanas.
1 rata-se da Lei n" 10.257 de 10 de ju lho de 2001 (denominada Estci-
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tuto da Cidade pelo parágrafo único de seu artigo I o), que veio regu
lamentar os artigos 182 e 183 (Da Política Urbana) da Constituição 
Federal.

A par da perplexidade causada pela repentina aprovação, depois 
de longa e enfadonha tramitação legislativa, foi esta lei saudada por 
quantos se interessam por políticas urbanas, mas ao mesmo tempo 
provocou -  pelo menos -  duas linhas de temerosas e/ou indignadas 
manifestações: a) por parte dos especuladores im obiliários que vis
lumbram possibilidades de restrições a seus lucros; e b) por parte dos 
poderes municipais que pretextando mais uma intervenção federal nas 
políticas municipais, satanizam a lei como um outro instrumento de 
ruptura do pacto federativo.

Da parte dos que militam na concretização da função social da c i
dade e da propriedade urbana, é de se destacar o posicionamento de 
Raquel R o ln ik1, em artigo “ Estatuto da Cidade -  Instrumento das cida
des que sonham crescer com justiça e beleza”  (Caderno Polis 4), que 
sublinha as inovações contidas no Estatuto da Cidade em três campos: 
(1) um conjunto de novos instrumentos urbanísticos voltados para indu
zir, mais que normatizar, as form as de uso e ocupação do solo\ (2) nova 
estratégia de gestão que incorpora a idéia de participação direta do 
cidadão em processos decisorios sobre o destino da cidade; e (3) am 
pliação das possibilidades de regularização das posses urbanas, até 
hoje situadas na ambígua fronteira entre o legal e o ilegal.

Aqui vou me ater ao segundo ponto destas inovações (a participa
ção popular), procurando trabalhar com noções e tendências, mesmo 
onde o texto legal insista em apontar regramentos e obrigatoriedades.

2. A CIDADE

Basta este simples título, composto de um artigo e um pequeno 
substantivo, para liberarmos milhares e milhares de páginas de debates 
teóricos e outras tantas de formulações empíricas. Se devesse, tal 
como em textos acadêmicos, apontar meus marcos teóricos, explic ita
ria dentre outros, Henri Lefebvre, Manuel Castells, M ilton  Santos,

1 Urbanista e professora do Mestrado de Urbanismo da F.A.U.-PUC Campinas.

57



Ricardo Pereira Lira, que com disciplinas, metodologias, acentos e 
enfoques diferentes se angustiaram, mais que se preocuparam, em 
pesquisar e expor o “ fenômeno” , a “ questão” , o “ direito” . Em suma o 
“direito ci cidade”.

As modernas concepções que buscam instrumentalizar o urbano 
são extremamente contraditórias. A própria sociologia urbana, que 
surgiu em fins do século X IX  na Alemanha tendo expoentes como 
Max Weber, gerou uma ciência hoje chamada de “ urbanismo” , que 
acabou (e aqui caberia uma longa digressão sobre as razões que a isto 
conduziram) por se reduzir a pouco mais que métodos construtivos e 
de arquitetura e, quando muito, a produção de vagas informações des
tinadas ora aos governantes ora à sociedade c iv il. Com um certo exa
gero, Henri Lefebvre (“ Quand la V ille  se Perd dans une Métamorpho- 
se Planétaire”  -  Le Monde Diplomatique, maio 1988) afirma que, 
apesar de alguns esforços meritórios, o urbanismo não alcançou o 
status de um pensamento da cidade; e, em verdade, pouco a pouco 
diante da realidade contraditória à teorização, se recolheu a tal ponto 
que se transformou numa espécie de manual de instruções para tecno- 
cratas.

Até meados do século 20, mais ou menos, se podia associar o 
processo de urbanização a uma segunda ou terceira2 revolução indus
trial que é conseqüência e ao mesmo tempo detonadora de inusitada 
expansão da economia capitalista. Este processo não apenas provoca 
uma incessante dilatação das cidades existentes como é responsável 
pelo processo de criação de outras, por vezes num amebiano processo 
de cissiparidade, outras de abandono e recriação de centros e áreas 
urbanas. Dentre os inúmeros movimentos nas direções sugeridas, a 
transmutação populacional campo-cidade é um que potencializa os 
efeitos danosos às fragilizadas relações socioambientais urbanas.

Nas últimas décadas, a ordem-mercado subordinando a ordem- 
política tem como conseqüência mais visível transpor para o território 
urbano os efeitos da globalização do território planetário. E ao falar 
em território, fala-se também em sociedade numa dialógica já pres
sentida por Henri Lefebvre (Espace et Politique, Ed. Anthropos, 1972)

É in ú til denom inação deste tipo, a não ser para títu los de best-sellers  e/ou bem 
remuneradas conferências.
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ao afirmar que não há dominação política em abstrato, que a domina
ção só pode se realizar em um espaço fís ico . 1

Da mesma forma que o atual sistema monopolar opera as “ inclu
sões”  e “ exclusões”  em substituição, aos agora já  arcaicos, conceitos 
de primeiro, segundo, terceiro, quarto mundo, na cidade é reproduzida 
a inclusão/exclusão espacial de grupos sociais. Seja como for, a inclu
são contém explicitamente o seu oposto, a exclusão, mesmo que até 
agora haja notáveis discordancias a respeito do que venha a ser esta 
exclusão. Ainda sob o domínio da perplexidade da nova reorganização 
social, talvez nem tão nova nem tão (re)organização, diante da qual 
conceitos como classe passam a ser ainda mais fluidos que antes, e 
somente para mencionar duas construções extremas, ambas sociologi
camente fundamentadas: (a) a da “ apartação” , ampliando para além de 
indicadores de etnias, raças, gênero, faixas etárias, o apartheid e seus 
efeitos de segregação; e (b) aquela que nega conceitos de exclusão, 
por considerar o capitalismo mesmo em sua atual etapa recriador de 
“ outras”  formas de inclusão.

E claro que existem várias outras conceituações modernas e 
“ pós-modernas”  relativamente à cidade, e somente a títu lo de registro, 
uma extremamente astuciosa, que atribui à cidade a função de uma 
espécie de câmara de compensação onde todos os setores sociais são, 
de alguma forma, expropriados, mas também a todos é dada alguma 
compensação.

Mas, seja lá como for, a expansão urbana se processa tornando o 
espaço-cidade não mais (ou não somente mais) sob a ótica do espaço- 
monumento; do consumo; do lazer; do trabalho morto (passado e fixa 
do); da propriedade especulativa; do depósito de trabalhadores efeti
vos e em potencial; da operacionalização da distribuição da mais- 
valia; da localização de mecanismos assecuratórios da circulação; do 
assentamento da burocracia dominadora, etc. É também o espaço da 
utopia libertária que nunca se realiza e, em verdade, recua cada vez 
para mais longe da tangibilidade, a ponto dela própria criar a sua ne
gação, esta sim de conteúdo reacionário: a utopia do retorno ao rural 
Jardim do Éden.

3 E dá como exemplo a religião que “ física e espacialmente”  agrupa os fiéis em torno 
do sacerdote cm dioceses, paróquias, comunidades, etc.
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É ainda o espaço de estranhamento e revelação. Estranhamento 
do homem para com a natureza; aquela natureza com que conviveu e 
cuja transformação pelo trabalho foi a tal exaustão que não mais con
segue reconhecer, como também não mais consegue reconhecer a si 
próprio. Tomando a água como exemplo: antes podia ser recolhida da 
fonte e correlacionada com seus diversos usos e serventias; agora, saí
da da torneira e cobrada, se aparenta como proveniente de produção 
fabril. O antigo depósito natural não é mais reconhecido senão como 
vazadouro de lixo doméstico ou industrial. Estranhamento da imagem 
do outro, que por não ser fabricada e transportada pela parabólica 
(aliás, um dos primeiros itens a guarnecer a moradia -  por mais pobre 
que seja -  antes mesmo de comida) não é visto como “ natural” . Ou 
pelo menos não tão natural quanto aquelas imagens na tela, que como
vem, induzem à solidariedade mas também à imitação e à inveja .4

Revelação de que as coisas já não são obra (trabalho morto) e 
sim propriedades, que ao dono é lícito usar, gozar e livremente dispor. 
Mas, e por isso, também já não se trata da relação do trabalhador com 
o produto de seu trabalho (no já  conhecido processo de alienação) e 
sim uma tripla relação entre o proprietário, a coisa, e o não proprietá
rio que dela necessita. Uma outra revelação, desta decorrente, é possí
vel: a da degradação e/ou destruição da natureza, rebaixada a não mais 
que meio de produção, efetivada pelo proprietário no “ livremente 
gozar e dispor” , ou ainda pelo não-proprietário no processo de apro
priação da coisa de que necessita.

A isso acresce o já  agora politicamente consolidado conceito de 
"recursos escassos” , justificador de determinadas formas de governa

bilidade influenciadas pelo neoliberalismo e sua lógica de merca
do/privatização, o que consolida um modelo de gestão urbana que 
agrava as desigualdades sociais no reforço da exclusão sócio-espacial, 
tomando notória (portanto desnecessária a sua enumeração) a discri
minação de recursos ambientais, econômicos, de infra-estrutura, de 
espaço público, enfim, de qualidade de vida urbana.

4 Sobre este tema e outros, ver MARTINS, José de Souza, A Sociabilidade do Homem 
Simples -  Cotidiano e História na Modernidade Anômala, Ed. Hucitec, SP 2000.
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Neste ponto vale transcrever, inclusive como demonstrativo da 
planetária generalização da moderna problemática urbana, trecho in 
trodutório do Seminário “ Urbanização, Cidadania e Poder Local” , 
realizado em Lisboa, a 8 de ju lho de 2000, pelo Bloco de Esquerda:

“ Esta situação de discriminação de recursos econômicos, sociais e 
urbanos, determina igual discriminação do exercício da cidadania. O 
“ direito à cidade” continua a ser negado a muitos de seus habitantes. 
Neste contexto de liberalização, globalização e urbanização aceleradas, 
que apela a uma cidadania ativa, capaz de fazer face à exclusão social e 
espacial, sucedem-se os sinais de apatia dos cidadãos, abalados todavia 
por explosões pontuais de movimento social.

É neste quadro que importa o papel das diversas associações ou 
organizações (...) que constituem em focos de resistência ou de exigên
cia emancipatória, em vectores de consolidação de uma cidadania urba
na activa local. O seu im pacto ao nível da neu tra lização  da lóg ica  da 
exclusão perm anece todavia  lim ita d o  fa ce  à sua a inda  insu fic ien te  es
tru tu ra çã o  e ao peso dos poderes dom inantes .” [grifo meu]

3. VOLTANDO À LEI

É inútil descrever aqui os tão conhecidos e perversamente de
vastadores efeitos do atual processo de urbanização, mesmo porque 
diariamente são alardeados nos noticiários e diariamente são vividos 
mesmo por quem a eles não atenta, ou que só atenta para aquelas ma
nifestações que diretamente lhe dizem respeito. Apenas para relem
brar, transcrevo alguns trechos de O Rico Pobre de Cristóvam Buar- 
que, publicado em 12 de fevereiro de 2001 no O G lobo:

“ (...) os brasileiros ricos são pobres. São pobres porque compram sofis
ticados automóveis importados, com todos os exagerados equipamentos 
da modernidade, mas ficam horas engarrafados ao lado dos ônibus de 
subúrbio. E às vezes são assaltados, seqüestrados ou mortos nos sinais 
de trânsito. (...) Pagam fortunas para construir modernas mansões dese
nhadas por arquitetos de renome, e são obrigados a escondê-las atrás de 
muralhas, como se vivessem nos tempos dos castelos medievais, de
pendendo de guardas que se revezam em turnos.
(...)
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Para poderem usar os seus caros automóveis, os ricos construíram 
viadutos com dinheiro de colocar água e esgoto nas cidades, achando que, 
ao comprar água mineral, se protegiam das doenças dos pobres. Esquece
ram-se de que precisam desses pobres e não podem contar com eles todos 
os dias e com saúde, porque eles (os pobres) vivem sem água e sem esgoto. 
Montam modernos hospitais, mas têm dificuldades em evitar infecções 
porque os pobres trazem de casa os germes que os contaminam. Com a po
breza de achar que poderiam ficar ricos sozinhos, construíram um país 
doente e vivem no meio da doença.”

O artigo, com objetivo apenas literário, evidentemente não dá 
conta de toda a problemática, mas um determinado tipo de visão da 
realidade urbana, ou um enfoque meramente reparador legalista, re
mete (ou pode remeter) a uma Weltanschauung' que detecte estado de 
anomia superável por meio de boa legislação.

E esta legislação veio de forma tão convincente que levou Ermí- 
nia Maricato a saudá-la, mas como diriam os leguleios “ com as reser
vas de praxe” ... D iz ela em entrevista a Marcos Sá Correa, 6 de julho 
de 2001, em Notícia e Opinião:

“ Olha, acho que ela [M arta S uplicy] deveria pegar o Estatuto da 
Cidade e levar para cada escola da periferia e das áreas centrais, para 
cada núcleo de terceira idade, cada universidade, cada casa de cultura. 
Nós precisamos preparar a população para conhecer e defender o Esta
tuto. Senão, nós vamos ser esmagados pelos interesses da especulação 
im ob iliá ria . ”  [g r ifo  meu]

E é exatamente a partir deste ponto que pretendo iniciar um de
bate, mesmo que ainda enevoado pela oportunidade, pela correlação 
política, e pelo texto legal surpreendentemente elegante na sua forma 
de combinar manifesto com norma.

Mas desde já quero advertir que não vou enfrentar, por entender 
que não cabe neste trabalho, definições e conceituações de sociedade 
c iv il e movimentos sociais; suas trajetórias; recolhimentos; eventuais 
despertares; fazimentos de alguma organicidade a ser testada; refazi-

5 (Pode-se traduzir por visão social de mundo). Segundo LÕWY, Michel, cm A j 
Aventuras de Kart Marx contra o Barão de Miinchhausen (Ed. Buscavida, 1988) 
mesmo sendo considerado um conceito em desuso, ainda é instrumento a dar conta 
da riqueza e amplitude do fenômeno sócio-cultural.
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mentos de outras já  experimentadas. Portanto, restarão sem funda
mentação mesmo quando trazidos ao texto.

4. A CAVERNA (DE PLATÃO/SARAMAGO)

“ As pessoas acima mencionadas [o urbanista, o sociólogo, o econo
mista, o filóso fo , o po litico ], tomadas separadamente ou em equipe, podem 
lim par o caminho: também podem propor, tentar, preparar formas. E  tam
bém (e sobretudo) podem inventariar a experiência obtida, tirar lições dos 
fracassos, ajudar o parto do possível através de uma maiêutica nutrida de 
ciência”  (Henri Lefebvre. D ire ito  à C idade, op. cit.).

Ao negar o papel taumatúrgico dos cientistas e técnicos, impo
tentes para criar relações sociais6 Lefebvre afirma que, se eles não 
podem tirar do nada, por decreto, novas formas e relações, contudo a 
eles pode ser atribuída, em condições favoráveis, a possibilidade de 
form ular (tomar forma) sobre certas tendências.

Pois bem, se houve um tempo em que se cobrava dos filósofos 
m ilitância na transformação da sociedade e não apenas a sua compre
ensão (e esta cobrança ainda não está prescrita...) de forma pessimista 
pode-se almejar a restauração da própria filosofia, aparentemente 
transmudada em técnicas burocrático-político-administrativas para 
cujos operadores as visões sociais de mundo remetem à famosa pará
bola de Platão, magníficamente retrabalhada por Saramago em seu 
ultim o livro. (Imagine-se uma caverna, no interior da qual vivem pes
soas, que por alguma razão são impedidas de sair. Uma fogueira ilu 
mina e projeta sombras na parede. Os habitantes-prisioneiros, tomam 
estas projeções por realidade).

6 Notável a semelhança com: “ Não importa muito que a impotência dos operários e 
de outras massas de trabalhadores pobres seja um gênero distinto daquela dos inte
lectuais, já  que as massas trabalhadoras por si mesmas são capazes de derrubar uma 
ordem social, enquanto que os intelectuais por si mesmos não o são. Se se trata de 
edificar uma sociedade humana digna deste nome, ambos são reciprocamente ne
cessários (Os Revolucionários, HOBSBAWN, Eric J -  Ed. Paz e Terra, RJ, 1982.).
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Modernizando esta parábola,7 considerando a projeção não mais 
sombras na parede e sim um monitor de computador convertendo a 
sociedade em tabelas, gráficos, estatísticas, relatórios; sociedade que 
não necessita ser entendida porque está digitalizada; não necessita ser 
transformada porque está conservada por todo o fim  da história.

Talvez então, alguns destes habitantes da caverna mesmo assim 
cheguem à conclusão de que as “ coisas poderiam ser melhoradas” , 
mas se sentem impotentes para converter a representação em realidade 
pois não conseguiram construir o entendimento de como seja ou mes
mo onde esteja a sociedade. Mas, o estado de anomia tem de ser re
solvido e a forma é criar legislação adequada ou adequar a já existente 
aos reclamos da modernidade. E com isso está cumprida a tarefa polí
tica do homem da caverna (seja ela a de Platão, seja a de B ill Gates).

Uma norma legal que se auto-intitula Estatuto da Cidade e esta
belece 16 tópicos de diretrizes gerais (fora mais sete alíneas), e ime
diatamente no primeiro remete para a cidadania e para a sociedade 
c iv il a construção de uma idealizada cidade8 para as presentes e futu
ras gerações, pode ser uma norma coerente com um alardeado Estado 
Democrático de Direito, ou pode ser mais um instrumento de despoli- 
tização camuflado, uma vez que diz respeito a um tempo a-histórico, a 
uma conjuntura idealizada, a uma sociedade abstrata firmemente im 
plantada nas nuvens. Pode estimular a criação de mecanismos cons
trutivos que mobilizem a população para formas organizativas capa
citadas a, por sua vez, arregimentarem assessorias técnicas válidas 
para suas demandas políticas, ou pode apenas pressupor capacidade 
técnica e hegemonia (“ capacidade de fazer fazer” ) por parte da p o 
pulação e das associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano (art. 2o, item II da 
Lei 10.257/2001).

E não estou criando nada de novo: Maurício de Souza já colocou sua simpática 
# Turma da Mônica sentada, basbaque, de frente a uma TV...
8 E, perdoem, mas não posso deixar de pensar na Cidade do Sol, utopia de C AM 

PANEOLA, Tommaso (1568-1630)...
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O que aqui quis dizer, também foi dito em uma comunicação 
apresentada no já  mencionado Seminário de Lisboa,ressaltando-se 
que, o texto adiante pinçado, se refere a uma realidade portuguesa:

“ Com efeito, a dinâmica social que, entre nós, se tem desenvolvido 
nas últimas décadas -  e mau-grado as mudanças sociais e políticas, entre
tanto ocorridas -  é, ainda, a resultante de um longo período de ‘reco lh i
mento social’ e de autoritarismo político, que nem o ‘ intermezzo revo luc io 
nário ’ 74/76, nem sucessivas ‘experimentações’ sociais, tiveram a capaci
dade de superar e de consolidar, em termos de uma ‘organicidade’ da pró
pria ‘sociedade c iv i l ’ , nem de uma adequada estruturação dos mecanismos 
de mediação política. É possível constatar, assim, em termos m uito  contra
d itórios e necessariamente esquemáticos, um ‘sub til’ e por vezes, profundo 
‘ vazio ’ nas formas de ‘manifestação social’ e nos mecanismos de ‘regula
ção po lítica ’ . Deste modo, a dinâmica social por um lado, e o exercício po
lítico, por outro, parece tenderem para uma acentuada bipolarização, social 
e política, no quadro de uma débil e pouco ‘vertebrada’ estruturação da dita 
“ sociedade c iv i l ’ .”

Não somente o autoritarismo político acima referido é responsá
vel pelo(s) longo(s) período(s) de “ recolhimento social” . Pelo menos 
não no nosso caso. É de se acrescentar a modernidade imposta pelo 
andar de cima sobre a patuléia (irônicas invenções de E lio  Gaspari) 
que retirou e retira eventuais engenhosidades das classes subalternas 
em seus enfrentamentos e agilidades em provocar impasses, cujas 
soluções habitualmente resultam em algum benefício e avanço sobre a 
situação anterior. 10

Derrotada por sua incapacidade de enfrentamento, a sociedade 
urbana como que se satisfaz com a mera sobrevivência, reconceituan- 
do (não sei se me expresso corretamente) os mais elementares princí
pios de humanidade: o teto da casa já  é aceito como o viaduto, a mar
quise, a fenda; a própria casa já  é aceita como a embalagem da gela
deira; assim a roupa, a comida, o lazer, o trato dos filhos... E falo de 
uma sociedade urbana referindo-me aos que padecem, aos que de al

9 Ambiente, Patrimônio e Espaço Público -  Um Novo Paradigma Urbano? de FER
REIRA, V ito r Matías (cit.).

10 Não quero, pelo menos aqui, discutir se a força do MST é resultante ou não de sua 
recusa a esta modernidade ou então sua capacidade de nela não se enredar.
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guma forma são responsáveis e aos indiferentes para quem tudo isso é 
natural e imutável.

Mas, se o homem da caverna é impotente para as transformações 
que, malgrado tudo, sente imprescindíveis -  até para sua própria so
brevivência como animal humano -  é válido imaginar que aposte na 
potência da “ débil e pouco vertebrada sociedade c iv il” ? Ou na medida 
em que seu próprio texto legal não aponta para alguma forma de inter
venção orgânica (e não por falta de experiências, como por exemplo, 
os Conselhos de SUS, os Conselhos do ECA), não estará: (a) tautoló
gicamente remetendo a participação popular para a sociedade civil? ou 
(b) participação popular; cidadania; movimentos sociais; entidades e 
associações, são constantes do discurso técnico tão somente com o 
intuito de, por algum efeito taumatúrgico, a ele (discurso) atribuir a 
densidade política de que é carecedor?

O homem da caverna, clicando no computador fica sabendo que 
o Deputado Emerson Kapaz é relator de uma comissão que, no Con
gresso Nacional, há muitos e muitos meses preguiçosamente (não o 
deputado e sim a comissão) circunavega uma suposta futura Política 
Nacional de Resíduos Sólidos; com mais uns dois cliques toma conhe
cimento que moradores de condomínios edificados sobre resíduos de 
produtos letais estão irremediavelmente condenados; mais um “ search” 
e, até com nojo do sashimi que comeu no almoço, é informado que os 
peixes da baia de Guanabara estão todos contaminados com resíduos 
metalúrgicos livremente vazados “al m are” . E por aí vai.

Talvez não saiba o nosso bom homem da caverna, que:

“ O controle da natureza, ligado às técnicas e ao crescimento das 
forças produtivas, submetido unicamente às exigências do lucro (da 
mais-valia) conduz à destruição da natureza. (...) Pode-se perguntar se a 
destruição da natureza não faz parte “ integrante”  de uma autodestruição 
da sociedade, voltando contra ela mesma suas forças e sua potência, 
com a manutenção do modo de produção capita lista...”  [H enri Lefebvre, 
A Cidade do C ap ita l -  D P & A  1999]

Também é bem possível que em seu monitor não encontre nada 
que lhe ensine:

“ Em Manchester, no início do século 19, por exemplo, uma aldeia 
que havia rapidamente se expandido numa cidade fabril, não havia nenhu
ma orientação para dispor dos dejetos humanos ou industriais.” ...
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e que, para além deste fato, também não consiga entender e tirar ila 
ções que:

“ A  M anchester do século 19 é um sím bolo adequado do capita
lism o desregulamentado, da necessidade de lucrar sem se im porta r com 
as conseqüências”  [Peter Burke, “ Uma H is tó ria  S oc ia l do L ix o ”  -  Fo lha 
de São Paulo, “ M a is !”  -  9 de dezembro de 2001].

Mas não é de Manchester do século X IX  que estou falando. Devo 
falar do nosso século X X I, aqui e agora, onde um mercado que soterrou a 
República proclamou a primazia total e absoluta do privado sobre o pú
blico, e fez retroagir a modernidade (que alguns preconceituosamente 
chamam de “ mudernidade” ) ao tempo em que o morador despejava o 
“ tigre” 11 na rua. Hoje, com a mesma desfaçatez, o espaço público é repo
sitório de todos os dejetos e rejeitos privados, pessoais ou industriais.

De qualquer maneira agiu de boa-fé o homem da caverna, não se 
esquecendo, na legislação citada, do Capítulo I I  -  Dos Instrumentos 
da Política Urbana, que esclarece que serão utilizados, entre outros, 
35 instrumentos listados e também não se esquecendo de, em parágra
fo, ressaltar o controle social, garantida a participação de com unida
des, movimentos e entidades da sociedade civill Desta “ pouco verte
brada”  sociedade c iv il, no pitoresco, porém gentil dizer do V ito r M a
tías Ferreira.

5. CONCLUINDO

“ Le febvre , filó so fo  e soció logo, decid iu  ser m otoris ta  de táxi 
quando resolveu estudar a relação entre o usuário e a cidade. Queria 
com preender o m odo com o o m orador percebe a cidade, que consciên
cia tem dela, das relações sociais que nela se dão. Fo i a pa rtir daí que 
Le febvre  desenvolveu sua tese sobre o desencontro entre o percebido e 
o concebido, o trabalho dos urbanistas e planejadores e a im portância  
essencial do v iv id o  para dec ifra r esses outros planos de compreensão da 
cidade. D iferentes níveis e âm bitos de consciência social essenciais à 
compreensão do processo h is tó rico  na mediação das espacialidades.

11 Nome dado ao balde em que durante a noite os moradores aliviam suas necessida
des líquidas e sólidas.
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Uma perspectiva sociológica que assegura o encontro do tempo e do 
espaço e que nos revela a dimensão do possível.”  [José de Souza M a r
tins, carta de 30/11/2001]

Agora, finalmente posso tratar do encontro das duas incapacidades, 
não tanto impotencias como enunciadas por Hobsbawn. De um lado a 
incapacidade dos cientistas e técnicos em reconverter a realidade refleti
da, e do outro lado, a incapacidade da sociedade civil em entrar no jogo 
técnico que, de varias maneiras lhe é proposto e negado.

E então, nada resta além do imobilismo e, talvez, conformismo? 
Ou, como é moda, se atribuir aos inconformistas, apenas o inútil ra- 
nhetismo? Pois aqui posso passar o restante do texto ao taxista, cate
goria que sobrevive ao pensamento único, às metodologias oficializa
das, e que com desassombro continua anunciando adesão a metodolo
gias e pensamentos que se pretendem com prazo de validade esgotado, 
como se fossem caixinhas de iogurte neste mercado que, mais que 
pensamentos, até as utopias mercantilizou em mal ajambrados em
brulhos feitos com páginas do Código do Consumidor. 12

Posso agora apontar o grande mérito do Estatuto da Cidade que, 
ao insistir em toda sua formulação para uma reinvenção do apego à 
cidade, da vida na cidade, das possibilidades da e na cidade, é justa
mente em suas conceituações juridicamente mais débeis1' que acabou 
por convidar também à reinvenção da República ao sugerir claras 
demarcações entre a propriedade (material e abstrata) pública e priva
da; ao apontar reparações devidas pelo bem público expropriado pelo 
lucro privado; ao relativizar a propriedade territorial (este bem fin ito  e 
irreprodutível); ao criar novo tipo de propriedade justaposta à tradi
cional propriedade fundiária: o direito de superfície; ao restringir o 
“ efeito Manchester século 19” ; e muito mais.

Como ponto de partida, se faz necessário valorizar o Estatuto da 
Cidade e seus aspectos de norma legal progressista, como aqueles que

12 É triste constatar que idéias são contestadas com sarcasmo do tipo “ concepções 
com prazo de validade há muito vencido” [KRAMER, Dora, Coisas da Política, 
Jornal do Brasil 11 dezembro 2001].

13 Porque sujeitas a hermenêuticas restritivas, relativizadoras, contestadoras de com
petências, etc. etc. (não querendo entregar o ouro ao bandido...)
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apontam para uma substancial melhoria nas condições de vida , 14 vale 
dizer seus aspectos socioambientais. Depois, abrir olhos e ouvidos 
para o homem concreto e não o idealizado, e que está compondo a 
nova sociedade urbana. Carregado de mazelas; de perversidades; de 
fraquezas; de bloqueios; de egoísmos mas ao mesmo tempo de possi
bilidades; capacidades; fortalezas; engenhosidades que o fazem sobre
viver. Enfim , carregado daquela história e do senso comum por ela 
construído, que o trouxe até aqui e, consequentemente e desde já, da
quela história ainda apenas pressentida que o conduzirá em frente. 
Esta sociedade urbana que vai se construindo, não mais aquela utopia 
regressiva (e aqui volto à Cidade do Sol) ou futurística da planificação 
global (talvez dos M anuscritos de 844), e sim uma sociedade mode
lada de acordo com a cidade “ g lo ja lizada”  que reproduz as polarida
des; as periferias; as exclusões; as descartabilidades e principalmente 
os interstícios geo-sociais planetários.

É nesta nova sociedade urbana na qual a percepção do “ real”  é 
terrivelmente perturbada, a esperança do que algum dia se chamou de 
redenção, e que hoje nem nome mais tem, repousa nos “ taxistas”  e em 
suas habilidades em perceber e transmitir o percebido. Percebido que 
também tem o dom de revelar a tecnificação como forma possível de 
regular o vivido. O cotidiano, o usual, ser substituído por desconheci
dos conceitos de medidas; tempos; ações; relações. Coeficientes, 
áreas, superfícies, volumes, índices, afastamentos, são termos amea
çadores para quem não os domina, vale dizer para quem deles não tira 
benefícios e privilégios. Mas é neste terreno, melhor dizendo, nos 
embates travados neste terreno que também é construída a cidadania 
ativa, diferente e contraditória daquela que é reduzida a simples en
feite de textos legais.

Na luta pelo “direito à cidade’’, um direito novo, composto por 
todos os já  normalizados Direitos Econômicos, Sociais e Ambientais, 
mas muito mais que o somatório deles, o primeiro embate de cer
ta maneira já  fo i dado com a promulgação do Estatuto da Cidade que, 
com todas suas imperfeições e até contenções, lança seu desafio

14 Por mais subjetivo que seja isso de “ condições de vida” . Tão subjetivo quanto 
d ifíc il de definir, a não ser pela negativa: “ falta de condições de vida” .
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maior: repolitizar aquilo que foi tecnificado, aqui incluindo o próprio 
Direito e o próprio Estatuto.

Antes de concluir, quero relembrar que aqui faltou a verdadeira dis
cussão. Aquela iniciada, talvez, por Gramsci; que perpassou todo o século 
2 0 , que foi extremamente rico em movimentos sociais; e que, ao final 
daquele século, foi homeopáticamente diluída na ridícula aquarela que o 
neoliberalismo (diga-se, álacremente aceito por grupos ditos de esquerda) 
denominou de “ terceiro setor” . Refiro-me aos movimentos sociais, às 
associações, às entidades da sociedade civil. E a elas (às poucas que tei
mam em sobreviver) recordo um pequeno trecho de carta a mim enviada 
por José de Souza Martins, em 20 de fevereiro de 1993:

“ Aqueles que prestam assess*'ria juríd ica a movimentos e grupos po
pulares, podem observar com relativa facilidade que as populações pobres 
do campo e da cidade, na “ invenção”  de regras, concepções e valores, re
colhem fragmentos de muitos direitos sobrepostos ao longo do tempo. E 
recolhem justamente aquelas concepções que encerram e encerravam no
ções de justiça que correspondem (e corresponderam) ao abrandamento da 
opressão nas sociedades tradicionais e na sociedade atual.

Trata-se de uma sobrevivência seletiva de regras e “ leis”  que ganham 
um sentido novo na prática e na experiência dos excluídos e privados de 
acesso a direitos plenos, reais e efetivos.”

Aquelas incapacidades do início deste capítulo são recorrentes em 
toda a história das lutas das classes subalternas, mas é também nesta his
tória que se conhecem as suas superações. Somente tomando exemplos. 
Hobsbawn, na obra citada, aponta que no século X IX , muito mais que 
programas e projetos políticos, foram as propostas por Direitos que arre
gimentaram trabalhadores e trabalhadoras. Da mesma forma, em meados 
do século passado, a discriminação só começou a ser derrotada nos Esta
dos Unidos quando foi empunhada a bandeira dos Direitos.

Talvez a concretude seja menos inteligível que a abstração, como 
é o caso do direito. Talvez no imaginário popular mais vale uma lei (já 
que lei e direito são confundidos) que obrigue seu cumprimento, do 
que um futuro a ser alcançado, mesmo que glorioso. Portanto, neste 
momento passa a existir um objetivo concretizável: o Direito à Cida
de, regulamentado numa lei que foi produzida “ em Brasília”  mas que 
ainda é desconhecida e portanto não exigível.
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Já se tem notícias de publicações de verdadeiros “ manuais de 
instruções”  dirigidos a prefeituras, ensinando como implantar o Esta
tuto da Cidade inclusive orientando como criar conselhos populares. 
São textos como que atendendo ao apelo de Ermínia Maricato, elabo
rados por competentes profissionais imbuídos dos mais respeitáveis 
propósitos. Temo, no entanto, que não tenham a capacidade de m obi
lização como aqueles movimentos que atuaram durante a Constituinte 
e que logo a seguir, no dizer do texto do Bloco de Esquerda português, 
caíram no “ recolhimento social” . Arriscam, pois, por equívoco de 
perspectiva, não lograr as desejadas metas, o que poderá levar ao de
sencanto ou a ímpetos repressivos.

O Estatuto da Cidade é extremamente complexo, mas tem o mé
rito de possibilitar a politização do que expõe de maneira técnica. Tem 
o mérito de abrir possibilidades e, diferente de outras leis/direitos do 
imaginário popular, não depender de um ju iz  para com sua sentença 
conceder ou negar. Tem o mérito de induzir pedagogías, como por 
exemplo as trabalhadas por Paulo Freire em ¿Extensión o Com unica
c ión?15 E ainda tem o mérito de conduzir e mediar a discussão sobre a 
cidade dentro de metodologias que ao mesmo tempo possam introdu
zir rigor na invenção e conhecimento na utopia. Isto é a transducção, 
de que entusiasticamente fala nosso taxista.

15 Siglo Veitiuno Editores, 1973.
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PRESENÇA HUMANA EM UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO: É POSSÍVEL?

Sergio Leitão*

1. Introdução. 2. O que são unidades de conservação. 3. 
Ocupantes de unidades de conservação: índios e popu
lações tradicionais. 4. Terras Indígenas e Unidades de 
Conservação. 5. Conclusão

1. INTRODUÇÃO

Um dos debates mais renhidos no contexto dos movimentos so- 
cioambientais no Brasil é o que opõe, de um lado, opiniões favoráveis 
à possibilidade da presença de pessoas em unidades de conservação e, 
de outro, os que entendem que tal presença é danosa à preservação do 
meio ambiente. Os contendores alinham em defesa de suas posições 
uma série de argumentos. Em favor da convivência, afirma-se que a 
presença de populações em boa parte das unidades de conservação 
existentes no Brasil é anterior à sua criação e que o patrimônio am-

Advogado, sócio-fundador do Instituto Socioambiental, foi Coordenador do Pro
grama Direito Socioambiental do ISA e assessor dos Ministérios da Justiça c do 
Meio Ambiente, sócio-fundador e Diretor para Assuntos Indígenas da ONG “ O D i
reito por um Planeta Verde” .
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biental que se quer preservar é também resultado da interação entre 
essas populações e os recursos naturais ali existentes. Por outro lado, 
os que discordam dessa possibilidade argumentam que tais populações 
e suas práticas de exploração da natureza causam sérios impactos à 
preservação do meio ambiente nas unidades de conservação, em geral 
criadas com o fim  específico de proteção a ecossistemas extrema
mente ameaçados e portadores de características únicas. O mundo 
jurídico não fica alheio a este debate, havendo setores que se perfilam 
ao lado de uma ou de outra das correntes indicadas.

Sendo este um tema capital para a solução da sustentabilidade 
futura do Brasil, sendo também certo que para tanto é fundamental 
conciliar as questões sociais e ambientais no país, este artigo procura 
situar os argumentos utilizados no âmbito juríd ico para a defesa de 
ambas as posições, analisando-os detidamente e buscando estabelecer, 
à luz do assim chamado direito socioambiental, a maneira mais ade
quada de tratar a questão.

2. O QUE SÃO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

No plano constitucional, é o artigo 225, parágrafo I o, inciso III, 
que estabelece a possibilidade do poder público definir, em todas as 
unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a se
rem especialmente protegidos. Esses espaços territoriais constituem as 
unidades de conservação que, nos termos da Lei 9.985, de 18.07.2000, 
que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natu
reza -  SNUC, são assim conceituadas:

“ A rt. 2o, inciso I -  Unidade de Conservação: espaço te rrito ria l e 
seus recursos ambientais, inclu indo as águas ju risd ic iona is , com carac
terísticas naturais relevantes, legalmente institu ído pelo Poder Público, 
com objetivos de conservação e lim ites defin idos, sob regime especial 
de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.”

Da leitura atenta dos dispositivos constitucional e infra-constitu- 
cional mencionados, depreende-se que para a criação de unidades de 
conservação é necessário que o poder público expeça um ato adminis
trativo específico, reconhecendo a um determinado espaço no territó-
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rio nacional características especiais que imponham a sua proteção 
contra qualquer utilização que comprometa a integridade dos seus 
atributos naturais. Isto porque, a Constituição Federal, ao defin ir o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos, 
exige do poder público e da sociedade o compromisso de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para tanto, um dos 
meios previstos pelo próprio texto constitucional é a criação de unida
des de conservação.

Tamanha a importancia conferida ao instrumento pela Constituição, 
que esta fixou ainda garantia no sentido de que eventuais alterações ou 
supressões nos atos constitutivos de unidades de conservação somente 
poderão se dar por meio de lei, numa clara intenção do legislador consti
tuinte de dificultar que interesses menores venham a pretender dim inuir 
ou suprimir as áreas destinadas à proteção ambiental no país.

No processo de elaboração da Lei do SNUC, que veio justamente 
regulamentar a Constituição Federal no tocante à criação de unidades de 
conservação, a discussão sobre a presença de pessoas em unidades de 
conservação foi de longe o tema mais polêmico. Discutia-se basicamente 
se era possível criar novos tipos de unidades de conservação que permi
tissem compatibilizar a presença humana com a preservação do meio 
ambiente, sendo que o grande impasse residia no que fazer com as unida
des de conservação então existentes e já há muito ocupadas.

Claramente, quando falavam em possibilidade de compatibilização, 
os defensores desta tese referiam-se às chamadas populações tradicionais. 
E certo que há no país inúmeras situações em que a ocupação de unidades 
de conservação se deu muito recentemente, por populações que não se 
utilizam necessariamente de qualquer forma de exploração sustentável 
dos recursos naturais nelas existentes ou que deles não dependem para o 
seu sustento e que, portanto, não teriam porque ser agraciadas com qual
quer forma de proteção especial. Só para ilustrar, pode-se citar o exemplo 
da especulação imobiliária em áreas de Mata Atlântica no Estado de São 
Paulo, que induz a ocupação de unidades de conservação para fins de 
lazer e veraneio. Esses casos obviamente não estão contemplados na dis
cussão que pretendemos travar aqui.

Após intensos debates, a solução encontrada pela Lei do SNUC 
não atendeu às expectativas dos que entendiam ser necessário corrig ir 
as imperfeições existentes até então no processo de criação de diversas
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unidades de conservação, as quais haviam dado origem a situações 
conflituosas decorrentes da superposição entre unidades de conserva
ção e terras tradicionalmente ocupadas por índios, seringueiros, ribei
rinhos, caiçaras, quilombolas e tantos mais.

Pode-se dizer que a lei do SNUC pouco avançou no trato desse 
tema em relação ao sistema que vigorava anteriormente. Apesar de ter 
criado algumas novas tipologias para as unidades de conservação e 
suprimido outras, do ponto de vista concreto, manteve a divisão entre 
unidades de uso direto e indireto. Como se sabe, unidade de conserva
ção de uso indireto é aquela que não permite que seus recursos natu
rais sejam explorados. As de uso direto permitem o uso dos seus re
cursos sob determinadas condições. A única inovação aqui foi agrupar 
as unidades de uso indireto sob a égide de um grupo denominado 
“ unidades de proteção integral” , enquanto as de uso direto foram reu
nidas sob a denominação “ unidades de uso sustentável” .

No caso das unidades de uso indireto, a restrição absoluta à pre
sença de populações foi mantida, sendo que, em relação às situações 
de superposições pendentes ou que venham a se configurar, a novida
de foi a fixação de obrigação para o poder público de indenizar ou 
compensar as populações tradicionais pelas benfeitorias que possuam, 
além de realocá-las em local e condições com elas acertados. Não se 
abriu, porém, qualquer possibilidade de reclassificação das unidades 
existentes, como era defendido por alguns, que viam nisso uma forma 
de sanar erros cometidos no processo de criação de diversas unidades 
ao longo de nossa história, quase sempre criadas sem qualquer con
sulta ou informação prévia às populações tradicionais habitantes do 
espaço em questão. Por reclassificação, entendia-se a alteração do tipo 
de unidade, permitindo a sua transferência do grupo de proteção inte
gral para o grupo de uso sustentável.

No entanto, a lei, ao mesmo tempo em que refuta qualquer possi
bilidade de reclassificação das unidades de uso indireto, prevê a pos
sibilidade das populações permanecerem no seu interior enquanto não 
for efetuado o seu reassentamento, o que, em muitos casos, se sabe 
poderá perdurar por tempo indefinido. Ressalte-se que essa permanên
cia se dará mediante o estabelecimento de normas e ações específicas 
destinadas “ a compatibilizar a presença das populações tradicionais 
residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de
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vida, das fontes de subsistencia e dos locais de moradia destas popula
ções” . Se a compatibilização é admitida, ainda que em caráter proviso
rio, sem lim ite de tempo definido, por que não seria possível em cará
ter permanente?

Vale ainda ressaltar que a Lei do SNUC determina que as unida
des de conservação criadas com base em leis anteriores e que não se 
enquadrem nas categorias por ela estabelecidas sejam reavaliadas para 
fins de ajuste às novas tipologias. Em que pese essa possibilidade, ela 
pouco deverá alterar o quadro acima descrito, pois que a tendência 
será uma mudança apenas dentro do mesmo grupo de unidades, sendo 
pouco provável qualquer alteração que implique transferência de um 
grupo para o outro.

Daí porque reafirmamos a observação feita acima no sentido de que 
a lei não inova, não conseguindo romper a rígida e antiga classificação 
utilitarista do meio ambiente que só enxerga os atores pelo viés mani- 
queísta de quem faz uso ou não dos recursos naturais. Essa visão, que não 
estabelece gradientes, coloca no mesmo plano, por exemplo, um indus
trial e um seringueiro, não sendo capaz de valorar a contribuição deste 
último para a conservação dos recursos naturais, o que afinal é o objetivo 
maior da Lei. Ao contrário, de acordo com o sistema adotado, o serin
gueiro pode correr o risco de ter as suas atividades inviabilizadas se o seu 
espaço de atuação passar a ser considerado uma unidade de conservação 
de proteção integral. Enquanto isso, o industrial dificilmente correrá o 
mesmo risco, na medida em que o seu espaço de atuação já  está degrada
do e não deverá ser alvo de nenhuma proteção especial.

3. OCUPANTES DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO:
ÍNDIOS E POPULAÇÕES TRADICIONAIS

Como subproduto da discussão sobre a presença humana em unida
des de conservação, tinha-se o debate acerca de como definir qual o uni
verso de pessoas que poderiam ser abrigadas por essa possibilidade. Criou- 
se então o conceito de populações tradicionais, que chegou a ser inserido 
no texto votado e aprovado pelo Congresso, mas que foi objeto de veto 
presidencial. A  lei aprovada então estabelece direitos e obrigações para as 
chamadas populações tradicionais, mas não define quem elas são.
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Pode-se, por analogia, usar o conceito empregado quando da re
ferência a populações em reservas de desenvolvimento sustentável, 
que, qualificadas como tradicionais, são caracterizadas por terem a sua 
existência baseada “ em sistemas sustentáveis de exploração dos recur
sos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às con
dições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental 
na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica” . A 
lei do SNUC também fala em “ populações extrativistas tradicionais” , 
definindo-as como aquelas “ cuja subsistência baseia-se no extrativis
mo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação 
de animais de pequeno porte” .

Poder-se-ia então interpretar a lei, dizendo-se que ela criou, de 
forma indireta, duas categorias de populações tradicionais. A primeira, 
populações tradicionais propriamente ditas, cuja conceituação men
cionada acima lhes permite abrigo sob o manto das unidades de con
servação de uso direto em geral, à exceção das reservas extrativistas. 
A segunda categoria, de populações extrativistas tradicionais, cuja 
associação mais imediata é com a figura do seringueiro, a ser abrigada 
apenas pela figura da reserva extrativista. Do ponto de vista concreto, 
essas distinções são muito pouco objetivas e podem gerar confusões. 
O legislador poderia ter economizado conceitos e tipologias, estabele
cendo uma definição suficientemente abrangente de população tradi
cional, reduzindo inclusive a lista de unidades de conservação de uso 
direto destinadas a essa categoria única.

A Lei do SNUC é silente com relação à inclusão de índios e quilom
beras no espectro das populações tradicionais. Porém, essa omissão é gra
ve, já que ambos detêm direitos territoriais assegurados pela Constituição 
Federal, o que toma a eventual superposição de suas terras com os limites 
de unidades de conservação um impasse de difícil solução.

4. TERRAS INDÍGENAS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O problema da superposição entre as terras indígenas e unidades 
de conservação no país revela a inexistência de uma política articula
da, da parte do governo brasileiro, com relação aos espaços ambientais 
protegidos no território nacional. O relatório “ Terras Indígenas na

78



Amazônia Brasileira e outras áreas da União destinadas a usos espe
ciais” , elaborado pelo Instituto Socioambiental, identificava, já  em 
1994, 57 superposições, envolvendo 44 terras indígenas e 43 outras 
áreas da União, dentre unidades de conservação, áreas militares e re
servas garimpeiras.

Quanto ao assunto, o ordenamento jurídico brasileiro permite vis
lumbrar uma solução, que resguarda não só os direitos indígenas como 
também assegura a proteção do meio ambiente, o que seria não só de 
interesse dos próprios índios como de toda a sociedade. Trata-se de con
ciliar, de fato e de direito, a terra indígena com a unidade de conservação, 
tendo em vista que o conceito constitucional de terra indígena compõe-se, 
dentre outros elementos, de áreas imprescindíveis à preservação dos re
cursos ambientais necessários ao bem-estar dos índios. O Art. 231, pará
grafo 1° da Constituição Federal assim estabelece:

“ São terras trad ic iona lm ente ocupadas pelos índios as por eles 
ocupadas em caráter permanente, as u tilizadas para suas atividades p ro 
dutivas, as im prescindíve is à preservação dos recursos am bientais ne
cessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução fís ica e 
cu ltu ra l, segundo seus usos, costumes e tradições.”

Sendo assim, seria viável compatibilizar unidades de conservação 
com os espaços de preservação dos recursos ambientais em terras indí
genas, bastando que se adaptassem as figuras jurídicas das unidades de 
conservação existentes à nova realidade, que implicaria respeitar o d i
reito dos índios decidirem sobre o uso dos recursos existentes no seu 
território, lim itado tão somente pelas exceções previstas no próprio 
texto constitucional e pela legislação infra-constitucional de proteção ao 
meio ambiente. A  compatibilização se faria incid ir na parcela do territó
rio indígena destinada à preservação dos recursos ambientais necessá
rios ao bem-estar dos índios, na forma da definição expressa no dispo
sitivo acima mencionado. Esta idéia veio a ser materializada em pro
posta de criação de uma unidade de conservação denominada Reserva 
Indígena de Recursos Naturais, que será comentada mais adiante.

Há, no entanto, os que entendem que essa compatibilização não é 
possível, seja porque criaria limitações que ferem os direitos dos ín
dios, ou porque a compatibilização não é viável na prática, já  que os 
índios exploram o meio ambiente tanto quanto qualquer outro grupo
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humano. Fato é, porém, que tal entendimento gera a necessidade de 
revisão imediata dos atos de criação das unidades de conservação que 
hoje se sobrepõem a terras indígenas, considerando-se que os direitos 
territoriais indígenas são originários por força constitucional e que, 
por isso mesmo, o status jurídico das terras indígenas sobrepõe-se ao 
das unidades de conservação.

Neste caso, não se aplicaria sequer a exigência constitucional de 
que a revogação do ato constitutivo só se opere por meio de lei especí
fica, visto que há também um comando constitucional que determina a 
obrigatoriedade da demarcação de um determinado trato de terra tradi
cionalmente ocupado por um povo indígena. O mote não será então a 
mera conveniência da Administração, mas norma constitucional, por
tanto de igual hierarquia.

Aliás, em se tratando de terra indígena, comprovada a posse in
dígena, não pode a Administração se negar a demarcá-la, sob a alega
ção, por exemplo, de que pretende demarcar uma outra área. Ou seja, 
não lhe é dada a faculdade de agir discricionariamente. Todavia, em 
relação às unidades de conservação, o poder de defin ir as áreas que 
serão objeto de proteção especial é concedido de forma discricionária 
à Administração, que elege e define aquelas que receberão tal status, 
pautando-se logicamente em estudos e pareceres elaborados por meio 
de suas instâncias técnicas.

Seja como for, o problema urge uma solução e não deve servir 
como justificativa à paralisia da administração pública, que prejudica 
tanto a proteção dos direitos indígenas quanto do meio ambiente, am
bas obrigações constitucionais da União. Isto quer dizer que tampouco 
a falta de solução para as superposições pode funcionar como inibido- 
ra das providências de demarcação e do exercício dos atos de proteção 
das terras indígenas da parte do Estado, o que não é interessante nem 
pelo aspecto ambiental, muito menos pela questão da proteção do 
patrimônio indígena.

Vale observar que, na chamada Amazônia Legal brasileira, a ex
tensão das terras indígenas soma aproximadamente 1 milhão de qui
lômetros quadrados, o que corresponde a cinco vezes a extensão da 
totalidade das áreas das unidades de conservação criadas pelos pode
res públicos federal, estadual e municipal. Tal fato remete à conclusão 
inarredável de que a formulação de uma política pública consistente
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de proteção do meio ambiente não pode deixar de levar em conta as 
terras indígenas no país.

Em que pese o fato de alguns povos indígenas hoje utilizarem recur
sos naturais de suas terras de forma degradadora e contrária à legislação 
ambiental, é certo que as terras indígenas concentram a maior parte das 
áreas consideradas de megadiversidade biológica, o que impõe a realiza
ção de parcerias entre a Fundação Nacional do índio -  Funai e o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -  
Ibama. Tais parcerias destinam-se não só a compatibilizar terras indíge
nas com unidades de conservação que se superpõem, mas também à im 
plementação de atos de fiscalização e proteção dessas terras, o que per
mite sanar quaisquer problemas de atuação desses órgãos e acumular 
ganhos na proteção dos direitos indígenas e do meio ambiente.

Isso é necessário, pois embora a Funai tenha poder de polícia so
bre as terras indígenas, este não está regulamentado. Assim sendo, o 
órgão indigenista não dispõe do mesmo instrumental de fiscalização 
que compõe a estrutura do Ibama; isto é, a Funai não tem poderes para 
impor multas, lavrar autos de infração e apreensão etc. Mesmo nas 
áreas indígenas em que não há qualquer superposição com unidades 
de conservação, o órgão indigenista precisa aliar-se ao Ibama para 
co ib ir as atividades ilegais praticadas -  é o que ocorre, por exemplo, 
nos casos de invasão de garimpeiros e madeireiros.

A lei do SNUC, em seu artigo 57, determina que o Ibama e a Fu
nai instituam grupos de trabalho para propor as diretrizes a serem 
adotadas para a regularização das superposições entre terras indígenas 
e unidades de conservação. O primeiro e único desses grupos fo i ins
tituído no ano 2000, contando com representantes dos M inistérios da 
Justiça e do M eio Ambiente, Funai, Ibama e do M in istério  Público 
Federal, na condição de observador dos trabalhos.

Infelizmente, o grupo pouco se reuniu e nenhuma deliberação 
dele resultou, tendo sido dissolvido em razão de ter o seu prazo de 
funcionamento expirado. A  dificuldade para que desse grupo resultas- 
sem propostas adveio da adoção de posições duras, tanto da parte do 
Ibama quanto da Funai, cada qual querendo que prevalecesse a opi
nião ortodoxa dos seus setores internos, que não admitem matizar a 
visão de que deve prevalecer só a defesa da preservação ambiental ou 
dos direitos indígenas.
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Infelizmente, essas posições monolíticas refletem, na verdade, 
uma postura que pretende fazer esmaecer, num sutil jogo de sombras, 
a imensa gama de interesses que se oculta por trás desse conflito. Está 
em jogo, por exemplo, o controle por grupos que operam no interior 
da burocracia estatal, de algo em tomo de 1 0 % da extensão do territó
rio nacional, com a conseqüente alocação de verbas do orçamento para 
montar estruturas administrativas de controle e fiscalização, com a 
contratação de pessoal etc.

Pode-se dizer que disputas como essas dentro do aparelho estatal 
são corriqueiras e que ocorrem nas mais diversas áreas. O problema é 
que a disputa não foi arbitrada, nem mesmo no nível dos Ministérios 
da Justiça e do Meio Ambiente, que se viram sem condições ou von
tade para conformar os microcosmos de poder existentes na Funai e 
no Ibama. O Ministério do Meio Ambiente acabou por apresentar à 
Casa C iv il da Presidência da República, a quem cabe a tarefa de coor
denar as ações governamentais no plano federal, proposta para a cria
ção de um novo grupo, que desta feita contasse com a sua participação 
na qualidade de tertius entre as posições da Funai e do Ibama. Não há 
até hoje, que se saiba, uma decisão sobre o assunto.

Resta dizer que essa divisão repercute também sobre as organi
zações não-governamentais e no âmbito do próprio M inistério Público 
Federal, que, por intermédio das suas Câmaras de Meio Ambiente e de 
Defesa dos Direitos Indígenas e das Minorias, expressa as mesmas 
posições antagônicas que opõem de um lado Ibama e de outro Funai.

Por causa desse conflito é que a proposta apresentada pelo Insti
tuto Socioambiental (ISA) para inclusão, no então projeto de lei do 
SNUC, da figura jurídica da Reserva Indígena de Recursos Naturais -  
RIRN, não obteve o consenso necessário à sua aprovação. A  RIRN 
seria uma unidade de conservação federal destinada à proteção dos 
recursos ambientais existentes em terras indígenas, criada por decreto 
presidencial mediante solicitação da comunidade indígena que deti
vesse os direitos de ocupação sobre a área a ser protegida.

O Ibama teria que aprovar a criação da RIRN, analisando a sua 
relevância ambiental, com a previsão expressa de que o plano de ma
nejo da unidade seria formulado e executado em conjunto pelo povo 
indígena em questão, o Ibama e a Funai. A proposta previa ainda que 
as comunidades indígenas que ocupassem terras nas quais fossem
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criadas RIRNs teriam acesso, em caráter preferencial, a linhas de cré
dito e outros incentivos para o desenvolvimento de atividades de auto- 
sustentação econômica e de defesa do patrimônio ambiental.

Por fim , a proposta fixava prazo de dois anos para que o poder 
público federal instituísse grupos de trabalho para analisar, caso a 
caso, as superposições existentes. Caberia aos grupos de trabalho pro
por medidas que compatibilizassem a coexistência da unidade de con
servação com a terra indígena total ou parcialmente sobreposta, listan
do desde logo, dentre as seguintes, as opções a serem colocadas à 
disposição da administração na resolução dos impasses:

■ Reclassificação da área superposta como RIRN;
- Retificação dos limites da unidade de conservação, subtraída a 

área incidente sobre a terra indígena;
" Revogação do ato de criação da unidade de conservação quan

do sua área fosse totalmente incidente sobre a terra indígena e 
se comprovada a impossibilidade de compatibilização ou de 
reclassificação para a categoria de RIRN.

Como visto acima, só restou, no SNUC, a previsão de criação do 
grupo de trabalho, sem que o instrumento que permitiria a solução dos 
impasses propriamente ditos fosse estabelecido pela lei. Aliás, não se 
estabeleceu a RIRN, nem qualquer outro instrumento. Daí porque não é 
possível imaginar que a atual cizânia chegue ao fim. Continuaremos a 
assistir o cipoal de atos administrativos recaindo sobre uma mesma área, 
com o Ibama desapropriando e indenizando proprietários de uma terra, a 
qual, por sua vez, a Funai faz ingressar no patrimônio fundiário da União 
independentemente de compensação, já que os títulos incidentes sobre 
terras indígenas são nulos. São dois órgãos da mesma estrutura federal 
que se antagonizam, num desperdício de recursos humanos e financeiros 
que não se justifica em um país tão carente de meios para combater a 
degradação ambiental e o desrespeito aos direitos indígenas.

5. CONCLUSÃO

A criação de unidades de conservação é indispensável para a 
proteção do meio ambiente, que, por sua vez, é determinante da sus-
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tentabilidade do país e do planeta para as presentes e futuras gerações. 
Apesar disso, ao criar unidades de conservação, o Estado não raro 
afeta as condições de reprodução sócio-cultural de determinados gru
pos humanos, que de urna hora para outra passam a ter os seus modos 
tradicionais de vida ameaçados. O respeito aos direitos das populações 
que desde sempre ocuparam os espaços agora objeto de proteção es
pecial é, portanto, também fundamental e deve integrar o elenco de 
garantias de um Estado Democrático de Direito.

Conciliar esses dois objetivos, por vezes conflitantes, é o desafio 
a ser enfrentado pelo Estado (executivo, legislativo e jud iciário) e pela 
sociedade como um todo. Claro está que esta conciliação pressupõe, 
na maioria das vezes, limitações para ambos os lados. O que importa, 
porém, é que esta discussão seja feita de forma transparente, perm itin
do a todos os atores expressar e defender seus direitos e interesses, 
cabendo ao poder público viabilizar a solução mais harmônica e justa.

O Brasil tem hoje uma situação extremamente grave de superpo
sição de unidades de conservação com as mais diferentes formas de 
ocupação humana e de afetação administrativa (terra indígena, reserva 
garimpeira, terras de quilombos, áreas militares etc), o que gera inú
meros conflitos. Urge que o Estado priorize a solução deste problema, 
que compromete não só a garantia dos direitos humanos envolvidos, 
mas também a proteção do meio ambiente.
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ACESSO A RECURSOS GENÉTICOS 
E PROTEÇÃO AOS CONHECIMENTOS 

TRADICIONAIS ASSOCIADOS
Ana V a lé ria  A ra ú jo

1. Introdução. 2. O que são recursos genéticos. 
3. A legislação internacional. 4. A legislação interna. 
5. A Medida Provisória 2.186/01. 6. Um regime sui 
generis. 7. Conclusão

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é considerado um país de inegadiversidade biológica, 
em razão da presença maciça de espécies variadas da flora e da fauna 
em seus diversos ecossistemas, especialmente Mata A tlântica e F lo
resta Amazônica. Esse patrimônio ambiental guarda um potencial 
ainda pouco explorado, que é tido, por muitos, como uma possível 
fonte de riqueza para o país.

Acredita-se que os recursos da biodiversidade brasileira podem 
propiciar um grande avanço nas pesquisas científicas e no desenvol
vimento de novos produtos, principalmente na área de fármacos e

* Advogada, sócia-fundadora do ISA, foi coordenadora do Programa Direito Socio- 
ambicntal do ISA e é Diretora Executiva da Rainforest Foundation cm Nova Iorque.
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cosméticos, vindo a constituir-se em importante fonte de divisas no 
futuro. Obviamente que esta afirmação precisa ser vista com toda 
cautela, pois que é, em muito, influenciada pelo mito de que as flo 
restas brasileiras guardam segredos inesgotáveis. Por outro lado, po
rém, não se pode esquecer que estamos tratando de um patrimônio 
natural estimado em 2 trilhões de dólares, que, segundo a Revista 
Exame, pode transformar o Brasil na maior potência mundial da bioe- 
conomia.

Paralelamente a isso, o Brasil abriga em seu território uma imen
sa sociodiversidade, representada pelos mais de 216 povos indígenas, 
falantes de cerca de 170 línguas distintas, além de populações tradi
cionais bastante diversas, como os seringueiros do norte do país, cai
çaras das regiões costeiras do sul e sudeste, comunidades quilombolas, 
ribeirinhos, extrativistas como as mulheres quebradeiras de coco do 
Maranhão e outros tantos mais. Esses grupos, que se distinguem de 
outros segmentos da população brasileira por, dentre outras razões, 
possuírem uma estreita relação com o meio ambiente, desenvolveram, 
através dos tempos, um profundo conhecimento sobre os recursos 
naturais das regiões onde vivem.

Há diversos estudos que atestam serem os povos indígenas e as po
pulações tradicionais, em grande parte, responsáveis pela diversidade 
biológica de nossos ecossistemas, produto da interação e do manejo da 
natureza em moldes tradicionais. Apenas para que se tenha uma idéia, o 
seminário “ Consulta de Macapá” , realizado em 1999 no âmbito do pro
jeto “ Avaliação e Identificação de Ações Prioritárias para a Conservação, 
Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade da 
Amazônia Brasileira", concluiu que nada menos do que 40% das áreas de 
extrema importância biológica e 36% das de muito alta importância bio
lógica na Amazônia estão inseridas em terras indígenas.

Toda essa riqueza biológica, assim como os conhecimentos a 
ela associados -  o que se convencionou chamar conhecimentos tra
dicionais -  passaram a ser alvo de intensa preocupação nos últimos 
10 anos, com o avanço da biotecnologia. A questão transcende fron
teiras e suscita conflitos que não podem ser solucionados apenas nos 
lim ites internos de cada país, exigindo que o tema seja regulado 
tanto no plano das legislações nacionais como no âmbito do direito 
internacional.
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Este texto pretende analisar o modo corno o acesso aos recursos 
genéticos e a proteção aos conhecimentos tradicionais associados vêm 
sendo regulados no Brasil e fora dele, dando conta dos avanços alcan
çados até agora e dos impasses ainda por serem superados.

2. O QUE SÃO RECURSOS GENÉTICOS

A  questão do acesso aos recursos genéticos e da proteção aos co
nhecimentos tradicionais associados é bastante nova, profundamente 
técnica e a sua regulamentação esbarra em problemas elementares como a 
dificuldade de compreensão dos conceitos nela envolvidos. O assunto é 
multidisciplinar e as discussões que lhe servem de base exigem, quase 
sempre, conhecimentos muito estranhos ao mundo do direito.

Alguns desses conceitos, porém, são fundamentais para o entendi
mento das discussões de que trataremos adiante, razão pela qual é impor
tante esboçá-los desde já. Em primeiro lugar, é preciso ter uma idéia do que 
seria considerado material genético. De acordo com as definições contidas 
na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), instrumento do qual 
falaremos a seguir, constitui material genético “todo o material de origem 
vegetal, animal, microbiana ou outra que contenha unidade funcional de 
hereditariedade”. Por recursos genéticos, por seu tumo, entende-se todo o 
material genético que possua valor real ou potencial.

Para entender esses dois primeiros conceitos, há que se saber, por 
outro lado, que uma unidade funcional de hereditariedade consiste em 
qualquer elemento biológico que contenha informação de origem genéti
ca, contida em D N A (ácido desoxirribonucleico) ou RNA (ácido ribonu
cleico). Portanto, todo e qualquer extrato de origem animal ou vegetal que 
não possua unidade funcional de hereditariedade, ou seja, do qual não se 
possa extrair a informação genética por meio de seu D N A ou RNA, não 
será considerado, para efeitos da CDB, material ou recurso genético.

Uma outra definição que ainda deverá ser útil nesta discussão é a de 
patrimônio genético, que assim é referido na legislação brasileira: “in
form ação de origem genética, contida em amostras do todo ou de parte 
de espécime vegetal, fiíngico, microbiano ou animal, na form a de molé
culas e substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de 
extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados em
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cond ições in  situ, in c lus ive  dom esticados, ou m an tidos  em co leções ex 

situ, desde que co le tados em condições in  s itu  no te r r itó r io  nac iona l, na  
p la ta fo rm a  co n tin e n ta l ou na zona econôm ica exclus iva

Esse conceito, na verdade, estabelece uma ficção jurídica, nos 
mesmos moldes daquela criada para distinguir o solo do subsolo para 
efeitos de exploração mineral. Desta feita, o recurso natural, consubs
tanciado na flora e na fauna tal qual se apresentam, dissocia-se do 
patrimônio genético, que compreende tão somente a informação ge
nética contida no recurso natural. Trata-se de uma abordagem que 
privilegia nitidamente os aspectos econômicos em detrimento da preo
cupação com a conservação da biodiversidade propriamente dita.

E preciso atentar para o fato de que, em última análise, o que se 
está buscando regulamentar é a exploração de recursos naturais b io ló
gicos com uma finalidade diferente daquela considerada usual (como 
por exemplo comércio de madeira, flores ou frutas); qual seja, acessar 
a in fo rm a ç ã o  g e n é tica  daquele determinado recurso biológico com 
vistas à exploração comercial/industrial. É a exploração que se dá pelo 
processo da chamada bioprospecção, entendido como o método cientí
fico para acessar, através do recurso natural que contenha unidade 
funcional de hereditariedade, seu código genético, de forma a desen
volver pesquisas aplicadas e dirigidas à exploração comercial para, em 
especial, as indústrias química, farmacêutica ou alimentar.

Neste sentido, os conhecimentos de povos indígenas e de popula
ções tradicionais sobre o manejo tradicional desses recursos podem 
abreviar anos de pesquisas e significar imensa economia de gastos e 
de trabalho de grandes laboratórios. Por essa razão, passaram também 
a ser alvo do interesse das indústrias e, conseqüentemente, a necessitar 
de mecanismos de proteção até então inexistentes.

3. A LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL

As discussões sobre o acesso aos recursos genéticos e à proteção 
aos conhecimentos tradicionais associados remontam ao ano de 1992, 
quando da assinatura da Convenção sobre Diversidade Biológica 
(CDB), durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Am 
biente e o Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro (Eco 92).



Antes disso, porém, é certo que, no plano internacional, os povos in
dígenas já  vinham lutando pelo reconhecimento de seus direitos cultu
rais coletivos e pelos direitos sobre os recursos naturais existentes em 
seus territórios.

A Convenção 169, de 1989, da Organização Internacional do 
Trabalho -  O IT, assegura proteção à diversidade cultural indígena e o 
texto da “ M inuta de Declaração sobre os Direitos dos Povos Indíge
nas” , aprovado em 1994 pela Sub-Comissão de M inorias da Organiza
ção das Nações Unidas -  ONU, fala dos direitos culturais coletivos e 
considera o conhecimento indígena como patrimônio a ser protegido. 
Em ambos instrumentos, há garantias aos direitos dos índios sobre 
seus recursos naturais.

Também no âmbito da Organização dos Estados Americanos -  
OEA, que discute uma Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas 
das Américas, a questão do conhecimento, dos direitos culturais e do 
acesso aos recursos naturais em seu território é abordada.

Mas, indiscutivelmente, é a CDB o instrumento que tem pautado 
as discussões sobre este tema. A  Convenção é o resultado do reconhe
cimento mundial de que os recursos biológicos do planeta são funda
mentais para as gerações presentes e futuras, que dependerão da con
servação e do uso sustentável dessa diversidade biológica para a sua 
sobrevivência. Assim, reconhece a necessidade de conservação da 
biodiversidade, garantindo aos países detentores de recursos genéticos 
soberania sobre o seu patrimônio.

Além disso, a CDB identifica o conhecimento tradicional como um 
dos mais importantes elementos de conservação da biodiversidade. E, 
reconhecendo que vivemos em um mundo que discrimina diferentes tipos 
de conhecimento, enfatiza “ a estreita e tradicional dependência de recur
sos biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas com 
estilos de vida tradicionais” , incentivando os Estados a respeitarem, pre
servarem e manterem o conhecimento, inovações e práticas dos povos 
indígenas e comunidades tradicionais com estilo de vida relevantes à 
conservação e à utilização sustentável desses recursos.

A CDB estabelece conceitos que passaram a ser referência e a 
servir de padrões mínimos em todos os debates internacionais, como 
também dentro do Brasil. Assim o faz quando dispõe que o uso dos 
conhecimentos tradicionais só pode ser feito com o “ consentimento
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prévio e informado”  dos seus detentores, que deverão ser contempla
dos com a “ repartição justa e equitativa dos benefícios”  porventura 
oriundos da utilização de conhecimentos, inovações e práticas tradi
cionais.

Como a CDB, também a Agenda 21, resultado da mesma reunião 
da ONU (Eco 92) no Rio de Janeiro, trata do “ reconhecimento e fo r
talecimento do papel dos indígenas” , estabelecendo que os governos 
nacionais deverão adotar e fortalecer “ políticas apropriadas e/ou ins
trumentos legais que protejam a propriedade intelectual e cultural 
indígenas e o direito à preservação de sistemas e práticas de acordo 
com seus costumes” .

A CDB foi ratificada pelo Brasil em 1994, surgindo daí a obriga
ção de regulamentação, através da qual deveriam ser fixados os parâ
metros para a sua aplicação no plano interno.

4. A LEGISLAÇÃO INTERNA

Coube à Senadora Marina Silva, PT/AC, em 09/11/95, apresentar 
o primeiro projeto de lei propondo a regulamentação do acesso aos 
recursos genéticos no país e aos conhecimentos tradicionais associa
dos. Dentre outras coisas, o projeto prevê o direito dos povos indíge
nas e comunidades locais participarem de todas as discussões sobre o 
acesso aos recursos genéticos existentes em suas terras, podendo in
clusive negá-lo. Além disso, dispõe sobre o modo como se fará a re
partição equitativa dos benefícios decorrentes do uso desses recursos, 
propondo um sistema sui generis de proteção ao conhecimento tradi
cional. Esse projeto fo i aprovado no Senado e encontra-se há anos 
parado na Câmara dos Deputados.

O Poder Executivo também apresentou um projeto de lei sobre a 
matéria, propondo, porém, uma regulamentação em bases completa
mente distintas daquelas propostas pela Senadora Marina. Não se re
conhece, por exemplo, qualquer legitimidade aos índios ou às popula
ções locais quanto à decisão sobre o acesso aos recursos existentes em 
suas terras. Para viabilizar esse projeto, o Executivo paralelamente 
enviou ao Congresso uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), 
na qual define como bem da União o patrimônio genético nacional. A
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idéia, infelizmente, confunde a soberania a que se refere a CDB com o 
conceito de domínio público, criando problemas com relação à titu la 
ridade e ao controle dos recursos em território nacional. O Brasil, 
como aliás vários outros países signatários da Convenção, não conse
guiu perceber que a soberania, do ponto de vista do direito interno, é 
popular e não estatal.

Ainda o Deputado Jacques Wagner, PT/BA, apresentou outro 
projeto de regulamentação da CDB, desta feita com um conteúdo 
bastante sim ilar ao do projeto da Senadora Marina Silva. Os três pro
jetos foram encaminhados à análise de uma comissão especial da Câ
mara dos Deputados. No entanto, quando do início dos trabalhos da 
Comissão, o Governo Federal surpreendeu a todos editando uma M e
dida Provisória (MP) em 30.06.2000 -  hoje, depois de inúmeras reedi
ções, referida como MP 2.186.

5. A MEDIDA PROVISÓRIA 2.186

A MP 2.186, que regulamenta o acesso aos recursos genéticos e 
ao conhecimento tradicional associado no país, ignorou pelo menos 
cinco anos de discussões já  havidas no Congresso Nacional e as d i
vergências ainda pendentes sobre temas polêmicos que envolvem o 
assunto, estabelecendo de modo unilateral e pouco democrático regras 
de conduta que afetam interesses de amplos setores da sociedade bra
sileira, desde povos indígenas e populações tradicionais, passando por 
proprietários rurais, pela comunidade científica, indústrias e empresá
rios do ramo da biotecnologia.

A  edição da MP deixou um cenário de terra arrasada: interrom 
peu as discussões no Congresso Nacional sobre os projetos de lei; 
paralisou boa parte das pesquisas envolvendo recursos genéticos, na 
medida em que estabeleceu uma série de exigências cujo controle e 
fiscalização não foram atribuídos a quem quer que seja. Por fim  não 
serviu como instrumento de proteção aos direitos dos povos indígenas 
e de comunidades locais, que continuam a ser ameaçados pelos inte
ressados em saquear os seus conhecimentos e recursos naturais.

A  demora em se defin ir procedimentos para o acesso aos recur
sos genéticos, que estaria criando óbices para a pesquisa científica no
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país, serviu de justificativa para que o Governo atropelasse o processo 
de discussão dos projetos de lei no Congresso, editando a tal medida 
de emergencia. Entretanto, a MP gerou efeitos mais perversos, esta
belecendo uma atmosfera de suspeição que se estendeu por todas as 
pesquisas já em curso no país. A esta altura, a alegação de urgencia 
parece ter sido mera cortina de fumaça para justificar, mais urna vez, 
abusar do instrumento da medida provisoria. Mais eficiente teria sido 
incentivar os debates entre os setores envolvidos no acompanhamento 
dessa questão, permitindo que o tratamento legislativo que lhe viesse a 
ser dispensado refletisse um consenso mínimo da sociedade sobre 
tema de tamanha relevância para os destinos da nação.

A MP 2.186 (até a sua 10a reedição) previa uma “ anistia”  geral a 
todos aqueles que haviam explorado economicamente, até 30 de junho 
de 2000, qualquer conhecimento tradicional no País, assegurando-lhes 
o direito de continuar a exploração nas condições anteriores, sem 
quaisquer ônus. Isto significava dizer, em outras palavras, que as re
gras de proteção aos conhecimentos tradicionais estabelecidas na pró
pria Medida Provisória não se aplicavam àqueles que já  vinham explo
rando conhecimentos de povos indígenas e comunidades tradicionais, 
inclusive sem o consentimento da comunidade.

A constitucionalidade da “ anistia”  estampada no artigo 10 das 
versões anteriores da MP 2.186 fo i questionada em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, A D IN  n° 2289/00, elaborada pelos advogados 
do Instituto Socioambiental -  ISA e proposta em agosto de 2000 pela 
CONTAG -  Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricu ltu
ra. Em sua 11a reedição, a MP foi alterada, tendo o governo federal 
procurado corrigir a apontada inconstitucionalidade das versões ante
riores estabelecendo que “ a pessoa que utiliza ou explora economica
mente componentes do patrimônio genético e conhecimento tradicio
nal associado deverá adequar suas atividades às normas desta M edi
da Provisória e do seu regulamento

Outro dispositivo também questionado na citada Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, era o artigo 14, que autorizava a União a per
m itir o livre ingresso de pessoas físicas ou jurídicas (públicas ou pri
vadas) em terras indígenas e de particulares, sem a sua permissão, para 
o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional na 
hipótese de relevante interesse público. O dispositivo feria a Consti-
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tuição Federal, que no artigo 231, §6°, define que os casos de rele
vante interesse público da União para acesso a recursos naturais exis
tentes em terras indígenas deverão ser definidos em lei complementar 
e, portanto, não podem ser delegados por medida provisória a um co
legiado (Conselho de Gestão do Patrimônio Genético) ligado ao poder 
executivo, como estava previsto nas versões anteriores da Medida 
Provisória 2.186.

Com a alteração da MP, o parágrafo 2° do seu artigo 17 passou a 
prever que, em se tratando de acesso a patrimônio genético situado em 
terras indígenas, as hipóteses de relevante interesse público da União 
deverão ser regulamentadas por lei complementar, nos termos do §6°, 
do artigo 231 da Constituição Federal. Permanece, porém, o problema 
das restrições impostas aos agricultores familiares.

Quanto aos conhecimentos tradicionais, a MP assegura aos seus 
detentores o direito de terem indicada a origem do mesmo em qualquer 
uso que se faça desse conhecimento, facultando aos índios o direito de 
negar tal uso. Ela também fala da repartição dos benefícios, listando pos
sibilidades como royalties, divisão de lucros etc. A  MP estabelece que a 
titularidade dos conhecimentos tradicionais tem natureza coletiva, mesmo 
que apenas um de seus integrantes a detenha. E, por fim , remete a questão 
da autorização para o acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento 
tradicional associado ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, 
órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente. A  nomeação dos inte
grantes desse Conselho só ocorreu em fevereiro deste ano, mas até o 
momento este não iniciou efetivamente os seus trabalhos. O Conselho 
não tem nenhum representante indígena, nem tão pouco de organizações 
da sociedade civil. Contraditoriamente, o Brasil tem defendido nos fóruns 
internacionais que seja assegurada aos índios ampla participação nas 
instâncias de decisão sobre a matéria.

6. UM REGIM E SUI GENERIS

As discussões sobre a proteção aos conhecimentos tradicionais, 
também referidos como direitos intelectuais coletivos de povos indí- • 
genas e de populações tradicionais, parecem estar se conduzindo para
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um consenso no sentido de que isso só será possível com a criação de 
um regime especial, diferenciado, por muitos denominado sui generis.

Tradicionalmente, conhecimento é protegido pelo sistema de pa
tentes, reconhecido em todo o mundo pelo direito de propriedade in
telectual, o qual se refere aos chamados conhecimentos novos, ind iv i
dualmente produzidos. Os conhecimentos tradicionais, que em sua 
grande parte são produzidos de forma coletiva e informal, transmitin
do-se oralmente de geração para geração, dificilmente se enquadra
riam nos rígidos padrões que norteiam a propriedade intelectual. Se
riam, quase sempre, tidos como pertencentes ao domínio público e, 
portanto, não patenteáveis.

A seguir, passo a listar alguns dos pontos mais relevantes a serem 
contemplados em um sistema especial de proteção dos conhecimentos 
tradicionais:

" Conhecimento prévio e informado: todo o uso que se pretenda fa
zer do conhecimento tradicional deve ser precedido de um proces
so de discussão com a comunidade que detenha o conhecimento 
em questão, de modo que esta seja informada do que se pretende 
fazer, dos produtos decorrentes desse uso e das vantagens a serem 
auferidas, garantindo-se-lhe ainda tempo suficiente para elaborar 
tais informações e ser capaz de decidir e autorizar, ou não, o uso 
de seu conhecimento para o fim almejado.

" Repartição justa de benefícios: decorrente também do conhe
cimento prévio e informado sobre o uso que se pretende dar ao 
conhecimento. A repartição de benefícios deve levar em conta 
a contribuição efetiva do conhecimento tradicional para o des
envolvimento do produto, reconhecendo-o como um instru
mento valioso de produção de saber.

■ Reconhecimento do conhecimento tradicional como saber e ciên
cia, conferindo-se-lhe tratamento equitativo em relação ao conhe
cimento científico ocidental. Estabelecimento de uma política de 
ciência e tecnologia que reconheça a importância dos conheci
mentos tradicionais.

" Possibilidade de povos indígenas e comunidades locais nega
rem o acesso aos conhecimentos tradicionais e aos recursos ge
néticos existentes em seus territórios.
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■ Conceituação do direito sobre os conhecimentos tradicionais co
mo imprescritível e impenhorável e dos recursos genéticos como 
bens de interesse público (equiparando-se ao meio ambiente para 
fins de obrigatoriedade da proteção por parte do Estado).

■ Garantia da impossibilidade de patenteamento desses conheci
mentos.

Recentemente, diversas iniciativas foram tomadas pelos índios e 
suas organizações no Brasil no sentido de aprofundarem as discussões 
sobre a criação de um sistema de proteção dos seus conhecimentos 
associados a recursos genéticos. Uma dessas iniciativas fo i o Encontro 
de Pajés, ocorrido em São Luís, Maranhão, em fins de 2001. Desse 
encontro, resultou um documento onde os povos indígenas definem 
um elenco de reivindicações visando a regulamentação dos seus d i
reitos intelectuais coletivos, dentre as quais, destacam-se:

1. “ Recomendamos ao Governo do Brasil que abra espaço para 
que representação das comunidades indígenas possa participar 
no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético;

2. Recomendamos ao Governo Brasileiro que regulamente por lei 
o acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais e 
conexos, discutindo amplamente com as comunidades e orga
nizações indígenas;

3. Como representantes indígenas, afirmamos nossa oposição a 
toda forma de patenteamento que provenha da utilização dos 
conhecimentos tradicionais e solicitamos a criação de meca
nismos de punição para coib ir o furto da nossa biodiversidade;

4. Até que o Congresso Nacional brasileiro aprove o projeto de 
lei 2057/91 que institui o Estatuto das Sociedades Indígenas 
parado na Câmara dos Deputados, há mais de 10 anos, e a ra ti
ficação da Convenção 169 da O IT, parado no Senado há 8 
anos e, já  aprovado pela Câmara dos Deputados, propomos 
que os povos indígenas discutam a necessidade do estabeleci
mento de uma moratória na exploração comercial dos conhe
cimentos tradicionais associados aos recursos genéticos;

5. Propomos aos governos que reconheçam os conhecimentos 
tradicionais como saber e ciência, conferindo-lhe tratamento 
equitativo em relação ao conhecimento científico ocidental,
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estabelecendo uma política de ciência e tecnologia que reco
nheça a importância dos conhecimentos tradicionais;

6. Propomos que se adote um instrumento universal de proteção 
jurídica dos conhecimentos tradicionais, um sistema alternati
vo, sistema sui generis, distinto dos regimes de proteção dos 
direitos de propriedade intelectual e que entre outros aspectos 
contemple: o reconhecimento das terras e territórios indígenas, 
conseqüentemente a sua demarcação; o reconhecimento da 
propriedade coletiva dos conhecimentos tradicionais como 
imprescritíveis e impenhoráveis e dos recursos como bens de 
interesse público; com direito aos povos e comunidades indí
genas locais negarem o acesso aos conhecimentos tradicionais 
e aos recursos genéticos existentes em seus territórios; do re
conhecimento das formas tradicionais de organização dos po
vos indígenas; a inclusão do princípio do consentimento pré
vio informado e uma clara disposição a respeito da participa
ção dos povos indígenas na distribuição equitativa de benefí
cios resultantes da utilização destes recursos e conhecimentos; 
permitir a continuidade da livre troca entre povos indígenas 
dos seus recursos e conhecimentos tradicionais;

7. Propomos que a criação de bancos de dados e registros sobre 
os conhecimentos tradicionais seja discutida amplamente com 
comunidades e organizações indígenas e que a sua implanta
ção seja após a garantia dos direitos mencionados neste docu
mento.”

O documento de São Luís expressa o conjunto de pontos que in
tegram a agenda de discussão desse tema hoje, tanto no Brasil como 
no exterior, sendo possível identificar linhas comuns de pensamento 
entre os índios e a estratégia de atuação do Ministério das Relações 
Exteriores. Por exemplo, na questão dos bancos de dados, o Itamaraty 
tem defendido a necessidade de buscar a proteção internacional dos 
conhecimentos tradicionais antes que sejam divulgados e compilados, 
visando impedir que invenções feitas com base em conhecimentos 
tradicionais sejam patenteadas por terceiros sem o consentimento pré
vio das comunidades indígenas de maneira a garantir a justa e equita
tiva repartição dos benefícios advindos de seu uso.
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Além disso, em escala local, organizações indígenas têm procu
rado se capacitar para disciplinar e controlar o assédio de empresas e 
pesquisadores sobre os conhecimentos tradicionais associados a recur
sos genéticos existentes em seus territórios. É o caso da Federação das 
Organizações Indígenas do Rio Negro -  FOIRN, que realizou, com o 
apoio do Instituto Socioambiental -  ISA, um seminário para discutir 
as pesquisas científicas realizadas na sua área de atuação. Ao final 
deste evento e após intensos debates com pesquisadores e represen
tantes das comunidades indígenas, foi elaborado um documento con
tendo diretrizes para a atuação de pesquisadores em terras indígenas 
naquela região. Este documento, na verdade, tem servido de parâmetro 
para outras organizações indígenas fixarem a sua política de relacio
namento com pesquisadores interessados em realizar pesquisas em 
suas terras, nos moldes reproduzidos a seguir:

“ RECOMENDAÇÕES SOBRE PESQUISA
CIENTÍFICA EM TERRAS INDÍGENAS

O pesquisador, grupo de pesquisadores envolvidos em um único 
projeto, ou instituição/pessoa jurídica pública ou privada deverá procu
rar esclarecer a comunidade/povo/associação sobre o trabalho que pre
tende desenvolver, obtendo previamente o seu “ consentimento livre e 
informado" em documento a ser assinado pelo representante da comu
nidade/povo/associação, pelo(s) pesquisador(s) e/ou instituição/pessoa 
jurídica pública ou privada, do qual deverá constar o seguinte:

1. identificação do(s) pesquisador(s) e indicação da instituição(s) 
responsável pela pesquisa;

2. breve descrição do objetivo e razão da pesquisa, bem como dos 
procedimentos que serão utilizados;

3. indicação do(s) local(s) em que serão realizadas as atividades e 
do tempo previsto para o término dos trabalhos;

4. informação sobre o uso e destinação do material e produtos de
rivados, dados e/ou conhecimentos coletados;

5. identificação das formas de contrapartida para a comunida
de/povo, que assegure aos seus integrantes o retorno social dos 
trabalhos realizados, garantindo a repartição de benefícios de
correntes da pesquisa nos termos da Convenção sobre Diversi
dade Biológica (CDB) e demais leis que regulamentam o as
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sunto, seja por meio do pagamento de valor de fin ido  em co
mum acordo com a comunidade/povo/associação, participação 
nos resultados financeiros decorrentes da exploração econôm i
ca de eventuais produtos ou qualquer outra form a de contra
partida;

O pesquisador, ind ividualm ente, e a instituição/pessoa ju ríd ica  
pública ou privada deverão ainda:

1. comprometer-se a u tiliza r o material e produtos derivados, da
dos e/ou conhecimentos coletados exclusivam ente para os fins 
autorizados pela comunidade/povo/associação;

2. comprometer-se a garantir o s ig ilo  quanto a eventuais dados 
confidencia is envolvidos na pesquisa, conform e indicação da 
própria comunidade/povo indígena;

3. comprometer-se a indicar a com unidade/povo indígena em cu
jas terras a pesquisa fo i realizada em todas as publicações ou 
quaisquer outros meios de divulgação, bem como produtos re
sultantes da pesquisa, identificando ainda o material ali coleta
do assim como o conhecimento tradicional a que teve acesso, 
observada a cláusula de s ig ilo , de modo a garantir o registro da 
origem  do material e da inform ação;

4. comprometer-se a fornecer à comunidade in fo rm e resum ido 
sobre os resultados da pesquisa (tese etc), bem com o cópia in 
tegral, em português.

A  comunidade/povo/associação deverá ser in form ada sobre o o r
çamento da pesquisa e suas fontes de financiam ento.

Para a execução do projeto, o pesquisador deverá apresentar à 
comunidade a documentação inform ando que o seu projeto de pesquisa 
to i aprovado pelos órgãos competentes e que fo i submetido à avaliação 
do Com itê de Ética em Pesquisa responsável, quando fo r o caso.”

7. CONCLUSÃO

Em que pesem as inúmeras dificuldades para fazer avançar a 
configuração de um sistema diferenciado de proteção dos conheci
mentos tradicionais associados aos recursos genéticos em nosso país, 
não se pode negar que o tema ganhou espaço na agenda das políticas 
públicas brasileiras, além de ser um item importante da pauta das or
ganizações indígenas e de defesa do meio ambiente. Tal status de re
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levância vem permitindo que, de forma paulatina, se acumulem co
nhecimentos mais abalizados sobre o assunto, que abrange uma com
plexa e intrincada gama de questões, as quais exigem soluções e pro
postas inovadoras.

A lém disso, o tratamento do tema requer uma articulação entre o 
plano interno e o internacional, já  que ao mesmo tempo que o assunto 
é objeto de debates no Congresso Nacional, também é analisado no 
âmbito da Conferência das Partes da CDB, instância encarregada de 
discutir a implementação da Convenção.

Os recursos genéticos e os conhecimentos tradicionais a eles as
sociados são hoje alvo de intensa procura da parte de grandes indús
trias farmacêuticas, de cosméticos e até de alimentação. É necessário 
garantir, no menor prazo possível, a sua proteção por meio de uma 
legislação suficientemente abrangente e firme, sob pena de assistirmos 
a uma nova forma de espoliação dos direitos de povos indígenas e 
comunidades tradicionais, processo em que não só perderão eles, mas 
todo o planeta, cujo futuro depende da nossa capacidade de proteção e 
de garantia do uso sustentável dos recursos da natureza.
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C A PÍT U L O  II

DESAFIOS JURÍDICOS PARA  
A SÍNTESE SOCIOAMBIENTAL





Ao lado das políticas públicas necessárias para a efetivação dos 
direitos relacionados à proteção do territorio, à reprodução física e cu l
tural dos povos, à proteção da sócio e da biodiversidade, o desenvol
vimento de projetos de alternativas econômicas sustentáveis pode 
representar um elemento complementar considerável para a melhoria 
das condições de vida dos povos tradicionais.

A  pressão pelos recursos naturais abrigados pelos territórios das po
pulações tradicionais é progressivamente crescente, como resultado evi
dente do avanço das fronteiras abertas pela sociedade de mercado. Diante 
disso temos um impasse! Ou elas se fecham para o contato promíscuo 
com a sociedade urbano-industrial, no intuito de manterem seus costumes 
e tradições incólumes, o que dependerá da vontade de cada povo e do 
vigor das políticas de Estado para manter o controle da predação cultural 
e ambiental já  em campo, ou, ao lado das políticas referidas no parágrafo 
acima, são desenvolvidos e aprimorados instrumentos que permitam essa 
relação em patamares justos, mais solidários e sustentáveis, permitindo a 
integração, sem assimilação forçada, sem predação.

No dizer de Eduardo V iveiro de Castro*: “ ...o desafio ou enigma 
que se põe aos índios consiste em saber se é realmente possível utili-

Povos Indígenas no Brasil, 1996-2000, Instituto Socioambiental, 2001, pág. 51.
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zar a potencia tecnológica dos brancos, isto é, sen modo de objetiva- 
ção -  su a cultura -  sem se deixar envenenar por sua absurda violên
cia, sua grotesca fetichização da mercadoria, sua insuportável arro
gância, isto é, por seu modo de subjetivação -  sua s o c i e d a d e Esse 
raciocínio ou desafio, guardadas as devidas proporções e peculiarida
des, é aplicável às demais populações que mantêm organização social 
distinta das sociedades de mercado.

Nesse contexto, os artigos que integram este capítulo revelam 
duas facetas importantes da relação entre povos tradicionais com a 
sociedade hegemônica.

A primeira diz respeito às relações econômicas entre os povos e 
os pressupostos jurídicos envolvidos, tais como: regras contratuais, 
licenças e autorizações necessárias, garantia da supremacia dos inte
resses públicos frente aos privados, conservação dos recursos naturais, 
mecanismos de proteção aos direitos culturais etc.

Os artigos de Raul Telles do Valle, Paulo Celso de O liveira e 
Cristiane Derani, trazem respectivamente três exemplos atualíssimos 
de grandes interesses econômicos que recaem sobre bens socioambien- 
tais: mineração em território quilombola, atividade madeireira em 
terras indígenas e acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tra
dicionais de povos indígenas e populações tradicionais. Notem que 
mais uma vez são abordados alguns valores fundamentais aos direitos 
socioambientais, tais como sociobiodiversidade, justiça social, socie
dade pluralista, sustentabilidade, desta vez colocados, frente a frente, 
com outros princípios constitucionais fundamentais da República, tais 
como a livre iniciativa, a propriedade privada, a liberdade contratual, 
revelando potenciais conflitos, ora apontando soluções, ora impasses a 
serem dissolvidos.

Outra face importante no contexto da relação entre os distintos 
povos formadores da sociedade brasileira abordada neste capítulo, e 
que constitui desafio à implementação dos direitos socioambientais é 
o aparente conflito de aplicabilidade entre direitos, considerando-se 
que a Constituição Federal estabelece como premissa a sociedade 
pluralista e encampou expressamente a defesa e o respeito à organiza
ção social, aos costumes e tradições dos diferentes povos formadores 
da sociedade brasileira, o que abrange necessariamente o direito cos
tumeiro próprio de cada sociedade. Os artigos de Fernando Baptista e
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de Fernando da Costa Tourinho Neto trabalham a questão sugerindo 
interpretações jurídicas que harmonizam o direito positivo brasileiro 
com o direito consuetudinario dos povos tradicionais.

A  relação não alienada entre os povos distintos (tradicionais e 
dominantes), de integração sem assimilação, somente se dará quando  
e se houver respeito e reconhecimento aos valores culturais tradicio
nais como elementos essenciais ao desenvolvimento de novas como
didades à sociedade dominante. Esse é o desafio! O papel do Direito, 
diante do desafio posto, é o de estabelecer as premissas dessa relação 
de forma a garantir o equilíbrio necessário para que os valores funda
mentais aos direitos socioambientais sejam respeitados e que a acla
mada repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes do uso 
da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais a ela associados 
saia do plano da retórica doutrinária e torne-se práxis social.
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MINERAÇÃO EM TERRITÓRIO 
QUILOMBOLA: UMA ANÁLISE 

JURÍDICA DO PROBLEMA
Raul Silva Telles do Valle

1. O problema: títulos minerários incidentes sobre ter
ritório quilombola. 2. Os direitos dos quilombos na 
Constituição Federal de 1988. 3. O conceito de qui
lombo. 4. Territorialidade negra e identidade étnica. 5. 
A mineração e suas conseqüências socioambientais. 6. 
Alguns aspectos jurídicos da mineração. 7. Mineração 
em terras de quilombos: impactos ambientais e desa
gregação social. 8. Do suposto conflito entre a livre 
iniciativa e os direitos culturais. 9. Princípios-base e 
princípios-essência. 10. Direitos socioambientais e d i
gnidade humana. 11. Conseqüências jurídicas da mine
ração em terras de quilombos. 12. Conclusão

1 .0  PROBLEMA: TÍTULOS MINERÁRIO  
INCIDENTES SOBRE TERRITÓRIO QUILOMBOLA

Em 1999 o Instituto Socioambiental realizou um levantamento 
sobre a incidência de títulos minerários no Vale do Ribeira, região 
situada entre São Paulo e Paraná conhecida por sua imensa riqueza 
socioambiental, e deparou-se com uma situação preocupante: havia à

Advogado, membro da equipe do Programa Direito Socioambiental do ISA, mestre 
em Direito Econômico pela USP.
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época 112 títulos minerários1 incidentes sobre terras de quilombos. De 
acordo com o levantamento, a quase totalidade dos quilombos do Vale 
do Ribeira tem títulos minerários incidindo sobre suas terras e, na 
grande maioria dos casos, a área de incidência dos títulos corresponde 
a mais da metade da área total do quilombo, chegando em alguns ca
sos a 90% ou mais dessa área.

Essa situação vivida pelas comunidades quilombolas do Vale do R i
beira não é única, nem nova, uma vez que muitos dos títulos minerários 
têm décadas de existência, e tampouco irrelevante, dadas as conseqüên
cias ambientais e sociais decorrentes da atividade minerária. Apesar dis
so, as conseqüências jurídicas da exploração de minérios em terras de 
quilombos até hoje não foram tratadas na doutrina ou na jurisprudência. 
Devemos isso à relativa novidade da proteção jurídica aos interesses qui
lombolas, inaugurada com a Constituição de 1988, e ao fato de não existir 
normativa específica sobre o tema, ao contrário do que ocorre, por exem
plo, com mineração em terras indígenas2. Entretanto, não há como negar 
que a implantação de empreendimentos minerários em terras de quilom
bos tem, sob a ótica de nosso ordenamento, efetiva significação jurídica, 
como demonstraremos nas próximas páginas.

Utilizaremos o problema das comunidades quilombolas do Vale 
do Ribeira como um estudo de caso, que pode ser estendido a situa
ções semelhantes, mas não nos restringiremos a ele. A  hipótese subja
cente a esse trabalho é que há um conflito juríd ico entre o direito à 
exploração da atividade minerária em terras de quilombos e os direitos 
territoriais e culturais dessas comunidades, e nosso objetivo é explic i
tar essa incompatibilidade e extrair alguns princípios básicos que pos
sam nortear uma solução para esse conflito.

1 Consideramos como títulos minerários requerimentos de pesquisa, autorizações de 
pesquisa, requerimentos de lavra e licenciamentos para minerais da classe II (jazi
das de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil, como argila, 
areia, granito, dentre outros).

'  A Constituição Federal trata de mineração em Terra Indígena em seus artigos 176, 
§1° e 231, §3°, e faz depender de lei específica a regulamentação da matéria, de 
forma a resguardar os interesses e os direitos das comunidades indígenas. Essa lei, 
no entanto, ainda não foi aprovada, razão pela qual se encontra proibido o exercício 
de atividade minerária por terceiros em terras indígenas. Para mais informações so
bre mineração em terras indígenas, ver SANTILLI, 1993.
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2. OS DIREITOS DOS QUILOMBOS NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Podemos identificar dois tipos de proteção constitucional às comu
nidades de quilombos: a genérica e a específica. A genérica é aquela que 
pode ser depreendida da análise do texto constitucional como um todo, a 
partir dos principios explícitos e implícitos nele existentes e que lhe dão 
coerência e consistencia. Assim, para esse tipo de proteção, não encontra
remos dispositivos específicos, mas apenas princípios e regras gerais que, 
através da hermenêutica, devem ser aplicadas na proteção dos interesses 
das comunidades quilombolas. De outro lado existem as regras cujos 
destinatarios são única e exclusivamente os quilombos, e que assim Ibes 
dão uma proteção especifica. No momento, vamos estudar apenas esta 
última, para depois nos aprofundarmos na primeira.

Poucas são as regras específicas aos interesses quilombolas ao longo 
do texto constitucional. Ao contrário do que ocorre com as populações 
indígenas, que contam com um capítulo específico para disciplinar seus 
direitos (Título V III, Capítulo V III, arts. 231 e 232), as comunidades qui
lombolas, por diversas razões que não cabe aqui enumerar, não contaram 
com o mesmo beneplácito do constituinte. Mas isso não significa, como 
será adiante demonstrado, que nossa carta constitucional tenha se olvidado 
da necessidade de garantir-lhes as condições mínimas de dignidade. Pelo 
contrário, reconhecendo a importância dos quilombos na formação da so
ciedade brasileira, assim como a peculiaridade de sua organização social, o 
legislador constituinte estipulou algumas regras específicas de proteção à 
integridade física e cultural dessas comunidades.

O dispositivo mais importante em todo o texto constitucional en- 
contra-se sem dúvida no art. 68 dos Atos das Disposições Constituci
onais Provisórias (ADCT), que assegurou o direito de propriedade 
dessas comunidades sobre as terras por elas ocupadas, in verbis:

“ Art. 68 -  Aos remanescentes das comunidades dos quilombos 
que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade defini
tiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.”

Há grande controvérsia sobre o alcance dessa norma constitucio
nal. Alguns entendem que ela reconhece um direito orig inário dos 
quilombos a suas terras, nos mesmos moldes dos direitos territoriais
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indígenas, o que traria a conseqüência prática de que os demais títulos 
incidentes sobre essas térras seriam nulos e, portanto, insuscetíveis de 
indenização. Outros, no entanto, entendem que não há que se falar em 
direito originário, e que ao obrigar o Estado a titular as terras o texto 
constitucional determinou que este desapropriasse áreas privadas ou 
desafetasse áreas públicas para repassá-las às comunidades. O Decreto 
Federal n° 3.192, de 10 de setembro de 2001, que visa regulamentar 
esse dispositivo constitucional, nada fala em desapropriação, razão 
pela qual nos parece que adotou a primeira corrente.

Mas não só o direito a terra está consagrado expressamente em 
nosso texto constitucional. No art. 216, nossa Carta Constitucional 
reconheceu como patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e ¡material que sejam portadores de referência à identidade, à 
ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade bra
sileira, dentre os quais se incluem indubitavelmente os quilombos. 
Nesse passo, lhes é assegurado o resgate histórico de sua cultura por 
meio do tombamento dos documentos e dos sítios detentores de remi- 
niscências históricas de seus antigos aldeamentos (art. 216, § 5o).

A análise isolada do art. 68 dos ADCT e do art. 216, §5°, no entanto, 
não nos dá a dimensão exata de como estão inseridos os direitos das co
munidades quilombolas em nosso sistema constitucional. Para que pos
samos compreender não só o espírito dos dispositivos mencionados, mas 
também os princípios a eles subjacentes, devemos antes delimitar o ob
jeto de que estamos tratando, qual seja, quilombos, para que possamos 
entender suas características básicas e os atributos que lhes conferem uma 
especial proteção em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

3. O CONCEITO DE QUILOMBO

Não há ainda, em nosso ordenamento jurídico, um conceito para 
quilombo. Tanto a Constituição Federal quanto a legislação infraconstitu- 
cional referem-se a quilombos sem conceituá-los, e as definições estabe
lecidas em projetos de lei que atualmente tramitam no Congresso Nacio
nal- não são claras ou completas. Por não haver um conceito jurídico

PL 3287-B/97 e PL 308 l-A/00, ambos da Câmara dos Deputados.
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definido, sendo mesmo indesejável que venha a se colocar limites legais 
para o reconhecimento de uma realidade dinâmica e multifacetada, de
vemos então tomar de empréstimo conceitos e definições elaborados por 
outras áreas do conhecimento para podermos identificar o objeto de nossa 
preocupação. Essa é uma característica marcante dos direitos socioam- 
bientais, que necessitam constantemente de “ inputs” de outros sistemas 
cognitivos para poder ter eficácia plena, fugindo assim da pretensão auto- 
poiética do Direito. Dessa forma, pegaremos o conceito que a antropolo
gia vem se utilizando e que vem servindo de subsídio para a titulação de 
terras no Estado de São Paulo.

Segundo o conceito adotado pela Associação Brasileira de A n 
tropologia -  A B A , quilombo é “ toda comunidade negra rural que 
agrupe descendentes de escravos vivendo da cultura de subsistência e 
onde as manifestações culturais têm forte  vínculo com o passado ” . 
Desse conceito podemos retirar alguns elementos essenciais para a 
compreensão do problema objeto do presente trabalho.

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que os quilombos, ao contrário 
do que uma leitura apressada e estritamente gramatical do art. 68 
A D C T pode deixar a entender, não são mera curiosidade histórica 
situada em algum lugar do passado, mas uma realidade social contem
porânea e bastante particular. Se quisermos entender o tratamento 
dispensado pela Constituição Federal aos quilombos, o primeiro passo 
é nos livrarmos da concepção arqueológica do termo para entendê-los 
como um fenômeno vivo e atual.

Nesse sentido, devemos identificar os quilombos como grupos 
sociais diferenciados dentro do paradigma da moderna sociedade ca
pitalista, regidos por uma estrutura social e uma racionalidade própria, 
as quais influenciam a forma de uso e ocupação do território  em que 
vivem. Há portanto elementos culturais e étnicos que os diferenciam e 
identificam, e que desde cedo foram percebidos pela sociedade nacio
nal e pelos órgãos públicos. Exemplo disso é o fato de que durante 
muito tempo suas terras foram classificadas pelos órgãos fundiários 
como áreas de ocupação “ marginal” , no sentido de que não se encai
xam nos padrões por eles utilizados, já  que não são nem terras priva
das, com um único titular, nem condomínios e nem terras “ coletivas” , 
de titularidade do Estado (Wagner, 1999).
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4. TERRITORIALIDADE NEGRA E IDENTIDADE ÉTNICA

A relação entre os indivíduos de uma comunidade quilombola e o 
seu território não se enquadra no paradigma clássico do direito c iv il, 
baseado no direito de propriedade. Na grande maioria dos casos o 
território não é objeto de apropriação privada e de uso exclusivo mas, 
ao contrário, de posse e uso coletivo, pois não há glebas de domínio 
privado, mas apenas áreas destinadas à produção fam iliar ou áreas 
essencialmente comuns. Segundo Queiroz:

“ A  regra é que essas porções de terreno sejam coletivam ente u t i l i 
zadas, enquanto as glebas destinadas à moradia e ao p lan tio  ficam  sob 
contro le direto das fam ílias que as ocupam num determ inado momento. 
Conclu i-se daí que o 'sítio camponês' configura-se como um conjunto 
de espaços diversificados mas articulados segundo uma lógica que não 
costuma ser percebida pelos que o avaliam à luz das categorias próprias 
da propriedade privada capitalista da terra”  (1997:109).

Essa realidade, que pode ser observada tanto no Vale do Ribeira 
como no Mato Grosso ou na região do alto rio Trombetas, no Pará 
(Acevedo et al., 1993), torna a forma de relacionamento dessas comu
nidades com seu território uma situação sui generis dentro de nosso 
ordenamento jurídico. Em razão de uma compreensão equivocada 
dessa realidade, tanto os órgãos fundiários quanto o ordenamento ju rí
dico nacional foram levados a considerar os quilombos como uma 
realidade que, por uma série de razões históricas, ainda reluta em 
manter traços de uma sociedade pré-modema, mas que, com ajuda 
oficial, poderá enfim "progredir”  e migrar, mesmo que tardiamente, 
para a sociedade capitalista. Não por outra razão o art. 68 dos ADCT 
trata as comunidades como “ remanescentes de quilombos” , o que 
denota uma idéia de precariedade, de restos de um processo de trans
formação social que ainda não se completou.

Mas para entender a relação das comunidades quilombolas com 
seu território não podemos nos prender a uma análise meramente ju r í
dica ou econômica, pois há outros fatores que influenciam essa dinâ
mica e que a torna peculiar e objeto de proteção jurídica. A territoria
lidade, para as comunidades quilombolas, assim como para outras 
comunidades tradicionais, tem um papel fundamental na construção
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da própria identidade do grupo, pois é produto da forma peculiar que 
cada comunidade se apropria e molda o espaço em que vive, ou seja, é 
derivada direta dos usos, hábitos e costumes de uma determinada co
munidade (ITESP, 1997). Assim, a forma de uso e apropriação da 
terra e dos recursos naturais é condicionada não só por fatores econô
micos, mas também por fatores étnicos, de parentesco e sucessão, 
históricos e político-organizativos, consoante as práticas e representa
ções próprias (Wagner, 1999:11), ao mesmo tempo em que muitas de 
suas tradições e práticas culturais estão ligadas à existência de um 
território próprio, numa relação de mútua interdependência.

Outro elemento que torna os quilombos um fenômeno peculiar é 
a sua identidade étnica. Um primeiro traço dessa identidade é sem 
dúvida a herança negra. Em diversas localidades as comunidades qui- 
lombolas são denominadas de “ terras de preto” , o que indica que esse 
é um elemento identificador não só para os membros da comunidade, 
mas para toda a sociedade envolvente. Essa herança se manifesta nas 
versões compartilhadas de sua trajetória comum, e está presente nas 
festas, nos mitos fundantes de cada comunidade e, como já  ressaltado, 
na forma de apropriação do território. Como ensina Bandeira,

“ A propriedade privada da terra, valor branco, era alheia aos seus in
teresses. A comunidade de pretos, para garantia de sua sobrevivência e re
produção, fundava-se sobre uma ordem igualitária, tendo como instru
mentos de garantia de sua manutenção a cooperação e reciprocidade. Uma 
família de pretos precisava contar com a outra, para que todos pudessem 
subsistir. Todas juntas contavam igualitariamente com a terra, como garan
tia comunitária de meio de vida. A etnização do território, de dentro para 
fora e de fora para dentro, viabilizou a constituição da comunidade. Como a 
etnia, o território também era comum” (in Acevedo, 1993:123).

Ao deixarmos de lado a concepção histórica de quilom bo e ado
tarmos uma visão sociológica, vendo-os como grupos sociais cultu
ralmente diferenciados do restante da sociedade brasileira, que têm 
uma forte identidade étnica e que se organizam de forma bastante 
peculiar dentro dos parâmetros universalmente aceitos, podemos 
avançar no entendimento do que essas comunidades representam para 
a realidade brasileira hoje. Aliás, o próprio conceito histórico de qu i
lombo vem sendo revisado, quebrando-se dogmas como o de que 
eram apenas locais de negros fugidos ou escondidos, para paulatina
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mente acatar a idéia de que eles eram principalmente formas de resis
tência e oposição à sociedade escravista, incluindo também negros 
livres. Assim, devemos entender por comunidades quilombolas grupos 
sociais que têm alguma ligação histórica com os antigos quilombos e 
que, de alguma forma, preservam a organização social e os valores 
defendidos por estes. Por isso a ligação com o território não é pautada 
por critérios capitalistas, mas por valores e padrões étnicos e culturais. 
A posse da terra efetiva-se pelas comunidades negras enquanto sujeito 
configurado por grupo étnico, e a manutenção de seu território é fun
damental para a manutenção de sua identidade.

Podemos, portanto, afirmar que a proteção às terras de quilombos 
é também uma forma de proteção a um determinado tipo de organiza
ção comunitária e de expressão cultural, e que os quilombos, mais do 
que uma ligação com um passado remoto, são grupos sociais cultu
ralmente diferenciados, que vivem sob uma lógica distinta da impe
rante na sociedade capitalista.

5. A MINERAÇÃO E SUAS 
CONSEQÜÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS

E inegável que a mineração é uma atividade econômica impor
tante no contexto produtivo nacional, contribuindo para o crescimento 
econômico de diversas regiões e para o ingresso de divisas no país. 
Porém, é também inegável que, dentre os inúmeros tipos de atividade 
econômica existentes, esta talvez seja a mais ambientalmente impac
tante. Nossa Constituição Federal, reconhecendo esse fato, exige que 
qualquer um que explore a atividade minerária, em qualquer ponto do 
território nacional, seja “ obrigado a recuperar o meio ambiente degra
dado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei”  (art. 225, §2°).

A literatura especializada aponta para diversas conseqüências 
negativas, sob o ponto de vista ambiental, do exercício da atividade 
minerária. A exploração de ouro, por exemplo, implica não só na 
abertura de enormes minas, inutilizando o solo sob o qual se encontra 
o minério, mas também na utilização de inúmeros produtos altamente 
tóxicos, como o mercúrio, e que uma vez lançados ao ambiente vão
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contaminar não só o solo, mas também as águas superficiais e subter
râneas, o que traz conseqüências bastante graves para a saúde humana. 
Outros tipos de mineração também causam impactos variados, que 
vão desde a alteração no nível do lençol freático, até impactos na flora 
e fauna, sem levarmos em consideração os danos à saúde humana, que 
são os mais diversos. Deve-se ressaltar também que os impactos não 
se restringem à época em que a extração está sendo realizada. Embora 
seja constitucionalmente exigido, e exista desde a década de 60 um 
Código de Mineração (Decreto Lei 227/67) que também o faça, pou
cos são os casos de recuperação ambiental das áreas degradadas pela 
atividade minerária. A  regra é que as empresas mineradoras, após 
esgotarem a jazida, abandonam o passivo ambiental construído du
rante o tempo de extração, não sendo incomum encontrar grandes 
pilhas de rejeitos tóxicos abandonados a céu aberto, sem nenhum tipo 
de cuidado.

Mas, como ressaltado anteriormente, os impactos causados pela 
mineração não se resumem a impactos diretos das escavações. Por ser 
uma atividade de cunho empresarial, a exploração de minérios neces
sita de toda uma infra-estrutura que possibilite a extração em níveis 
industriais e que permita a recuperação do investimento ao longo dos 
anos. Já na fase de pesquisa, que busca defin ir a jazida e determinar a 
exeqüibilidade do seu aproveitamento econômico (art. 14, Decreto-Lei 
n° 227/67), é necessária a abertura de estradas, o deslocamento de 
terra, a presença de máquinas e a convivência com técnicos que ali se 
instalam para verificar a viabilidade da exploração naquele local. Mas 
as maiores alterações ocorrem na fase de lavra, que implica operações 
que vão desde a extração das substâncias minerais úteis contidas 
na jazida até o seu beneficiamento (art. 36, Decreto-Lei n° 227/67). 
Com a lavra a atividade industrial é efetivamente instalada, e com 
ela tem início o trânsito ininterrupto de veículos pesados carregados 
com os minérios, a instalação de alojamentos para dezenas ou cen
tenas de trabalhadores que vão trabalhar nas minas, a abertura de no
vas vias de acesso para pontos de extração e todas as demais a tiv i
dades correlatas. Há, portanto, grandes impactos com a mineração, 
onde quer que ela ocorra.
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6. ALGUNS ASPECTOS JURÍDICOS DA MINERAÇÃO

Nosso sistema constitucional estipula que a propriedade do solo é 
diferente da do subsolo, e que todos os minérios aí existentes são de 
propriedade da União (art. 20, IX). Isso ocorre porque nossa carta 
constitucional assumiu a premissa de que as reservas de recursos m i
nerais são estratégicas para o desenvolvimento nacional, e que assim 
caberia à União regular como se dará o acesso a esses recursos. Nesse 
sentido, ela estipula que “ as jazidas, em lavra ou não, e demais recur
sos minerais (...) constituem propriedade distinta da do solo, para 
efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garanti
da ao concessionário a propriedade do produto da lavra”  (art. 176, 
cciput). Assim, segundo a sistemática estipulada em nossa Lei Maior e 
regulada no Código de Mineração, não raras vezes em uma atividade 
minerária estão envolvidos três sujeitos com interesses distintos, mas 
que compõem um mesmo negócio jurídico complexo: a União, que é a 
proprietária dos recursos, o interessado em explorar os recursos, que 
será o detentor da concessão ou autorização de uso daquele bem, e o 
proprietário do solo ou superficiário, que terá de suportar os efeitos da 
atividade minerária em suas terras mediante algum pagamento, esti
pulado em lei (art. 27, Dec. Lei n° 227/67).

O superficiário, na sistemática vigente, atua praticamente como um 
terceiro no negócio jurídico realizado entre e União e o interessado na 
lavra, pois, a não ser nos casos de autorização para exploração de mine
rais de classe II, ele não pode opor-se à exploração de minérios em suas 
terras, mesmo que isso venha causar-lhe grandes prejuízos. Por serem 
consideradas estratégicas aos interesses nacionais, as jazidas minerais 
existentes em território brasileiro têm um processo de concessão de uso 
extremamente centralizado e burocratizado, realizado através do Depar
tamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), de forma que o poder 
concedente (União) tenha total controle sobre as reservas e estipule, se
gundo o “ interesse nacional”  (CF, art. 176, §1°), quais devem ser explo
radas e quais devem ser resguardadas para uso futuro, assim como possa 
escolher quais os particulares que têm a melhor capacidade técnica e 
econômica para realizar a exploração mineral.

Dessa forma, não raras vezes os processos de autorização de pes
quisa ou concessão de lavra são realizados totalmente à revelia da
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realidade do local em que essas atividades serão efetivadas, não ha
vendo qualquer tipo de interação entre a política minerária, que esti
pula quando e onde serão exploradas as jazidas, e as demais políticas 
“ setoriais” , como a sanitária, a ambiental, a habitacional ou a agrícola. 
Na normativa estipulada no Código de Mineração não há qualquer 
tipo de atenção especial para as peculiaridades locais, para as políticas 
de desenvolvimento definidas regionalmente, prevalecendo a visão 
tecnocrática do órgão federal em detrimento das potencialidades e 
aptidões locais. Assim, nem os poderes públicos locais e nem os su- 
perficiários têm qualquer tipo de interferência sobre os critérios de 
escolha dos locais a serem explorados, cabendo a eles somente resi- 
gnarem-se com a atividade a ser realizada em suas terras e lutar por 
uma compensação financeira pelos prejuízos sofridos, assim como por 
uma participação nos resultados da lavra (CF, art. 176, §2°).

Essas características da exploração mineral fazem com que ela 
caia muitas vezes em um paradoxo aparentemente insolúvel: ao mesmo 
tempo em que é considerada uma atividade estratégica, pois estimula o 
crescimento econômico e o “ desenvolvimento nacional” , ela pode tam
bém ser uma atividade geradora de extemalidades negativas no nível 
local, trazendo grandes impactos de caráter socioambiental. Essa situa
ção é mais crítica quando o exercício da lavra ocorre dentro ou perto de 
locais habitados por comunidades indígenas ou populações tradicionais. 
A dinâmica típica da exploração mineral, como já salientado anterior
mente, é totalmente contrária à dinâmica comunitária dessas popula
ções, e a sobreposição entre ambas traz invariavelmente impactos nega
tivos muito grandes para essas, alterando profundamente seu modo de 
vida e afetando significativamente a possibilidade de reprodução de 
seus hábitos e costumes, ou seja, de sua cultura.

7. MINERAÇÃO EM TERRAS DE 
QUILOMBOS: IMPACTOS AMBIENTAIS  
E DESAGREGAÇÃO SOCIAL

Há inúmeros exemplos de impactos bastante severos da minera
ção sobre comunidades de quilombos. Não são poucos os casos, nota- 
damente no norte do país, onde estão concentrados os grandes projetos
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minerários -  Carajás, Serra do Cachimbo e outros -  em que minerado- 
ras causaram grandes estragos a comunidades tradicionais, degradan
do os recursos naturais utilizados para sua reprodução física, introdu
zindo elementos estranhos a suas culturas e alterando definitivamente 
o seu modo de vida tradicional.

Um caso exemplar é o da instalação da Mineração Rio do Norte -  
MRN no início dos anos 70 junto à comunidade quilombola de Boa Vis
ta, situada entre os municípios paraenses de Óbidos e Oriximiná, ao norte 
de Santarém. Destinada a extrair bauxita para a planta industrial de alu
mínio da ALCOA, localizada em São Luiz/M  A, bem como para o mer
cado nacional e internacional, a MRN trouxe consigo uma nova realidade 
desestruturadora das práticas comunitárias. Impôs regras e proibições 
totalmente alheias à realidade local e se apropriou de terras utilizadas para 
a moradia ou para a agricultura, o que implicou na remoção de dezenas de 
famílias e na instalação de um clima generalizado de apreensão, por parte 
da comunidade, quanto ao seu futuro (Acevedo, 1993).

A introdução do trabalho assalariado no seio da comunidade, que 
serviu como fonte de mão-de-obra barata para a empresa, alterou pro
fundamente as relações sociais, na medida em que introduziu, de fo r
ma desigual, uma nova fonte de renda e estimulou muitos a abandona
rem a agricultura e o extrativismo, práticas tradicionais exercidas co
munitariamente, para tentar a vida dentro das minas, assumindo um 
trabalho degradante e socialmente alienante. Essa situação é bastante 
clara no relato de Acevedo e Castro:

■‘Com a entrada da M R N  em operação, Boa Vista tornou-se o merca
do de trabalho para a maioria dos braços masculinos jovens do lugar (...) a 
maioria em ocupação semi-qualificada ou trabalhando como braçais. A  de
sarticulação do modo de vida desse grupo aparece ainda no trabalho das 
mulheres -  lavadeiras, cozinheiras, faxineiras -  contratadas nas residências 
de Porto Trombetas. (...) Nas comunidades, os mais velhos, alguns jovens e 
crianças, não mais reunidos no trabalho em grupo -  roça, farinha, pesca, 
caça, coleta -  aguardam a chegada dos assalariados que sustentam, com 
seus parcos salários, toda a unidade fam iliar”  (1993:196).

A situação vivenciada pela comunidade de Boa Vista é seme
lhante à de outras comunidades de remanescentes de quilombos situa
das no alto rio Trombetas, que enfrentam grandes problemas não só
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com a mineração, mas também com outros projetos “ desenvolvimen- 
tistas” , e há sérias razões para acreditar-se que ela se reproduzirá de 
forma parecida caso as jazidas minerais situadas sob o solo das comu
nidades quilombolas do Vale do Ribeira venham a ter sua exploração 
autorizada.

Um prim eiro nível de ameaças está relacionado à questão da ter
ritorialidade. Como já  ressaltado, esse é um elemento central na cons
trução da identidade comunitária e no estabelecimento dos vínculos 
sociais, pois carrega consigo a trajetória de vida daquele grupo étni
camente diferenciado. A  instalação de uma mineradora em uma co
munidade de remanescente de quilombo vem quebrar essa noção de 
territorialidade, na medida em que introduz um novo “ dono”  às terras 
utilizadas pela comunidade, que deixará de ter controle pleno sobre a 
utilidade dada às mesmas para se adaptar às exigências impostas pela 
atividade minerária. Áreas tradicionalmente utilizadas para a roça, ou 
que servem de refúgio para a caça, podem ser, de um dia para o outro, 
reservadas para a abertura de minas, o que impossibilita o uso m ú lti
plo da área, assim como famílias inteiras poderão ser obrigadas a dei
xar as áreas por elas habitadas para dar lugar a alojamentos ou outro 
tipo de infra-estrutura necessária à atividade minerária, trazendo para 
estas a desterritorialização forçada e a necessidade de recomeçar suas 
vidas em outro local. A  presença de trabalhadores vindos de outras 
localidades dentro de suas terras representa também uma afronta à 
soberania comunitária sobre o território, ao mesmo tempo em que traz 
uma série de riscos inerentes à introdução de novos hábitos, como o 
alcoolismo e a corrupção sexual, evento já  verificado em situações 
semelhantes.

Deve-se considerar também a expansão da oferta de trabalho as
salariado que, ainda mais por ser temporário, também é um fator de 
preocupação. Assim como ocorreu com as comunidades negras do 
Trombetas, a introdução desse elemento no cotidiano da comunidade 
pode levar ao abandono de práticas tradicionais e à conseqüente de
sorganização da vida comunitária. Esse fenômeno também não é novo 
na realidade dos quilombos do Vale do Ribeira, que no final da década 
de 60, com a abertura da estrada de rodagem que liga Eldorado a Ipo- 
ranga e fragilizados pelo engajamento no corte do palm ito, viveram o 
“ surto do desenvolvimento” , com muitos chefes de fam ília partindo à
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procura de trabalho nas fazendas próximas, onde permaneciam às 
vezes por várias semanas, deixando mulheres e filhos no bairro sem a 
menor assistência para o trato da roça e das relações familiares, o 
mesmo acontecendo com os jovens, que migraram para centros urba
nos para exercer profissões muito pouco qualificadas (Queiroz, 
1997:113).

Analisando os efeitos da introdução do trabalho assalariado na 
comunidade de Ivaporunduva, Queiroz afirma: “A transição para o 
trabalho assalariado, assim como já  ocorrera com a introdução do 
corte do palmito, acentuou a desorganização da comunidade de Iva
porunduva, empobrecendo as famílias, roubando braços às lavouras 
de subsistência, subvertendo costumes e ameaçando sobremaneira as 
suas práticas tradicionais de solidariedade”  (114). Um novo “ surto”  
poderia ocorrer com a efetiva instalação de mineradoras nas áreas de 
quilombos do Vale do Ribeira, uma vez que os jovens seriam a princi
pal fonte de mão-de-obra barata para o trabalho nas minas, trazendo 
de volta a desestruturação comunitária e conflitando com outras 
oportunidades de desenvolvimento econômico que vêm sendo inicia
das em anos mais recentes e se apoiam na conservação dos recursos 
naturais e no reforço ao trabalho comunitário e distribuição eqüânime 
dos benefícios auferidos, sem quebrar as práticas tradicionais que 
sempre nortearam o modo de vida dessas populações.

Além dos efeitos sobre a organização social e sobre a integridade 
cultural das comunidades quilombolas, a mineração também traz sé
rios problemas para a própria sobrevivência física das mesmas. A 
contaminação dos solos e dos corpos d água com metais pesados e 
substâncias tóxicas durante a fase de lavra, assim como o depósito de 
grandes pilhas de rejeitos potencialmente perigosos após o esgota
mento das jazidas, são elementos de risco à saúde dessas populações, 
assim como representam uma grande restrição à capacidade de plantio 
e de auto-subsistência alimentar.

Organizada segundo um sistema de rotação e pousio4, sem a u ti
lização de insumos agrícolas, a agricultura tradicional é bastante vu l

4 Esse sistema agrícola tradicional consiste em utilizar diferentes áreas para o roçado ao 
longo dos anos, de forma que a produtividade natural de cada uma seja respeitada. As
sim, após algum tempo de utilização, e no momento em que começa a produzir menos.
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nerável a qualquer tipo de alteração ambiental, por necessitar de áreas 
bastante grandes e ambiental mente saudáveis para perm itir a sua re
produção. A  destinação de extensas áreas para uma atividade que im 
possibilita o uso misto, aliada à introdução do trabalho assalariado, 
que retira pessoas do trabalho no campo e substitui a auto-suficiência 
alimentar pela compra de produtos, leva à desestruturação da organi
zação agrícola e extrativista tradicional, e consequentemente a uma 
situação de carência alimentar, que pode tornar-se mais grave após o 
fim  da exploração, quando a renda que sustentava muitas famílias 
deixa de existir, ficando apenas áreas ambientalmente degradadas e 
inúteis à agricultura. Este cenário é particularmente nocivo para as 
comunidades quilombolas do Sul/Sudeste, cujas terras são normal
mente de pequena extensão e portanto qualquer área que venha a ser 
utilizada para a mineração fará bastante falta à produção de alimentos.

Como vemos, a atividade minerária representa grande risco à re
produção física e cultural das comunidades quilombolas. A instalação 
de uma mineração junto às terras por elas ocupadas traz uma série de 
conseqüências, de ordem ambiental e social, que ameaça o futuro des
sas comunidades. Mas quais serão as conseqüências jurídicas desses 
fatos? E o que estudaremos a seguir.

8. 1)0 SUPOSTO CONFLITO ENTRE A LIVRE  
IN IC IA T IV A  E OS DIREITOS CULTURAIS

O exercício da atividade minerária, enquanto atividade econômi
ca privada, está indubitavelmente assegurada em nossa Constituição 
Federal por meio da garantia à livre iniciativa. Este é um dos princí
pios basilares do liberalismo econômico e do sistema de produção 
capitalista. Nosso sistema constitucional adotou o capitalismo como 
modo de produção, assegurando tanto a propriedade privada quanto a

uma determinada área é deixada para “ descanso” ou “ pousio” , enquanto a lavoura é 
deslocada para outra área, onde a produtividade será maior. Com o pousio, a área 
abandonada poderá recompor sua cobertura vegetal e, assim, recobrar sua fertilida
de, podendo servir à agricultura alguns anos mais tarde. Dessa forma, evita-se a so- 
bre-exploração de algumas áreas, assim como garante-se uma boa produtividade 
sem a necessidade de insumos agrícolas.
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liberdade de iniciativa, ambas albergadas no art. 170, sendo que esta 
última envolve tanto a liberdade de indústria e comércio, ou liberdade 
de empresa, quanto a liberdade de contrato (Silva, 2000:767). Como 
expressão de uma atividade econômica importante para a geração de 
riquezas e para o dinamismo da economia, bases do sistema capitalis
ta, a mineração está não só assegurada por meio da garantia à liberda
de de empresa, como também mereceu menção específica no texto 
constitucional (art. 22, X II, art. 23, X I, art. 155, §3°).

Ao mesmo tempo em que abriga o princípio da livre iniciativa, a 
Constituição Federal assegura também outros princípios e direitos que 
muitas vezes são conflitantes com este. E o caso, por exemplo, dos 
direitos culturais. Araújo Leitão (1993:226) define direitos culturais 
como a proteção jurídica aos valores culturais de ccida povo, aos seus 
usos, costumes e tradições, que o identificam e distinguem-no dos 
demais, sendo portanto um direito coletivo, estabelecido dentro do 
paradigma da terceira geração dos direitos humanos.

Em seu art. 215, nossa Carta Constitucional garante a todos o 
pleno exercício dos direitos culturais, assim como protege, em seu art. 
216, todos os bens portadores de referência à identidade dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira. Mas não podemos enten
der a proteção aos direitos culturais sob um ponto de vista mu- 
seológico, como uma atitude de mera preservação de alguns bens ma
teriais e imateriais que façam referência a algum grupo social presente 
na história brasileira, sem qualquer tipo de interação com a sociedade 
contemporânea. A  cultura é algo dinâmico, vivo, que pertence ao pre
sente, e identifica grupos sociais contemporâneos. Sendo assim, não 
pode se reduzir a um conjunto de objetos a serem arquivados em al
gum órgão público, não pode ser simplesmente tombada e congelada 
como uma lembrança histórica. Nosso sistema constitucional, ao asse
gurar os direitos culturais, mais do que assegurar a preservação de 
uma cultura congelada, quis na verdade garantir a diversidade cultural 
de nosso povo, reconhecendo as formais plurais de organização social 
que coexistem em nossa sociedade. Nesse passo, devemos compreen
der a proteção aos direitos culturais como um instrumento para asse
gurar um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito delinea
do por nosso ordenamento constitucional, qual seja, a garantia de uma 
sociedade pluralista (CF, art. I o, V).
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Segundo Silva “ o pluralismo é uma realidade, pois a sociedade se 
compõe de uma pluralidade de categorias sociais, de classes, grupos 
sociais, econômicos, culturais e ideológicos. Optar por uma sociedade 
pluralista  significa acolher uma sociedade conflitiva, de interesses 
contraditórios e antinómicos. O problema do pluralismo está precisa
mente em construir o equilíbrio entre tensões múltiplas e por vezes 
contraditórias, em conciliar a sociabilidade e o particularismo (...)”  
(2000:147). Nos artigos 215 e 216 da Carta Magna, a sociedade bra
sileira fez uma clara opção pelo pluralismo cultural, ou seja, optou por 
assegurar aos diversos grupos sociais existentes em território brasilei
ro (indígenas, quilombolas, caiçaras, caboclos etc.) o direito de man
terem suas tradições, seu modo de vida e sua identidade étnica. Por
tanto, nosso sistema constitucional valoriza e protege a existência dos 
diversos grupos étnicos em nosso país, pois são eles que conferem a 
tão prezada diversidade cultural brasileira.

Nesse sentido, o direito à diversidade cultural se equivale ao direito 
à autonomia desses grupos étnicos, ou seja, ao direito que essas popula
ções têm de se auto-afirmarem enquanto grupos cultural e socialmente 
diferenciados, que se relacionam com a sociedade nacional sem perder 
sua identidade. Por isso a Constituição conjugou a concepção de uma 
sociedade pluralista com a de uma sociedade livre, justa, fraterna e solidá
ria (Silva, 2000: 148), uma vez que é impossível se alcançar a justiça 
social sem reconhecer e proteger as diferenças sociais existentes em uma 
sociedade pluralista por natureza como a nossa.

Nesse passo, vemos que o problema da utilização das terras de 
quilombos para o exercício da atividade minerária enreda, atrás de si, 
um conflito  entre dois princípios abrigados sob o manto normativo 
constitucional: o princípio da livre iniciativa, representado pelo direito 
ao exercício da atividade econômica, e o princípio da pluralidade cu l
tural, que no caso se concretiza no direito das comunidades qu ilom 
bolas manterem seus hábitos, costumes e organização social. Como 
exposto anteriormente, em muitos casos a existência de mineração em 
terras de quilombos vai de encontro à sobrevivência física e cultural 
dessas comunidades, gerando desagregação social, alteração de hábi
tos culturais e degradação de recursos essenciais a sua sobrevivência. 
Se por um lado interessa à nação o desenvolvimento econômico e a 
geração de riquezas, por outro a proteção a grupos étnicamente d ife 
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renciados também é um objetivo a ser perseguido. Como resolver esse 
conflito? Para tanto temos de aprofundar o estudo sobre os principios 
em conflito, de forma a entender qual deve prevalecer nesses casos, já 
que ambos são válidos e eficazes e, portanto, não é o caso de derroga
ção de um pelo outro.

9. PRINCÍPIOS RASE E PRINCÍPIOS-ESSÊNCIA

Para solucionar esse conflito, devemos entender a livre iniciativa 
dentro do que DERANI (1997) denomina de princípio-bcise da ordem 
econômica, ou seja, como um princípio que garante à ordem econômi
ca, entendida como o conjunto das práticas econômicas realizadas em 
território nacional, uma estrutura específica de atuação, uma forma 
pela qual deve se organizar. Nesse sentido, a liberdade de empresa é 
vista como base do processo de desenvolvimento econômico, como 
instrumento que permite a ordem econômica alcançar os fins constitu
cionalmente traçados. É, portanto, um meio para se alcançar um fim. 
Mas qual é esse fim?

Silva afirma que “ a ordem econômica, segundo a Constituição, 
tem por fim  assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os princípios indicados no art. 170, prin
cípios estes que, em essência, consubstanciam a ordem capitalista”  
(2000:762). De fato, todo o capítulo da ordem econômica da Consti
tuição Federal atrela o objetivo de desenvolvimento econômico com o 
de justiça social, o que significa que não deve haver separação entre 
ambos. Assim, a essência da ordem econômica, a sua finalidade má
xima, está em alcançar a justiça social, o que, em outros termos, signi
fica assegurar a todos existência digna.

Justiça social e dignidade humana são o que se denomina na 
doutrina constitucional de princípios-essência. Segundo Derani, esses 
princípios estão “ ligados às finalidades máximas da sociedade organi
zada sob os preceitos constitucionais”  (1997:245), sendo prescrições 
normativas que se destinam a traduzir os valores sobre os quais se 
funda a sociedade e assim orientar o processo de integração normativa 
no ordenamento jurídico. Os princípios-essência são aqueles que tra
duzem os valores máximos defendidos pela ordem constitucional e
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dão o conteúdo necessário à atividade interpretativa, pois servem 
como guia para o aplicador do direito. Toda norma constitucional ou 
infra-constitucional deve ter como objetivo-mor o alcance desses fins.

D ito  isto, fica claro que não podemos entender o princípio da l i 
vre iniciativa, que é um princípio-base, sem conjugá-lo com os princí
pios da justiça social e da dignidade humana, que são princípios- 
essência. Isso significa que a livre iniciativa só se compreende, no 
contexto constitucional, atendendo a esses fins (Derani, 1997:223), 
sendo um equívoco, ou mesmo impossível, interpretá-la sem levar em 
consideração os fins maiores da ordem constitucional. Dessa forma, 
vemos que o princípio da livre iniciativa deve ter os seus lim ites defi
nidos pela Constituição e pela legislação infra-constitucional, de fo r
ma que ele possa, em cada caso, atingir os fins aos quais se destina, 
evitando desvios pela sua aplicação incorreta ou reducionista. Nesse 
sentido, afirma Silva:

“ Assim, a liberdade de iniciativa econômica privada, num con
texto de uma Constituição preocupada com a realização da justiça so
cial (o fim condiciona os meios), não pode significar mais do que li
berdade de desenvolvimento da empresa no quadro estabelecido pelo 
poder público (...) É legítima enquanto exercida no interesse da justiça 
social. Será ilegítima quando exercida com o objetivo puro de lucro e 
realização pessoal do empresário” (2000:765).

Dessa forma, podemos concluir que um dos lim ites impostos ao 
exercício da livre iniciativa é o da dignidade humana e da consecução 
da justiça social, ou seja, se uma atividade econômica vier a tornar a 
vida de pessoas ou grupos sociais degradante, então esta atividade é 
inconstitucional, pois fere um dos princípios-essência de nosso siste
ma juríd ico.

10. DIREITOS SOCIO AMBIENT AIS 
E DIGNIDADE HUMANA

A ordem econômica brasileira, como exposto anteriormente, 
rege-se pelos princípios estabelecidos no art. 170 e no art. I o da Cons
tituição Federal, assim como visa atingir os objetivos traçados no arti-
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go 3o, quais sejam, construir uma sociedade livre e justa (inciso í), 
garantir o desenvolvimento nacional (inciso II), erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (inciso 
III) e promover o bem de todos, sem qualquer forma de discriminação 
(inciso IV ). Dentre os objetivos estabelecidos no art. 3o, destaca-se o 
de desenvolvimento nacional, que pode ser entendido como uma sín
tese de todos os demais, o que significa que se alcançarmos as demais 
finalidades estaremos alcançando indubitavelmente o desenvolvi
mento, e este não existe sem a concomitância dos demais elementos.

Essa visão sobre o desenvolvimento veio inovar a ordem jurídica 
brasileira, pois adotou-se um conceito social de desenvolvimento, que 
veio substituir o conceito meramente econômico vigente na ordem 
constitucional anterior. Mas para compreendermos integralmente o 
conceito de desenvolvimento abraçado por nossa Constituição, temos 
ainda de conjugar o conceito de desenvolvimento esposado no art. 3o 
com o dispositivo do art. 225, que, ao reconhecer que o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida, 
estabeleceu um novo fundamento para o desenvolvimento. Assim, se 
desenvolvimento é alcançar a justiça social, o que só pode ocorrer se 
garantirmos a dignidade humana para todos os habitantes do país, sem 
qualquer forma de discriminação, e se é inexorável que no conceito de 
dignidade humana está incluído o de qualidade de vida, então chega
mos à conclusão de que a conservação ambiental é um dos pressu
postos do desenvolvimento. Vemos, portanto, que o conceito de de
senvolvimento vindo a lume com a Carta Constitucional de 1988 é 
mais do que social, mas so cio ambiental, pois alberga o princípio do 
desenvolvimento sustentável.

Sob o princípio do desenvolvimento sustentável estão abrigados 
os direitos culturais e de identidade étnica, pois este princípio reco
nhece que a degradação ambiental é causa e efeito da pobreza e desi
gualdade social, assim como o padrão de desenvolvimento insustentá
vel existente nas sociedades ocidentais é fruto, dentre outras coisas, da 
substituição de práticas tradicionais de uso dos recursos naturais por 
outras impostas pela economia capitalista e industrial. Por isso deve-se 
valorizar a pluralidade cultural e a preservação das identidades étnicas 
dos povos, não só como um princípio ético mas principalmente como
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meio eficaz para conseguir alcançar os objetivos do desenvolvimento 
sustentável (Leff, 2000:125).

Fica claro então que não pode haver desenvolvimento com a su
pressão dos costumes e práticas das comunidades tradicionais, pois 
estes são modelos de uso sustentável dos recursos naturais que devem 
ser expandidos, e não eliminados, assim como não podemos pensar 
em desenvolvimento com atentados à dignidade humana e à qualidade 
de vida de indivíduos ou grupos sociais. Dessa forma, ao adotar o 
princípio do desenvolvimento sustentável, nossa Constituição fez a 
clara opção por assegurar a integridade física, social e cultural das 
populações tradicionais, dentre as quais destacam-se as comunidades 
de quilombos. Assegurar os direitos territoriais, culturais e políticos 
dessas comunidades significa garantir uma sociedade poliárquica, 
pluriétnica e, acima de tudo, justa.

Essa fo i a razão para se estabelecer, no art. 68 do AD C T, a ga
rantia da terra às comunidades quilombolas. A  sobrevivência dessas 
populações está diretamente relacionada aos seus direitos territoriais, 
ou seja, à possibilidade de continuarem utilizando tradicionalmente 
suas terras e os recursos naturais aí existentes, o que por sua vez de
pende da manutenção de suas formas peculiares de organização social, 
fator chave para a sustentabilidade na utilização dos recursos. A  de
gradação dos recursos naturais existentes em suas terras gera pobreza, 
desagregação social e perda de práticas tradicionais, além de levar à 
utilização insustentável desses recursos, pela assimilação de hábitos e 
práticas impostas pela sociedade envolvente. Em suma, tanto a degra
dação ambiental das terras por elas utilizadas, quanto a desagregação 
social levam à extinção ou enfraquecimento das práticas tradicionais, 
ou seja, das principais características que tornam essas populações 
culturalmente diferenciadas do restante da sociedade brasileira, assim 
como faz com que os próprios indivíduos percam progressivamente o 
referencial que os une, qual seja, a identidade étnica, contrariando, 
dessa forma, os objetivos constitucionalmente traçados para o desen
volvimento nacional, que são a garantia à dignidade humana, a manu
tenção de uma sociedade plural e a promoção da sustentabilidade so- 
cioambiental.
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11. CONSEQÜÊNCIAS JURÍDICAS DA
MINERAÇÃO EM TERRAS DE QUILOMBOS

Da análise até o momento realizada podemos concluir que a prá
tica de atividades minerárias em terras de quilombos pode ser, em 
muitos casos, incompatível com a ordem jurídica brasileira. Retoman
do o conflito inicialmente apresentado -  livre iniciativa vs. direitos 
culturais -  e levando em consideração tudo o que foi exposto, chega
mos à conclusão de que esse não é um conflito real, mas apenas aparente, 
pois o próprio ordenamento jurídico traz a solução para o confronto entre 
os dois princípios. A livre iniciativa é um instrumento, é um princípio- 
base, enquanto os direitos culturais, as garantias à dignidade humana e à 
pluralidade social, são elementos de um princípio-essência, de uma fina
lidade que deve orientar a aplicação do direito à livre iniciativa. Portanto, 
está claro que a integridade física e cultural das comunidades de remanes
centes de quilombos é um limite objetivo à livre iniciativa, ou seja, à 
possibilidade de exercício de atividades minerárias.

Essa interpretação, embora baseada em preceitos constitucionais, 
encontra guarida na legislação mineral. O Código de Mineração esti
pula em seu art. 42 que a autorização para a exploração será “ recusada 
se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer 
interesses que superem a utilidade da exploração industrial, a juízo do 
Governo” , ou seja, a própria lei mineral prevê a hipótese em que a 
atividade minerária não poderia ser exercida em decorrência de suas 
conseqüências deletérias a bens e interesses de maior valor perante a 
sociedade. A  mineração em terras de quilombos, se comprovada sua 
incompatibilidade com a conservação dos recursos naturais ou sua 
interferência na organização social da comunidade, é um desses casos 
em que a autorização de lavra deve ser negada e, se já  outorgada, pode 
ser judicialmente anulada, pois é patente que o interesse na sobrevi
vência física e cultural dessas comunidades supera em muito o interes
se na apropriação privada dos minerais ali existentes, por mais que 
isso venha, na abstração das análises macroeconômicas, gerar cresci
mento econômico e criar novos postos de trabalho. O paradigma do 
desenvolvimento sustentável mostra que esse tipo de crescimento é 
ilusório, pois se apoia na utilização de recursos finitos, que geram um 
aparente enriquecimento imediato, mas deixa como rastro extemalida-
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des sociais e ambientais de grande monta, que se iniciam no presente 
mas se perpetuam no tempo, dim inuindo significativamente a qualida
de de vida das atuais e futuras gerações. Não pode haver desenvolvi
mento com degradação socioambiental.

Essa regra, no entanto, não significa a incompatibilidade absoluta 
entre mineração e direitos culturais e territoriais dos quilombos. Se for 
comprovado que a mineração terá pouco ou nenhum impacto à vida 
comunitária, que os recursos naturais existentes no território quilom - 
bola permanecerão incólumes ou muito pouco alterados, então ela 
pode ser autorizada pela autoridade pública. Daí retiramos uma regra 
necessária a qualquer atividade minerária em terras de quilombos: a 
necessidade de Estudo Prévio de Impacto Ambiental (E IA /R im a).

11.1. EIA/Rima e mineração em terras de quilombos

Nosso sistema juríd ico exige a elaboração de E IA /R im a para 
qualquer atividade ambientalmente impactante (CF, art. 225, §1°, IV ; 
Lei n" 6938/81, art. 10°; Res. Con ama 01/86) e a mineração indubita
velmente se encaixa nesse quesito. Porém, nem sempre esse estudo 
vem sendo exigido para a implantação de atividades minerárias. A  Re
solução C O N A M A  10/90, que regulamenta o licenciamento ambiental 
de atividades de exploração de minerais de classe II, dispensa em al
guns casos a elaboração do EIA/R im a, exigindo apenas um Relatório 
de Controle Ambiental (RCA), que é um estudo de menor abrangência 
cujas diretrizes serão estabelecidas pelo órgão ambiental competente 
(art. 3o). Embora para a maioria dos casos esse estudo possa ser sufi
ciente, já  que a premissa legal para a sua exigência no lugar do 
E IA/R im a é a pequena significancia dos impactos ambientais, não 
ocorre o mesmo para o caso de mineração em terra de quilombos.

Uma das características peculiares do E IA/R im a, e que o diferen
cia dos demais estudos ambientais de caráter preventivo, é a sua 
abrangência. Segundo a Resolução C O N A M A  01/86, que disciplina o 
seu processo de elaboração, o E IA  deve conter necessariamente um 
diagnóstico ambiental e social da área de influência do projeto, fazen
do uma exposição das interações dos fatores ambientais, físicos, b io 
lógicos e sócio-econômicos (art. 6o), de forma a prover o órgão am
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biental e a comunidade afetada de prognósticos sobre os impactos que 
serão causados e as alterações no meio físico e social que provavel
mente irão ocorrer. Como vemos, o EIA/Rima se preocupa não só 
com os impactos que uma obra ou atividade trará ao meio físico e 
biótico, mas também a influência que estes terão sobre a sociedade 
local, e dessa forma atua como verdadeiro instrumento de planeja
mento ambiental, evitando que um projeto, justificável do ponto de 
vista econômico ou em relação aos interesses imediatos de seu propo
nente, se revele, depois, nefasto para a qualidade ambiental e para a 
dinâmica social na qual vai estar inserido (M ilaré, 1998: 53). Dessa 
forma, o EIA/Rim a possibilita não só prever os impactos, de forma a 
mitigá-los posteriormente, mas, sobretudo, possibilita uma visão mais 
abrangente sobre o projeto proposto, confrontando-o inclusive com a 
hipótese de sua não execução (Resolução C O N AM A 01/86, art. 5o, I), 
para que o poder público e a sociedade possam avaliar a conveniência, 
a necessidade ou mesmo a possibilidade de autorizar sua implantação. 
Portanto, subjacente ao EIA/Rima está a premissa de que ele não deve 
apenas dizer como o projeto deve ser executado para ser o menos im- 
pactante possível, mas principalmente deve fornecer elementos para 
avaliar se o projeto deve efetivamente ser executado, o que vai ser 
decidido segundo as normas e os valores vigentes na sociedade.

Já o RCA, como sua própria denominação denota e por ser um 
estudo de menor abrangência, prevê apenas as medidas a serem toma
das a posteriori da concessão de lavra, de forma a m itigar o impacto 
que vai ser causado, mas não serve para formular um juízo a priori 
sobre a possibilidade da exploração, como ocorre com o EIA/Rima. 
Exigir apenas o RCA significa aceitar o princípio de que atividade 
será sempre possível, restando apenas ao poder público controlar os 
seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Mas, como vimos, não é 
esse o princípio que deve nortear a autorização para exploração mine
ral, sendo essencial um juízo anterior à autorização para saber se 
aquela atividade específica se adeqüa aos objetivos gerais da socieda
de, ou seja, se não afetará bens ou interesses considerados intangíveis.

Portanto, para o caso de exploração de atividade minerária em 
terras de quilombos, não deve haver opção ao órgão ambiental, pois 
ele está vinculado à exigência do EIA/Rima, na medida em que ele é o 
único estudo que contempla a avaliação não só dos impactos da a tiv i
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dade sobre os recursos naturais, mas sobretudo como estes impactos e 
a própria dinâmica da atividade minerária irão afetar a organização 
social e as práticas tradicionais da comunidade quilombola na qual 
pretende se instalar.

11.2. EI A/Rima e vinculação da decisão administrativa

Do exposto acima, podemos tirar algumas conclusões. A  prim ei
ra delas diz respeito à vinculação dos resultados do E IA /R im a sobre a 
decisão do processo de licenciamento ambiental e minerário. A  dou
trina vein sendo unânime no sentido de afirmar que o E IA  é um lim ite 
à decisão administrativa no processo de licenciamento ambiental, na 
medida em que, embora não se confunda com a decisão em si, ele 
integra necessariamente o procedimento decisorio. Assim, ele atuaria 
“ como verdadeiro freio da atividade discricionária do Estado em maté
ria ambiental, ao exig ir uma motivação explícita ou im plítica da deci
são administrativa, na busca da decisão ótima em termos de proteção 
ao meio ambiente”  (Benjamin et. al., 1993, pg.68).

Nesse passo, se, no caso de possível instalação de alguma atividade 
minerária em terras de quilombos, o estudo apontar que haverá signifi
cativos impactos sobre os recursos naturais necessários à sobrevivência 
física da comunidade, ou demonstre que há razoável temor de que a es
trutura social e a dinâmica cultural da mesma possam ser afetadas, então 
o órgão ambiental deverá obrigatoriamente negar o requerimento, pois 
seu ato se toma vinculado. Se é certo que o E IA  não é um documento 
conclusivo, no sentido de dizer qual deve ser a decisão, ele deve, por 
outro lado, necessariamente fornecer os elementos que vão motivar a 
decisão administrativa. Embora essa decisão seja discricionária, ou seja, 
deve ser efetivada segundo um juízo de conveniência e oportunidade, ela 
não é ilimitada, na medida em que deve obedecer às escolhas feitas em 
nosso sistema jurídico, ou seja, é uma liberdade dentro da lei. Assim, 
podemos dizer que uma decisão será discricionária quando tiver de optar 
entre duas soluções juridicamente válidas, ou seja, quando ambas alterna
tivas são equivalentes perante o ordenamento jurídico.

Ora, já  vimos que diante do conflito  entre livre in iciativa e pre
servação dos direitos culturais das comunidades quilombolas nosso
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ordenamento juríd ico fez uma clara opção por esse último, e não cabe 
à autoridade administrativa, portanto, decidir contrariamente a essa 
opção. Se o EIA/Rima aponta que há ameaças à sobrevivência física 
ou cultural da comunidade, e esta conclusão deve necessariamente 
constar da motivação do ato administrativo, então não há como este 
ser na direção da possibilidade da mineração, pois, se isso ocorrer, ou 
ele desconsiderou os apontamentos do estudo ou, se os considerou, 
houve um descompasso entre a motivação e a decisão, sendo que em 
ambas as hipóteses cabe anulação do ato pela via jud icia l, por ferir o 
princípio constitucional da motivação do ato administrativo.

11.3. Momento para realização do EIA/Rima

Uma questão de grande importância é saber qual o momento 
oportuno para a realização do EIA/Rima. A legislação pertinente esti
pula, como regra geral, que o licenciamento ambiental terá início após 
a fase de pesquisa e antes da fase de lavra, ou seja, quando o interes
sado entregar ao DNPM o Relatório de Pesquisa Mineral (Resolução 
C O NAM A n° 09/90, art. 2o, §1°), a não ser que a pesquisa envolva 
guia de utilização, ocasião em que ele deverá ser prévio à fase de pes
quisa (art. I o). Como o EIA/Rima está sempre vinculado ao licencia
mento em nosso ordenamento jurídico, isso significa que o momento 
para sua realização é, em geral, posterior à realização da pesquisa 
mineral, e mesmo na hipótese do art. I o da Resolução 09/90 não há a 
obrigatoriedade de sua apresentação, mas apenas de um estudo que 
aponte os impactos ambientais e as medidas mitigadoras.

Essa regra se sustenta na premissa de que a pesquisa mineral é 
pouco impactante do ponto de vista ambiental, razão pela qual seria 
dispensável o EIA/Rima. Porém, como visto, embora ela possa afetar 
pouco o meio físico, ela pode ter grande impacto na dinâmica comu
nitária dos quilombos. Dessa forma, é necessário agir com cautela 
quando da autorização de pesquisa, e se esta for implicar na presença 
de trabalhadores, técnicos e máquinas por um período razoável dentro 
da comunidade, então a autoridade administrativa deve exigir um es
tudo ambiental que contemple também um prognóstico dos efeitos 
sociais dessa intervenção, ou seja, EIA/Rima.
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11.4. Interface entre licenciamento ambiental e mineral

A decisão no processo de licenciamento ambiental é uma questão 
prejudicial ao processo de licenciamento mineral, ou seja, este só pode 
terminar após uma decisão naquele. Portanto, se o licenciamento am
biental concluir que o exercício da atividade minerária é inviável, ele 
deve comunicar ao DNPM tal fato, para que este negue a autorização 
de pesquisa ou a concessão de lavra (Resolução C O N A M A  10/90, art. 
8o). Não há espaço para o DNPM  decidir em sentido contrário, pois 
seu ato é totalmente vinculado, já  que o art. 42 do Código de M inera
ção, como já  visto, dispõe expressamente que a atividade minerária 
não deve comprometer interesses que superem a atividade da lavra, 
como é o caso dos direitos socioambientais quilombolas.

Nesse passo, as atividades minerárias que já  tenham autorizações 
e concessões outorgadas mas que não se submeteram ao licenciamento 
ambiental, ou, mesmo que o tenham feito, não foram precedidas de 
E IA/R im a, são absolutamente nulas, na medida em que podem causar 
danos irreparáveis e que são totalmente afastados por nosso ordena
mento. Não há direito adquirido de degradar o ambiente em níveis que 
possam ferir a dignidade humana, pois nosso sistema constitucional o 
repele. Dessa forma, aqueles que ainda não iniciaram a atividade de
vem elaborar um EIA/R im a e se submeter novamente ao licencia
mento ambiental, e aqueles que já  a iniciaram podem ser obrigados, 
administrativa ou judicialmente, a paralisar suas atividades e a indeni
zar a comunidade.

12. CONCLUSÃO

A mineração em terras de quilombos, embora não regulada espe
cificamente por lei, é uma atividade de grande significancia juríd ica, e 
que demanda dos órgãos responsáveis por seu licenciamento uma 
atitude de cautela muito grande, de forma a assegurar os direitos des
sas comunidades. Ideal seria que houvesse regras claras e específicas 
para tanto, mas desde já  podemos estabelecer princípios juríd icos que 
devem ser seguidos quando do licenciamento. Da análise efetuada, 
fica claro que o direito das comunidades sobre a utilidade de suas
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terras tem prevalência sobre o direito de particulares de explorar mine
rais nestes locais, e sempre que houver esse conflito, não há dúvida de 
qual a solução a ser adotada.

A construção do desenvolvimento sustentável passa pela resolu
ção de conflitos como esse, e demanda tanto da sociedade quanto do 
Estado uma atitude lúcida de preservação de determinados valores, 
como a pluralidade cultural e a dignidade humana, sem os quais ja 
mais construiremos um país efetivamente justo e democrático.
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DO MANEJO FLORESTAL 
EM TERRAS INDÍGENAS

Paulo Celso de O liv e ira  P ankara ru

1. Introdução. 2. Da legislação. 3. Do usufruto ex
clusivo indígena sobre recursos florestais. 4. Con
clusão

1. INTRODUÇÃO

Elaborei um parecer sobre este tema em 1995 para esclarecer se 
os povos indígenas poderiam ou não realizar a exploração comercial 
da madeira existente em suas terras. Na ocasião havia grandes dúvidas 
sobre a legislação aplicável e o assunto recebia diversos enfoques, seja 
na concepção dos próprios índios, ou de antropólogos, ambientalistas, 
juristas, instituições públicas e organizações não-govemamentais.

Os setores contrários à exploração de madeira em terra indígena 
alegavam em síntese, e ainda alegam, que isso gera a sua conseqüente 
invasão por estranhos, a degradação do meio ambiente e impactos 
culturais. Por um longo período esse argumento foi fortalecido pelo 
entendimento de que as florestas situadas em terras indígenas estavam

* Advogado indígena, integrou a equipe de advogados do ISA, é Assessor Jurídico da 
COIAB -  Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira.
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sujeitas ao regime de preservação permanente e, também, pela inalie- 
nabilidade da madeira em questão, que pertenceria ao domínio da 
União, seguindo o princípio civilista de que o bem acessório acompa
nha o principal, ou seja, como as terras indígenas pertencem ao domí
nio da União os recursos florestais pertenceriam a ela e também não 
poderiam ser objetos de comercialização.

Ocorre que, embora a preocupação em proteger o patrimônio in 
dígena seja pertinente, a simples proibição do corte de madeira não é 
suficientemente eficaz para alcançar esse objetivo, uma vez que isso 
não impede a atuação ilegal das madeireiras. Também há demandas de 
comunidades indígenas que querem explorar seus recursos florestais 
de forma sustentável.

Considerando que a maior parte das terras indígenas já  foi de
marcada ou se encontra em demarcação, representando 12% do terri
tório brasileiro, é necessário garantir a sustentabilidade das comunida
des indígenas em seus territórios. Essa sustentabilidade relaciona-se às 
políticas públicas nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento 
econômico sustentável entre outras.

Em 1995, os X ikrin  do Cateté, povo kaiapó do Sul do Pará, apre
sentaram um plano de manejo, elaborado com a assessoria de técnicos 
(engenheiros florestais, biólogos e antropólogos) do Instituto Socio- 
ambiental, ao Ibama e à Funai, que deu origem ao projeto original n° 
4681/95. O Ministério do Meio Ambiente editou a Portaria n° 574/96- 
P, de 17 de abril de 1996, pela qual foi criada uma Comissão de Ava
liação com a participação de representantes do órgão ambiental fede
ral, da Funai, e da sociedade civil, com o intuito de acompanhar e 
monitorar a execução do plano de manejo. Após cinco anos de trami
tação o plano de manejo foi aprovado pelo Ibama por intermédio da 
Autorização para Exploração Florestal -  PMFS n° 215/99.

O plano de manejo dos X ikrin  foi o primeiro projeto de explora
ção comercial de madeira oriundo de uma comunidade indígena a 
funcionar legalmente e continua sendo uma experiência inédita no 
país. A  aprovação desse projeto serviu para demonstrar que o plano de 
manejo sustentável se adequa aos princípios da proteção do patrimô
nio territorial, ambiental e cultural dos povos indígenas.

A experiência dos X ikrin  aponta para uma outra discussão que é 
o custo do desenvolvimento sustentável e a concorrência com os seto-
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res que atuam ilegalmente. Isso porque a execução do plano de ma
nejo dos X ik rin , em observancia plena da legislação pertinente, tem 
custos bastante altos, enquanto há setores atuando ilegalmente com 
baixos custos gerando consequentemente problemas na concorrência.

Assim, é necessário a formulação e execução de políticas púb li
cas que permitam às comunidades realizarem a gestão de seus recur
sos, protegendo a integridade de todos os seus bens e que possam de
senvolver suas atividades produtivas considerando suas peculiaridades 
econômicas, sociais, culturais e a preservação de seus recursos am
bientais, bem como atingir o mercado com êxito.

2. DA LEGISLAÇÃO

A Lei Federal n° 4.771/65 (Código Florestal) em seu art. 3o, letra 
“ g”  e § 2o, submeteu ao regime de preservação permanente “ as f lo 
restas e demais formas de vegetação natural destinadas a manter o 
ambiente necessário à vida das populações silvícolas” . Embora o ob
je tivo  fosse de proteger as comunidades indígenas essa norma nasceu 
sem possibilidade de eficácia plena por considerar como sendo de 
preservação permanente todos os recursos florestais existentes nas 
terras indígenas. Sua aplicação implicaria na restrição total ao uso de 
tais recursos pelas comunidades indígenas, que nem mesmo poderiam 
efetuar o aproveitamento de qualquer espécie para a construção de 
uma casa ou confecção de um arco.

O art. 46 da Lei Federal n° 6.001/73 (Estatuto do índio) m od ifi
cou o Código Florestal preconizando que “ o corte de madeira nas f lo 
restas indígenas consideradas em regime de preservação permanente, 
de acordo com a letra g e § T  do artigo 3o do Código Florestal, está 
condicionado à existência de programas ou projetos para o aproveita
mento das terras respectivas na exploração agropecuária, na indústria 
ou no reflorestamento.”

A letra “ g”  e o § 2o do art. 3o do Código Florestal foram m od ifi
cados em função de sua incompatibilidade com o art. 46 do Estatuto 
do índio. O caráter p ro ib itivo da exploração de madeira presente na
quele Código, revestiu-se de natureza permissiva no texto desse ú lt i
mo.
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A Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que 
“ Altera os arts. 1", 4s, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei n2 
4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Código Florestal, 
bem como altera o art. 10 da Lei n2 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
que dispõe sobre o Imposto Territorial Rural -  ITR, e dá outras provi
dências” , determina que:

“ A rt. 2- Ficam acrescidos os seguintes d ispositivos à Le i n2 4.771, 
de 15 de setembro de 1965:

A rt. 32-A . A  exploração dos recursos florestais em terras indíge
nas somente poderá ser realizada pelas comunidades indígenas em re
gime de manejo florestal sustentável, para atender a sua subsistência, 
respeitados os arts. 22 e 32 deste C ód igo .”

Portanto, a Medida Provisória acima mencionada reafirmou a 
possibilidade de exploração de madeira em terras indígenas já  prevista 
pelo Estatuto do índio e pôs fim  a qualquer dúvida nesse sentido.

O regime de manejo florestal sustentável a que se refere o art. 2o 
da Medida Provisória trata dos resultados econômicos e sociais que a 
atividade deve alcançar bem como o equilíbrio ecológico da área ob
jeto do manejo. Esse regime foi conceituado pelo Decreto n° 2.788, de 
19 de outubro de 1998, que regulamenta o art. 15 do Código Florestal 
no que se refere à exploração das florestas primitivas da bacia 
Amazônica, o qual se aplica ao manejo florestal em terras indígenas 
situadas na Amazônia por serem de formação prim itiva.

O Art. I o do Decreto diz: “ A exploração das florestas primitivas 
da bacia amazônica de que trata o art. 15 da Lei n2 4.771, de 15 de 
setembro de 1965 (Código Florestal), e das demais formas de vegeta
ção arbórea natural, somente será permitida sob a forma de manejo 
florestal sustentável de uso múltiplo, que deverá obedecer aos princí
pios de conservação dos recursos naturais, de preservação da estrutura 
da floresta e de suas funções, de manutenção da diversidade biológica, 
de desenvolvimento sócio-econômico da região e aos demais funda
mentos técnicos estabelecidos neste Decreto.”

Por sua vez, o § 22 do Art. I o do aludido Decreto afirma: “ Enten
de-se por manejo florestal sustentável de uso múltiplo a administração 
da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e am
bientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema
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objeto do manejo, e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, 
a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e 
subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e 
serviços de natureza florestal.”

0  art. 2~ do Decreto estabelece os princípios gerais e fundamen
tos técnicos do manejo florestal sustentável de uso m últiplo. Vejamos:

1 -  princípios gerais:
a) conservação dos recursos naturais;
b) preservação da estrutura da floresta e de suas funções;
c) manutenção da diversidade biológica;
d) desenvolvimento sócio-econômico da região;

II -  fundamentos técnicos:
a) caracterização do meio físico e biológico;
b) determinação do estoque existente;
c) intensidade de exploração compatível com a capacidade do sí

tio;
d) promoção da regeneração natural da floresta;
e) adoção de sistema silvicultural adequado;
0  adoção de sistema de exploração adequado;
g) monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente;
h) garantia da viabilidade técnico-económica e dos benefícios so

ciais;
i) garantia das medidas mitigadoras dos impactos ambientais.

A aprovação do corte de madeira em terra indígena se fará me
diante a apresentação do plano de manejo florestal que será apreciado 
pelo II3A M A  e pela FU N AI. É dispensada, a priori, a apresentação do 
Estudo de Impacto Ambiental -  E IA  e do Relatório de Impacto A m 
biental -  R IM A , salvo se o órgão ambiental entender pela necessidade 
em funções das peculiaridades socioambientais locais.

Ressaltamos que o plano de manejo florestal apresentado por 
comunidades indígenas deverá respeitar as áreas de preservação 
permanente, no in terior das quais não é permitida a supressão, como 
exemplo as florestas situadas ao longo dos rios, nas nascentes, nas 
encostas e no topo dos morros, de acordo com a descrição do art. 2o 
do Código Florestal.
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3. DO USUFRUTO EXCLUSIVO INDÍGENA 
SOBRE OS RECURSOS FLORESTAIS

Feitas estas considerações, deve-se esclarecer que não é válido o 
argumento de que os recursos florestais existentes em terras indígenas 
seriam inalienáveis como são as terras indígenas, em decorrência do 
princípio civilista que determina que o bem acessório segue o princi
pal. Essa é uma questão já  superada, vez que os direitos indígenas não 
podem ser interpretados tão somente à luz do direito comum. Os ins
titutos jurídicos de proteção dos direitos dos índios são norteados pela 
natureza diferenciada dos povos indígenas. Por isso, aplica-se inter
pretação distinta para atingir a vontade do legislador indigenista, razão 
pela qual não há que se levar em conta apenas o Código C iv il no caso 
de exploração de madeira em terra indígena.

O § 2" do art. 231 da Constituição Federal preconiza que cabe 
às comunidades indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do 
solo, dos rios, e dos lagos existentes em suas terras. O usufruto dos 
indígenas sobre suas terras é um usufruto diferente daquele d isc i
plinado pelo Código C iv il. É um usufruto que se com patib iliza com 
o princípio constitucional de promoção dos meios necessários à 
continuidade étnica do povo indígena. Nesse sentido é fundamental 
garantir aos povos indígenas os meios necessários para o desenvol
vimento de suas atividades produtivas principalmente para conti
nuarem sobrevivendo em suas terras e continuarem praticando suas 
culturas.

Ademais, parece fugir à lógica jurídica que o Estado tenha reco
nhecido aos índios direitos originários sobre suas terras bem como o 
usufruto exclusivo sobre os recursos naturais nela existentes e, ao 
mesmo tempo, pretenda retirar deles o direito de decidir como viver 
sobre o seu território.

Roberto A. O. Santos, em parecer sobre “ A  Parceria Pecuária em 
Terras Indígenas” , observa:

"deve-se notar, porém, que não se pode interpretar a C onstitu ição como 
se ela tratasse seus destinatários de modo irôn ico  ou desleal, dando, por 
exemplo, às populações indígenas um presente grego: outorgar-lhes o 
usufruto, por um lado e por outro, interditar-lhes o gozo das riquezas
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das terras”  (in : Os D ire ito s  Indígenas e a C onstitu ição, N D I/ Sérgio 
Fabris, 1993).

Acrescente-se também que a Constituição Federal assegurou a 
todos o direito de participarem do desenvolvimento econômico. Em 
sendo garantido aos demais brasileiros a exploração de seus recursos 
florestais não há razão para negar esse direito aos índios.

Cabe ressaltar que para a exploração de madeira, impõe-se tam
bém observar o conceito de terra indígena contido no § I o do art. 231 
da Constituição Federal:

“ são terras trad ic iona lm ente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 

em caráter permanente, as utilizadas para suas ativ idades produtivas, as 

im prescindíve is à preservação dos recursos am bientais necessários a 

seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução fís ica e cu ltu ra l, segun

do seus usos, costumes e tradições.”

Do exame desse conceito, verifica-se que quatro elementos de
vem coexistir para a caracterização da terra indígena:

a) habitação em caráter permanente;
b) utilização para atividades produtivas;
c) imprescindibilidade da terra à preservação dos recursos ambien

tais necessários ao bem-estar; e
d) as necessárias para a reprodução física e cultural.

Todos esses quatro elementos serão referenciados à luz dos usos, 
costumes e tradições dos índios ocupantes de uma dada terra.

Assim, para que uma atividade econômica se realize no interior 
de uma terra indígena, é preciso que se verifique, por exemplo, qual a 
parte dessa terra que se destina à atividade produtiva, e qual a parte 
que será resguardada para a proteção ambiental.

isso, para que se atenda ao disposto no § I o do art. 231 da Cons
tituição Federal. Para tanto, no caso da exploração florestal em terras 
indígenas, impõem-se a feitura de zoneamento para definição da área a 
ser explorada, acompanhado ainda do respectivo inventário florestal, 
que identificará e classificará as espécies existentes.

Desse modo, a exploração florestal em terra indígena pressu
põe a realização prévia de zoneamento e inventário, devendo dar-se 
por via de manejo, em regime de rendimento sustentável, para que
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seja assegurado o uso da floresta pelas gerações futuras, bem como 
a participação de toda comunidade indígena nos seus resultados 
econômicos.

Aliás, esses mecanismos já foram incorporados à seção dedicada 
à exploração florestal em terras indígenas, do Projeto de Lei 2.057 que 
institui o Estatuto das Sociedades Indígenas, que tramita, há dez anos, 
no Congresso Nacional.

4. CONCLUSÃO

O Estatuto do índio alterou os dispositivos do Código Florestal, 
que submetiam as florestas localizadas em terra indígenas ao regime 
de preservação permanente, permitindo o corte de madeira ali exis
tente. A Medida Provisória no 2.166-67 consolidou a possibilidade de 
realizar o corte de madeira em terras indígenas determinando que se
jam obedecidos os princípios do manejo florestal sustentável e o res
peito às áreas de preservação permanente conforme descreve o Código 
Florestal.

Aplicam-se também às atividades em terras indígenas as normas 
do Decreto n° 2.788, que traz a regra geral sobre o tratamento a ser 
dado à exploração de florestas primitivas da Região Amazônica, já  
que a vegetação em terras indígenas naquela região é predominante
mente de formação primitiva.

Quanto à extração de madeira, vimos que é possível e que se 
compatibiliza plenamente com o usufruto dos índios sobre as riquezas 
existentes em sua terras, na forma prevista na Constituição de 1988. 
Para tanto, há que se realizar o zoneamento e inventário da terra a ser 
explorada, requisitos indispensáveis de acordo com o § I o do Art. 231 
da Constituição Federal.

Por fim , é imprescindível, ainda, que os benefícios provenientes 
da exploração de madeira em terras indígenas alcancem a todos os 
índios da comunidade envolvida. E que também sejam observadas 
todas as técnicas de manejo florestal sustentável para a manutenção do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A experiência dos X ikrin  poderá servir de inspiração para outros 
povos indígenas desenvolverem seus projetos.
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Para a proteção dos recursos florestais existentes em terras indí
genas são necessárias a elaboração e execução de políticas públicas e 
programas que ofereçam recursos técnicos e financeiros para as co
munidades e organizações indígenas realizarem a gestão de seus re
cursos e decidirem o modo como pretendem utilizá-los. Também é 
necessário que os órgãos do poder público exerçam o poder de polícia 
para fiscalizar e reprim ir a extração de madeira quando realizada de 
forma ilegal para que as comunidades indígenas possam de fato usu
fru ir de suas riquezas que lhes são asseguradas pela Constituição Fe
deral.
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PATRIMÔNIO GENÉTICO E 
CONHECIMENTO TRADICIONAL 
ASSOCIADO: CONSIDERAÇÕES 
JURÍDICAS SOBRE SEU ACESSO

C ris tiane  D e ra n i

1. Patrimônio vs. propriedade. 2. Apropriação priva
da do patrimônio público. 3. A regulamentação do 
acesso aos conhecimentos tradicionais e aos recursos 
genéticos. 4. Contrato de acesso: tradição vs. moder
nidade. 5. Direitos de propriedade industrial: p riva ti
zação da biodiversidade

1. PATRIMÔNIO VS. PROPRIEDADE

A palavra patrimônio remete a um conjunto de objetos que é 
próprio do sujeito. O mesmo se diz de propriedade. Propriedade é 
aquilo que é relativo a alguém, ao sujeito ligado por impregnar a 
construção de sua própria existência. É a extensão objetiva do sujeito. 
O ser humano necessita de propriedade, isto é, de objetos que trans-

Professora Livrc-Docente da Faculdade dc Direito da Universidade de São Paulo -  
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forma e utiliza durante seu existir. É de objetos apropriados que ele se 
alimenta, se veste, se protege e se diverte em sociedade.

A propriedade é motor de agregação e de mudança social, é 
aquilo encontrado pelos seres humanos ao seu entorno, que é por eles 
tomado e lhes compõem a existência. O modo como os seres humanos 
desenvolvem seu relacionamento com o meio e o transformam é pró
prio de cada sociedade, sua história e cultura. O relacionamento da 
sociedade com a propriedade é um testemunho da evolução histórico- 
cultural e da tradição de um povo. Este caráter essencial da proprieda
de, capaz de espelhar, pelas suas formas de manifestação, característi
cas tão profundas de um povo, deve-se sobretudo à ligação vital e 
inalienável que o homem tem com o seu meio, “ a extensão de seu ser, 
sua natureza inorgânica, que ele descobre e faz sua”  (Marx).

Na sociedade voltada à produção de valor de troca, a palavra 
propriedade tem um sentido específico. A  característica do modo de 
produção capitalista é a detenção individualizada de propriedades para 
a produção da vida social. Nesta sociedade, a propriedade é privatiza
da, isto é, detida individualmente, para proveito próprio. Outra carac
terística essencial é de conversibilidade da propriedade em equivalente 
monetário. Ao mesmo tempo em que a propriedade privada representa 
um valor de uso para seu detentor, expressa também um valor de tro
ca, sendo meio para novas aquisições. É com a detenção de proprieda
de privada que os indivíduos produzem e adquirem outros objetos que 
desejam, pela conversibilidade da propriedade privada em equivalente 
monetário. A transformação da propriedade em valor de troca, no 
sistema de propriedade privada, retira cjela seu vínculo concreto com 
os sujeitos. Ela “ vale”  para sujeitos proprietários privados enquanto 
meio de obtenção de riquezas no mercado. Sujeitos proprietários p ri
vados satisfazem suas necessidades e desejos pelas trocas no mercado 
viabilizadas pela detenção de valor de troca. A propriedade não satis
faz pelas suas características objetivas, mas pelo seu potencial de gerar 
riqueza monetária.

A propriedade privada integra a produção de novos bens dentro de 
um processo social. Quer dizer, os objetos são individuais, mas o proces
so de produção é socializado, posto que seres humanos, recursos naturais, 
tempo e cultura de uma sociedade são empregados, gerando novos bens 
privados e que serão levados ao intercâmbio no mercado.
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Nesta relação, os indivíduos de uma sociedade buscam encontrar 
satisfação pela troca do que adquirem e têm como exclusivamente seu 
por aquilo de que necessitam. Esta relação é mediada por um equiva
lente, quer dizer, não se está numa sociedade de escambo em que pro
prietários privados de determinados bens intercambiam numa troca de 
bens com valor de uso que reciprocamente necessitam.

Na sociedade capitalista, o mercado é o local de proprietários 
privados de bens (valores monetários ou propriedades conversíveis em 
moeda), que lá buscarão valores de uso. A  satisfação na sociedade 
daquilo que os sujeitos julgam necessário e bom para si se dá pela 
aquisição de propriedade de bens com a contraprestação de equiva
lente monetário, em que as partes relacionam-se numa ambivalente 
relação de troca. Um lado satisfaz-se com a aquisição de objetos, en
quanto o outro com a aquisição de valor equivalente ao objeto. Contu
do, tanto um quanto outro necessitam do (e se encontram) no mercado 
para aquisição de equivalente e de objetos, mas em momentos neces
sariamente diferentes. Neste relacionamento, desfazem-se laços con
cretos entre sujeito e objeto.

A relação do sujeito com os objetos necessários para a constru
ção de sua existência se dá mediada pelo mercado. A  tradição -  
transmissão e reprodução social de relacionamentos entre sujeitos e 
objetos -  é substituída pela livre concorrência na produção em que o 
mote é a decisão individual de produção e investimento a partir do 
poder individualizado sobre riquezas produtivas. Neste processo se dá 
o desenraizamento humano, que se “ liberta”  da lim itação do ambiente 
e se toma indivíduo que sobrevoa o in fin ito , em busca de novas co
modidades, novos meios de satisfação de necessidades, novos praze- 
res, novos remédios, enfim novas mercadorias, a serem produzidas 
(gerando dinheiro), a serem consumidas (promessa de satisfação). O 
dinheiro assume o papel de toda e qualquer necessidade e satisfação, 
pois ele é a promessa. Sua detenção liberta o ser humano de privações 
físicas, geográficas, sociais, culturais etc.

Imersa nesta relação contínua de reprodução de contratos de en
trega de objetos contra entrega de equivalente monetário, os sujeitos 
reproduzem a produção econômica na sociedade, solid ificando laços 
de dependência em que aquele que não é proprietário privado e não 
expressa a linguagem de troca bem-equivalente é devidamente reco
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nhecido como “ excluído” . Excluído do mercado e excluído da socie
dade, pois é nesta soma de contratos entre proprietários privados que 
se dá a coesão da produção da existência social. Somente integra a 
sociedade aquele que possui algo transformável em equivalente mo
netário, pois toda relação material humana se torna uma relação trans
figurada pelo valor monetário.

Em conclusão, assim se dá a propriedade na sociedade em que 
vivemos: individualizada, traduzida em equivalente monetário, ins
trumento para satisfação individual. Deve-se ressaltar, que esta forma 
de propriedade é apenas uma forma social historicamente dada à rela
ção do ser humano com o seu meio. Muito longe está de ser A tradu
ção da relação sujeito-objeto. É estranha, mas verdadeira a transfor
mação de ideologias em verdades absolutas, afirma Flores1. As pesso
as, imersas nesta sociedade em que o sujeito se apropria de um valor e 
não de um objeto, para obtenção de riquezas, acabam identificando 
propriedade como a forma adquirida pela sociedade de mercado, como 
se esta forma de propriedade fosse a única possível e existente. Não se 
chega a refletir que os milênios de história da humanidade reservaram 
alguns séculos para a expressão deste modo de produção.

Daí a afirmação de Ost que "A  sociedade voltada intensamente 
às relações de troca de mercadoria, induz à redução irrefletida do 
conteúdo do vocábulo “ patrimônio”  ao conjunto de coisas que apre
sentam determinado valor pecuniário.”

De fato, patrimônio representa um conjunto de propriedades 
como objetos exteriores aos sujeitos aptos a contribuir com a forma
ção de sua existência. Patrimônio são objetividades necessárias para 
formar a individualidade e a identidade social. Nesta palavra não está 
impregnado o sentido individualista, mercantilista ou utilitarista dado 
à propriedade privada na sociedade moderna. É possível, claro, tratar- 
se patrimônio como um conjunto de propriedades privadas, neste caso, 
porém, estamos diante de um tipo específico de patrimônio.

O individualismo e o utilitarismo moderno constituem o patri
mônio como matriz a partir da qual se produzem mercadorias. A  apro
priação do patrimônio nesta sociedade não se dá de maneira direta, 
mas mediada pela moeda. A apropriação de objetos mediada por equi

1 FLORES, Joaquín Herrero. El vuelo de Anteo. Descié, Bilbao, 2001, p. 23.
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valente é aquilo que M arx2 denominou de alienação, onde a relação 
apropriai iva dissocia-se da atividade efetiva concreta apropriadora. 
Uma apropriação não alienada consiste no reconhecimento do am
biente como a natureza dos indivíduos de uma sociedade, na domina
ção dos meios de produção pelo trabalho e na consciência do ind iv í
duo de sua inserção no processo de produção e integração social.

Na sua origem, entretanto, o patrimônio se revela como objeto l i 
gado à essência do sujeito. O patrimônio de um indivíduo -  afirma Ost 
-  “ é o conjunto de objetos necessários a sua realização, ao seu desen
volvimento, aí compreendidos naturalmente os bens econômicos, po
rém não a eles restrito. [...] O conteúdo de um patrimônio ultrapassa a 
realidade econômica que o visualiza como um conjunto de bens co
merciáveis. O patrimônio é uma ‘potência ju ríd ica ’ , um atributo da 
personalidade do sujeito de d ire ito.”  '

O patrimônio, enfim, é um conceito transtemporal, que se revela, 
tomando-se o hoje, o ontem e o amanhã, como uma herança do passa
do, a qual transitando pelo presente, é destinada a dotar os hóspedes 
futuros do planeta.”

O patrimônio é o laço que une as gerações: ele é aquilo que vem 
dos pais e que por esta razão é destinado aos filhos. Vetor de valores 
essenciais a uma comunidade, ele transmite, por intermédio do bem 
que os porta, suas convicções, seus vínculos; assim se constrói, com a 
continuidade, a coerência de uma linhagem, fam iliar, nacional, quem 
sabe um dia, humana.

Além desta função intergeracional, a mais evidente, o patrimônio 
representa ainda um traço de união. Contribui com o reconhecimento 
do indivíduo como ser único e como ser ativo em sociedade. O patri
mônio é o laço entre o ter e o ser. “ Portadora de um sentido, a pro
priedade cessa de ser apenas o domínio do te r4.”

" Cf. M AR X, Karl. “ O trabalho alienado” , in: Manuscntos económicos-filosóficos. 
Edições 70, Lisboa, 1989, pp. 157-172.

3 OST, François. A natureza à margem da lei. Instituto Piaget, p.45.
4 Idem.
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2. APROPRIAÇÃO PRIVADA 
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Apesar de toda dinâmica moderna de produção de bens e cons
trução de patrimônio privado pela reprodução das relações de merca
do, este conceito de patrimônio é ainda possível de ser identificado na 
realidade social moderna. Contudo, é encontrado exatamente aonde os 
infinitos tentáculos do mercado não chegaram a alcançar, como por 
exemplo, no que concerne aos bens ambientais que não integram a 
produção econômica de mercado.

Exemplificando: uma espécie vegetal é um bem que compõe o 
patrimônio ambiental, porém, quando suas características genéticas 
são apropriadas, integrando um processo produtivo, passa a fazer parte 
de um conjunto de propriedades privadas que resultarão na mercadoria 
-  um bem com valor de troca, síntese de todos os bens apropriados 
para sua produção. Este bem apropriado para a produção de mercado
ria passa a ter todas as características de uma propriedade privada: 
intercambiável por dinheiro, domínio privado, geradora de riqueza 
monetária pelas trocas das mercadorias no mercado. Apropriado para 
integrar a atividade produtiva geradora de mercadoria, a propriedade é 
necessariamente propriedade de um sujeito de direito, uma unidade 
produtiva, constituída ou não formalmente.

A mercadoria (objeto adquirido no mercado pela contraprestação 
monetária) adquire vida própria, numa transformação fantasmagórica 
onde a sua origem complexa, seu processo produtivo envolvendo for
ças sociais múltiplas são ignorados, pela mera representação em um 
valor numérico. Esta simplificação reduz as relações humanas à uni
dimensional idade — em que a unidade de um bem corresponde a uma 
expressão de valor. Nestas relações contratuais de oferta de um bem 
contra uma prestação monetária, a simplificação na troca elimina a 
pluralidade -  em que a unidade de um bem corresponde a uma plura
lidade de conhecimento, trabalho, tempo, espaço de uma sociedade.
I udo é reduzido a dinheiro, a mediação absoluta.

O sujeito apropriante é unidimensional, pois reduz sua existência a 
esta mecânica bem-equivalente. A natureza — este meio exterior ao ser 
humano -  é dominada de modo a instrumentalizar esta dinâmica. A redu
ção da existência humana à unidimensionalidade implica na redução da
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sua natureza exterior, sua objetividade, à instrumentalidade. Com isto, o 
patrimônio ambiental passa a ser paulatinamente apropriado e transfor
mado em patrimônio privado, na medida em que se insere na produção de 
mercado, pois estes bens passam a integrar o sistema de preços e o pro
cesso produtivo, formado pela teia contratual bem-equivalente entre su
jeitos individualizados. Os bens ambientais saem da composição do pa
trimônio natural e compõem o patrimônio privado, de maneira singulari
zada. E neste movimento, a origem do bem, suas múltiplas funções den
tro do meio e da sociedade, são ignoradas.

A instrumentalização da natureza provocou os problemas am
bientais contra os quais o movimento ecológico se volta forçando uma 
mudança de paradigma: as reivindicações ambientalistas engendram 
normas de direito ambiental que procuram orientar a troca da velha 
visão de mundo mecanicista para uma construção da realidade como 
um todo. Procura-se, talvez, como na visão de Lukács, a verdadeira 
revolução da sociedade: aquela que não derroga a sociedade combati
da e seus instrumentos com um ato ordinário, mas que demonstra sua 
nova dinâmica a partir da corrosão desde o interior da sociedade.

A civilização industrial encontra-se em contradição com as leis 
da natureza, o que leva à crise ecológica. A solução desta contradição 
é apenas possível quando as leis da natureza se colocam como funda
mento da práxis social.

“ Freqüentemente neste contexto a natureza é compreendida 
como força libertadora e modificadora da sociedade, a relação com a 
natureza deve se tornar um potencial de resistência contra a alienação 
e a opressão na sociedade.” 5

Deve-se, contudo, lembrar a capacidade regeneradora do mercado. 
A atividade econômica de mercado é expansiva, necessita de constante 
inovação para gerar maior volume de equivalente monetário. Um expe
diente utilizado desde seu surgimento é a conquista de recursos para o 
mercado. Os descobrimentos, os fluxos de expansão colonial, a conquista 
de novos mercados, a uniformização de desejos e necessidades são cons
tantes na história do modo de produção capitalista. Continuamente assis
te-se ao ingresso de pessoas e bens neste modo de produção.

5 OECHSLE, Mechtild. Der õkologische Naturalismus: zum Verhãltnis von Natur. 
Frankfurt, Campus Verlag, 1988, p.7.
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O movimento mais recente de incorporação de recursos ao mercado 
é descrito pelos diversos expertos do processo de globalização. Neste mo
vimento geral, se dá a busca por novas matérias-primas capazes de aque
cer a geração de mercadorias da indústria químico-farmacéutica. A força 
de expansão do mercado dirige-se ao patrimônio ambiental apropriado 
por produções sociais fora-do-mercado, cujas relações sociais e patrimo
niais estão fundadas nas escolhas coletivas e na ação transformadora do 
meio, não mediada pelo equivalente monetário.

Além do patrimônio genético, a força incorporadora do mercado 
busca os conhecimentos e as tecnologias desenvolvidos em atividades 
sociais produtivas fora da dinâmica de mercado. São os chamados 
“ conhecimentos tradicionais associados” , um saber construído pela 
ação social de produção da existência, em que técnicas de ação sobre o 
meio são desenvolvidas para melhor satisfação de necessidades e 
vontades, pela atividade direta dos homens junto ao meio, na constru
ção da vida social. Na elaboração deste conhecimento, o meio é apre
endido em sua complexidade e não reduzido à unidade monetária, pela 
apropriação no mercado. A água e os vegetais, por exemplo, são mani
festações de um todo complexo, unidade do diverso. Guardando esta 
herança, ingressam como objeto social a ser apropriado e transforma
do. Modos de apropriação distintos geram conhecimentos distintos. O 
conhecimento tradicional é fruto do reproduzir de uma determinada 
relação social entre os homens e destes com o meio para a produção 
de sua existência. Este resultado não tem valor monetário, não gera 
mercadoria, o que só ocorrerá quando ingressar como recurso no pro
cesso produtivo fundado na propriedade privada, tendo na unidade 
produtiva o lócus transformador de recursos: privados para a constru
ção da mercadoria.

3. A REGULAMENTAÇÃO DO ACESSO AOS 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS E 
AOS RECURSOS GENÉTICOS

O reconhecimento jurídico da valorização pelas forças de merca
do do conhecimento da natureza desenvolvido pelas comunidades que 
desenvolvem seu modo de vida apartado da mecânica de reprodução
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do capital e da propriedade privada como fundamento da aquisição de 
bens de uso, está na edição da Medida Provisoria n° 2.186-16, de 24 
de agosto de 2001.

São sujeitos detentores dos objetos, cujo acesso é regulado pela 
MP, as comunidades indígenas e locais. Segundo essa norma, são 
comunidades locais aqueles grupos humanos que, segundo definição 
legal, incluem remanescentes de comunidades de quilombos e se dis
tinguem por suas condições culturais, organizando-se tradicional
mente, por gerações sucessivas e costumes próprios, conservando suas 
instituições sociais e econômicas. É marcante a diferença social, cu ltu
ral e econômica das comunidades indígenas e locais, em relação ao 
modo de produção dominante. A diversidade de cultura gera a d iver
sidade de conhecimento. Modos distintos de se relacionar com o meio 
e de se apropriar de objetos são responsáveis pela riqueza de conheci
mento guardado por estas comunidades. São expressões do diverso, 
sociedades que manifestam a alteridade, provocam a reflexão sobre a 
pluralidade de caminhos e a valoração do outro.

Uma comunidade tradicional apresenta cinco elementos iden tifi
cadores: 1. propriedade comunal; 2. produção voltada para dentro 
(valor de uso); 3. distribuição comunitária do trabalho não assalariado;
4. tecnologia desenvolvida e transmitida por processo comunitário, a 
partir da disposição de adaptação ao meio em que se estabelecem;
5. transmissão da propriedade, conhecimento, pela tradição comunitá
ria, intergeracional.

As gerações formadoras e conservadoras destas culturas são res
ponsáveis pelo conhecimento, fruto da diferença de contato com o 
meio natural. O valor deste conhecimento é o de uso no interior dessas 
sociedades. Está diretamente relacionado com a busca de melhor rela
ção do ser humano com sua natureza inorgânica. Enquanto objeto 
produzido e reproduzido nessas sociedades, o conhecimento associado 
ao meio é um patrimônio que não tem valor de troca e não é apropria
do individualmente. Sua produção, reprodução, utilização, manuten
ção é social: um patrimônio da coletividade que dele necessita e com 
ele constrói sua existência.

A  Medida Provisória n° 2.186-16, de 24 de agosto de 2001, re
gulamenta o inciso II do § I o e o § 4o do art. 225 da Constituição Fe
deral. Regulamenta, também, os arts. I o, 8o, alínea “j ” , art. 10, alínea
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“ c” , 15 e 16, alíneas 3 e 4, da Convenção sobre Diversidade Biológica. 
Traz uma série de definições, destacando-se aquelas sobre os bens que 
serão objetos de contrato regulado por esse instrumento normativo.

A MP define patrimônio genético como informação de origem 
genética, contida em amostras do todo ou de parte de espécime vege
tal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas e substân
cias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de extratos 
obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados em condições 
“ in situ” , inclusive domesticados, ou mantidos em coleções “ ex situ” , 
desde que coletados em condições “ in situ”  no território nacional, na 
plataforma continental ou na zona econômica exclusiva.

O patrimônio genético encontra-se na diversidade biológica, sua 
expressão viva. A diversidade biológica pode constituir-se em fonte de 
grandes riquezas. Ela encerra valor ecológico, genético, social, eco
nômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético. Os 
benefícios proporcionados por ela aos seres humanos em termos eco
nômicos encontram-se ainda pouco estudado. Mas já  se sabe que a 
biodiversidade é a base da atividade agrícola, pecuária, pesqueira e 
florestal, que ela oferece matéria-prima para o melhoramento genético 
de espécies úteis e para as biotecnologías.

Washington Novaes traz em artigo publicado pelo jornal O Esta
do de São Paulo a informação de que(> o patrimônio biológico brasilei
ro foi avaliado preliminarmente pelo Ibama em R$ 4 trilhões, ou cinco 
vezes o PIB do país. No que concerne à biodiversidade de todo o pla
neta, expõe o artigo: “ Estima-se que os serviços naturais prestados a 
cada ano -  utilizando o método de R. Constanza e um grupo de cien
tistas, que calcularam a quanto eqüivaleriam em ações humanas os 
vários serviços prestados gratuitamente pelos ecossistemas (fertilidade 
dos solos, absorção de carbono, recursos hídricos, etc.) -  vai se chegar 
a um número algumas vezes maior ainda que o valor da biodiversida
de". Novaes ainda ressalta que cerca de 10% a 20% do total de espé
cies vivas do nosso planeta encontra-se no Brasil, que é o maior entre 
os países de megabiodiversidade.

fl NOVAES. Whashington, “ As Contas do Petróleo” , O Estado de São Paulo, 28 de 
julho de 2000, p.2.
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A Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada por mais de 
170 países e ratificada pelo Congresso Nacional em 3 de fevereiro de 
1994, através do Decreto Legislativo n° 2/94 é o marco legal para a 
proteção da diversidade biológica no territorio brasileiro. Esta con
venção representa a preocupação e o esforço dos Estados signatarios 
em favor da busca da compatibilização entre a proteção dos recursos 
biológicos e o desenvolvimento social e económico.

A  convenção tem por objetivo a conservação da diversidade 
biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição 
justa e equitativa dos beneficios derivados da utilização dos recursos 
genéticos.

Conceitua a MP o segundo objeto passível de contratação pelas 
regras desta norma. Trata-se do conhecimento tradicional associado. 
Conhecimento Tradicional Associado é informação ou prática in d iv i
dual ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, 
com valor real ou potencial associado ao patrimônio genético.

O conhecimento tradicional associado é um conhecimento fo rja 
do em gerações, oriundo da convivência com o meio, fruto de vivên
cia, trazendo resultados fincados na necessidade de compreensão e 
apropriação do meio. Como recurso local comunal, sua exploração é 
equitativa, e a sustentabilidade de sua exploração é condição imediata 
para existência e unidade da sociedade e de sua identidade cultural.

O conhecimento tradicional associado é conhecimento da nature
za, oriundo da contraposição sujeito-objeto sem a mediação de ins
trumentos de medida e substâncias isoladas traduzidas em códigos e 
fórmulas. E oriundo da vivência e da experiência, construído num 
tempo que não é aceito pela máquina da eficiência e da propriedade 
privada, mas cujos resultados podem v ir a ser traduzidos em mercado
ria geradora de grandes lucros, quando tomados como recursos da 
produção mercantil.

A  MP disciplina o acesso ao patrimônio genético, o acesso ao 
conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios adqui
ridos com a exploração do patrimônio genético e do conhecimento 
tradicional associado e o acesso à tecnologia e transferência de tecno
logia para sua conservação e utilização. Acessar é apropriar-se. Quan
do a norma fala sobre acesso, dispõe sobre a apropriação, em que o 
sujeito “ acessante”  torna-se proprietário privado de algo que não é
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privativo de ninguém, pois ou pertence a todos (patrimônio genético) 
ou pertence a uma coletividade específica (conhecimento tradicional 
associado ao patrimônio genético). Só há propriedade privada se o 
proprietário encontrar-se legitimado pela norma jurídica. Ocorre uma 
apropriação privada originária, em que aquilo que está fora do merca
do e do sistema privado de propriedade torna-se pela primeira vez 
integrante do modo capitalista de produção.

A propriedade privada é garantida pelo direito. A MP n° 2.186- 
16 é especificamente legitimadora da propriedade privada do patrimô
nio genético e do conhecimento tradicional acessados. Embora orig i
nária, há de se remarcar que à apropriação é dada uma característica 
de intercâmbio, como ocorre com as apropriações privadas de bens 
privados inseridos na produção de mercado. Então, tem-se uma apro
priação contratual, porém com características distintas, pois sua o ri
gem é fora-de-mercado. Os sujeitos proprietários privados vão ao 
mercado para adquirir bens privados de outros sujeitos. No caso de 
apropriação privada de patrimônio genético e conhecimento tradicio
nal associado, sujeitos proprietários privados querem adquirir bens 
não privados que estão fora-do-mercado. É um contrato de intercâm
bio em que o objeto não tem, originalmente, um valor de troca, não é 
representado por dinheiro.

Pelo contrato previsto na norma jurídica, visa-se adquirir pro
priedades comunitárias, transformando-as, no ato do contrato, em 
propriedade privada.

Além da diferença substancial do objeto, uma das partes também 
não é um sujeito igual aos demais sujeitos proprietários que partici
pam das relações contratuais no mercado. Não são proprietários priva
dos e não reproduzem sua existência pela aquisição de objetos de que 
necessitam com a mediação de um equivalente. São sujeitos que se 
relacionam em sociedade sem a mediação do dinheiro. Sujeitos que 
não se inserem nas relações produtivas de mercado e que não adquiri
ram o que possuem por intercâmbio de valor de troca, mas agindo em 
função da produção de valor de uso (objetos de que necessitam). As
sim, aqui o mercado vai até as pessoas e ao patrimônio material e 
¡material, ajustando-os à dimensão do valor de troca. Resta analisar a 
constitucionalidade deste movimento.
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É constitucional a inserção de um patrimônio coletivo nas rela
ções privadas de produção? É constitucional a transformação da pro
priedade coletiva em propriedade privada? É constitucional a m od ifi
cação de modos de vida tradicionais pelas novas relações criadas e 
pelo sistema de remuneração previsto?

4. CONTRATO DE ACESSO:
TRADIÇÃO VS. MODERNIDADE

O contrato é uma relação de transação de propriedades privadas 
entre agentes capazes (pessoa física ou jurídica) em que um oferece 
um bem desejado e o outro a contraprestação. A  MP prevê um con
trato em que se oferece um bem pertencente ao sujeito ofertante, mas 
também a toda sociedade, ao seu passado e ao seu futuro. Em contra
prestação, a MP prevê espécies de remuneração denominadas “ benefí
cios” . Por esta operação, o patrimônio genético e o conhecimento tra
dicional associado entram no sistema de mercado. Esta entrada depen
de de autorização do Poder Público Federal: autorização de acesso e 
de remessa; autorização especial de acesso e de remessa (art. 4o.)

Não apenas estes objetos se inscrevem no sistema de trocas, mas 
os sujeitos que os detêm em forma de patrimônio coletivo são desti
tuídos de sua propriedade comunal, trocada pela propriedade privada. 
No momento em que há a transação do que não pertence a um sujeito 
determinado nem no espaço, nem no tempo (pertence à comunidade, 
a gerações passadas, presentes e futuras), há uma transformação. 
A qu ilo  que não é privado passa a ser, pois o direito reconstitui as re
lações materiais tornando-as privadas, uniformizando-as para ingres
sarem no sistema de trocas. Concomitantemente, encerra-se, pelo me
nos em parte, aquilo que se chama tradição, com a invasão da mo
dernidade.

Tradição é a transmissão de conhecimento, cultura, modo de vida 
intergerações, que geram laços de dependência e solidariedade. Uma 
característica marcante da modernidade é o rompimento da tradição 
pela inovação e individualização, viabilizadas pela produção fundada 
na propriedade privada. Tradição e modernidade opõem-se. O ingres
so de comunidades tradicionais na atividade de troca traz como uma

157



das conseqüências a eliminação da tradição pela incorporação da mo
dernidade.

Importante sublinhar que este encontro para uma relação contra
tual depende da vontade das partes. Sem se reconhecerem como de
tentores de bens e almejarem a aquisição de outros bens não há con
trato. O movimento contratual se dá pelo desejo de se obter algo. Im 
pulso que vem de um sujeito, sem o que não se pode afirmar pela va
lidade jurídica da relação contratual. No caso, há de se saber se os 
sujeitos contratantes cedentes de conhecimento tradicional associado 
ao patrimônio genético têm vontade de obter aquilo que os adquirentes 
lhes propõem, sob pena de vício do contrato. Ora, para tanto é indis
pensável um conhecimento da comunidade sobre os chamados “ bene
fícios", a percepção da sociedade de que aquilo ofertado lhes falta e 
uma disposição da comunidade em obter tal contraprestação.

Como proteção do conhecimento tradicional associado contra o as
sédio da bioprospeção, o art. 9° da MP prevê que a comunidade indígena 
e a comunidade local que criam, desenvolvem, detêm ou conservam tal 
conhecimento tenham “ garantido o direito de: I -  ter indicada a origem do 
acesso ao conhecimento tradicional em todas as publicações, utilizações, 
explorações e divulgações; II -  impedir terceiros não autorizados de u tili
zar, realizar testes, pesquisas ou exploração, relacionados ao conheci
mento tradicional associado; III -  impedir terceiros não autorizados de 
divulgar, transmitir ou retransmitir dados ou informações que integram ou 
constituem conhecimento tradicional associado; IV  -  perceber benefícios 
pela exploração econômica por terceiros, direta ou indiretamente, de co
nhecimento tradicional associado, cujos direitos são da sua titularidade, 
nos termos desta Medida Provisória.”

Aquilo que a MP chama de direito garantido, na verdade são d i
reitos outorgados posteriormente à entrada da comunidade indígena ou 
local no sistema de mercado, posto que são direitos propriamente v in
culados ao modo de produção dos interessados no acesso e não v in 
culados à prática cultural sócio-econômica das comunidades.

Direito à divulgação da origem do conhecimento é sim ilar às 
“ griffes”  que envolvem as mercadorias de luxo e seletas, informando 
o consumidor a sua origem. Trata-se de um diferencial do bem de 
mercado. A divulgação controlada da origem é um valor agregado ao 
bem, integrando o preço da mercadoria (art. 9o, I).
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Direito  de exclusividade no Contrato de Utilização do Patrimônio 
Genético é um segundo direito que passa a existir com a existência do 
contrato que permite o acesso de agentes de mercado ao conhecimento 
associado. É na verdade um direito de exclusividade do interessado no 
conhecimento tradicional, que só posteriormente à entrada da comuni
dade no sistema de trocas e na exclusividade dos direitos de proprie
dade, passa lhes ser interessante restringir o acesso (art. 9o, II).

A titularidade do direito de divulgação do conhecimento associa
do, que passa a ser exclusivo da comunidade contratante, é uma espé
cie de direito privado de uma coletividade, apesar da contradição no 
termo (art. 9o, III) . Trata-se de uma atribuição própria ao sistema de 
propriedades privadas, que enfrenta entre outras dificuldades o pro
blema de circunscrever-se a uma determinada comunidade um conhe
cimento tradicional que pode ter sido desenvolvido também por outras 
comunidades envolvidas com o mesmo patrimônio genético. A  pro
priedade privada sobre um bem de mercado exclui as pretensões de 
outros sujeitos sobre a titularidade daquele bem. Como d ir im ir esta 
questão está longe de uma solução satisfatória para a pluralidade de 
comunidades indígenas e demais comunidades tradicionais.

D ireito  à contraprestação contratual pela entrega do conheci
mento associado, a que a MP chama “ benefícios” , e que, em realidade, 
são traduzidos em diferentes vantagens que podem ser monetaria
mente determinadas (art. 9o, IV ), é um direito que surge com a possi
bilidade de comercialização daquilo que estava fora do comércio.

O art. 25 desta MP define o que são benefícios, entre outros, que 
possam v ir a ser estipulados, posto que seu texto não é taxativo: I -  
divisão de lucros; II -  pagamento de royalties; I I I  -  acesso e transfe
rência de tecnologias; IV  -  licenciamento, livre de ônus, de produtos e 
processos; V -  capacitação de recursos humanos.

Esta remuneração ou é por entrega de equivalente monetário (I, 
II), ou por bens que representam um valor de troca no mercado (II, IV , 
V). O acesso e transferência de tecnologia por parte do adquirente é 
transformação do modo de vida que gerou o conhecimento tradicional, 
com a implantação na comunidade de uma tecnologia voltada à pro
dução de mercado. Capacitação de recursos humanos é o preparo da 
força de trabalho que passará a ser mão-de-obra especializada destina
da a uma determinada produção, podendo-se perguntar se estes bene
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fícios servem à comunidade ou ao adquirente do patrimônio genético e 
do conhecimento tradicional associado.

Os direitos são direitos privados, mas atribuídos a uma co le tiv i
dade. Visando solucionar esta contradição, o parágrafo único do art. 9o 
dispõe: “ Para efeito desta Medida Provisória, qualquer conhecimento 
tradicional associado ao patrimônio genético poderá ser de titularidade 
da comunidade, ainda que apenas um indivíduo, membro dessa comu
nidade, detenha esse conhecimento’’.

De fato, a totalidade deste artigo perverte toda característica res
saltada, inclusive na própria definição legal, de comunidade local, 
posto que atribui a organizações produtivas diferentes da dominante, 
movimentos similares de interesses e direitos, eliminando as diferen
ças, graças às quais o objeto cobiçado foi construído. Esta uniform iza
ção conduz à necessidade de criação de um indivíduo “ responsável’’ 
para subscrever o Contrato e responsabilizar-se pela cessão. Questões 
como a da aceitação da comunidade envolvida e da freqüente possibi
lidade de um mesmo conhecimento associado ser desenvolvido por 
comunidades ou tribos distintas, e que portanto precisariam participar 
do processo de cessão do conhecimento tradicional associado, são 
completamente ignoradas pelo referido diploma normativo.

A MP regula dois momentos do acesso aos objetos tutelados. O 
primeiro deles é o da pesquisa e bioprospecção, e o segundo é o do 
uso comercial do material e do conhecimento colhidos.

Inicialmente, a MP prevê a autorização de acesso ao patrimônio 
genético e ao conhecimento tradicional associado pelo Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético do M inistério do Meio Ambiente. 
Neste momento, a relação se dá entre Poder Público Federal e institu i
ções de pesquisa nacional pública ou privada, que poderão desenvol
ver suas atividades, devendo no final assinar com o titular da área ou 
representante declaração contendo listagem do material acessado. 
Enquanto o momento é de bioprospecção, os documentos firmados 
têm como sujeitos Poder Público Federal e instituição nacional de 
pesquisa. Sua natureza jurídica é de obrigação unilateral, por meio de 
subscrição de termo de autorização.

Ao término das atividades de bioprospeção, o responsável pela 
expedição de coleta deverá assinar com o seu titular ou representante 
declaração contendo listagem do material acessado (art. 16, § I o). E,
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nos casos em que o titu lar da área ou seu representante não fo r identi
ficado ou localizado, a declaração contendo listagem do material aces
sado deverá ser assinada pelo responsável pela expedição e encami
nhada ao Conselho de Gestão (art. 16, § 2o).

Neste momento de bioprospeção é prevista transferência das 
amostras de patrimônio genético e da informação do conhecimento 
associado a outras instituições nacionais ou estrangeiras, a ser feita 
por Termo de Transferência de Material, que já  prevê uma contra- 
prestação: a “ facilitação do acesso à tecnologia e transferência de tec
nologia para a conservação e utilização desse patrimônio ou desse 
conhecimento à instituição nacional responsável pelo acesso”  (art. 21).

O segundo momento regulado pela MP é o da perspectiva de uso 
comercial de produto ou processo resultante da utilização de compo
nente do patrimônio genético. Neste caso, será necessária a prévia 
assinatura de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Benefícios (art. 19, §1°).

Aqui se chega à dificuldade de enquadramento juríd ico. Prevê a 
MP que, compete ao Presidente do Conselho de Gestão firm ar, em 
nome da União, Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Benefícios (art. 16, §4°).

Antes porém, cabe à instituição beneficiária, identificado poten
cial de uso econômico, de produto ou processo passível ou não de 
proteção intelectual, originado de amostra de componente do patrimô
nio genético e de informação oriunda de conhecimento tradicional 
associado, acessados com base em autorização que não estabeleceu 
esta hipótese, a notificação do Conselho de Gestão, para a form aliza
ção do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição 
de Benefícios (art. 16, § 5o).

Partes contratantes: o proprietário da área pública ou privada, 
ou o representante da comunidade indígena e do órgão indigenista 
ofic ia l, ou o representante da comunidade local e, de outro, a ins
tituição nacional autorizada a efetuar o acesso e a instituição desti
natária (art. 27).

De fato, quando se trata de conhecimento tradicional associado, 
está-se diante de um conhecimento, cuja origem é dada pela posse 
coletiva da terra, pela indivisibilidade de bens de produção, pela im 
possibilidade de definição temporal (formado por gerações) e espacial
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(participação dos membros de uma comunidade). Ademais, proprietá
rio de área pública só pode ser o poder público, e este não é proprietá
rio de conhecimento tradicional só porque detém a propriedade da 
área em que vive uma coletividade, esta sim, detentora de conheci
mento tradicional associado ao patrimônio genético que a envolve e 
que é apropriado.

Em um breve lançar de olhos, tem-se um contrato em que uma 
das partes transaciona no mercado o que não lhe é privativo, em troca 
de uma remuneração que a norma chama de “ benefícios” .

As comunidades são transformadas para ingressarem no merca
do. A diversidade dos seus integrantes é reduzida na figura do repre
sentante ou chefe que deverá firm ar os contratos de apropriação.

Segundo Vandana Shiva, “ sistemas econômicos alternativos de
saparecem e o prospector ocidental é projetado como a única fonte 
para os usos médicos e agrícolas da biodiversidade. Uma vez elim ina
das as alternativas, os monopólios na forma de Direitos de Proprieda
de Intelectual (DPI) parecem naturais.” 7

Contratos são acordos de vontade que resultam numa expressão 
jurídica, onde há um intercâmbio de valores. Cada uma das partes 
pensa em sua própria vantagem. É o que as impulsiona para a celebra
ção do documento. No contrato há mútua dependência de obrigação -  
sinalagma.

Para a validade de um contrato, além da necessidade de se aferir 
a correta vontade dos sujeitos, deve-se verificar a determinação de um 
“justo preço” . Como é possível à parte que está transacionando algo 
que não tem preço, posto que fora do sistema de mercado, defin ir o 
que espera ser uma justa remuneração? Na doutrina contratual, preço 
justo não significa propriamente realizar a justiça social através do 
contrato. Mas, sem dúvida nenhuma, não podendo ser definido por 
uma das partes o valor do que apresenta no mercado, não há como se 
estabelecer a reciprocidade, podendo constituir-se um contrato viciado 
pela vontade.

SHIVA, Vandana. Biopirataria. Petrópolis, RF, Editora Vozes, 2001, p.99.
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5. DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: 
PRIVATIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

O direito de propriedade intelectual deve ser previsto em cláusula do 
Contrato de Utilização do Patrimônio Genético, um requisito indispensá
vel a esta passagem da comunidade tradicional à comunidade global. A 
MP refere-se uma vez à propriedade intelectual e outra à propriedade 
industrial. A firm a que a proteção ao conhecimento tradicional associado 
das comunidades indígenas e das comunidades locais associado ao patri
mônio genético não afetará, prejudicará ou limitará direitos relativos à 
propriedade intelectual (art. 8o, §4°). Prevê o art. 31 que a concessão de 
direito de propriedade industrial pelos órgãos competentes sobre processo 
ou produto obtido a partir de amostra de componente do patrimônio ge
nético, fica condicionada à observância desta Medida Provisória, devendo 
o requerente informar a origem do material genético e do conhecimento 
tradicional associado, quando for o caso.

Direitos de propriedade são atribuições individuais. Porém, o co
nhecimento pode ser construído pela tradição e pela vivência coletiva. 
Em oposição à razão individualista.

Os Direitos de Propriedade Intelectual são conhecidos apenas como 
direitos privados. Isso exclui todos os tipos de conhecimento, idéias e ino
vações que acontecem nas terras comunitárias, alerta Shiva. A  segunda 
restrição dos DPI é que eles são reconhecidos quando o conhecimento e a 
inovação geram lucro e não quando satisfazem necessidades sociais.

Além do mais, desde que os DPI são mais uma proteção do in
vestimento de capital que um reconhecimento da criatividade em si, 
existe uma tendência à posse do conhecimento, e dos produtos e pro
cessos que dele nascem, a fim  de avançar em direção às áreas de con
centração de capital e afastar-se dos povos desprovidos de capital. 
Conhecimento e recursos são, portanto, sistematicamente usurpados 
dos guardiões e doadores originais, tomando-se o monopólio das m ul
tinacionais. Os DPI permitem a privatização da biodiversidade e das 
“ terras comunitárias intelectuais” . “ Bioprospecção”  é cada vez mais a 
palavra usada para descrever essa nova forma de fechamento.8

8 Opus cit. pp. 31-32.
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Estas disposições demonstram a pressão tecnológica e econômica 
para substituir diversidade por homogeneidade, reduzindo matéria em 
valor de troca, transformando bens de uso em “ comodities” .

Somente a partir desta subversão da ordem tradicional é possível ge
rar valor monetário. A natureza e o conhecimento são reduzidos a maté
ria-prima. Entretanto, foram gerados fora do sistema de trocas, estrangei
ros à valoração monetária. A tradição, a experiência, não entram no cál
culo do preço. Somente ao se inscrever na produção industrial, com a 
modificação da tecnologia empregada na extração das propriedades do 
patrimônio genético, este passa a agregar valor. Ao mesmo tempo, retira
se o valor das fontes (recursos biológicos, bem como o conhecimento 
nativo), que são reduzidas a matéria-prima.

Vandana Shiva alerta que modificar tecnologias, entretanto, não 
cria valor. O valor do produto depende da fonte. A sociedade é que é a 
fonte do conhecimento, não o inventor da modificação epistemológi
camente insignificante, mas tecnológicamente poderosa.9

O sistema de redução dos objetos à equivalentes monetários não 
se autoperpetua, necessita continuamente de apropriações inovadoras 
fora do mercado. “ Dos 120 princípios ativos atualmente isolados de 
plantas superiores e largamente utilizados na medicina moderna, 75% 
têm utilidades que foram identificadas pelos sistemas tradicionais. 
Menos de doze são sintetizados por modificações químicas simples; o 
resto é extraído diretamente de plantas e depois purificado.10

A elaboração do Contrato de Utilização de Patrimônio Genético 
e de Repartição de Benefícios é uma espécie de beijo do Conde Drá- 
cula. Uma vez realizado, todo o ser e a existência da comunidade tra
dicional se transforma. Se a comunidade não foi buscar no sistema de 
mercado, fundado em equivalentes monetários e propriedade privada, 
o caminho para desenvolver a produção de sua existência, o mercado 
foi até ela, transformando a comunidade detentora de conhecimento 
tradicional em comunidade de mercado. O patrimônio genético da 
coletividade e o conhecimento tradicional a ele associado são inseri
dos no sistema de preços de mercado, como propriedade privada, tran
sacionada e garantida pelo direito de patente.

9 Opus cit., p 101.
10 Idem.
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O mercado é un i versal izan te e destruidor de diferenças, a cada con
tato ele transforma o diferente em um igual, transforma toda diversidade 
em equivalente e todo valor de uso em valor de troca. As comunidades 
que detêm o conhecimento associado e que desenvolvem seu modo de 
vida dentro da dinámica das leis da natureza são inseridas no mercado, 
constituindo-se agentes econômicos detentores de direitos de propriedade.

Operada esta transformação, são “ naturais”  os direitos próprios 
ao sistema de propriedades privadas para as comunidades: direitos de 
remuneração pela transferência de seu patrimônio (patrimônio genéti
co e conhecimento associado); direitos contra terceiros que se apro
priem indevidamente (sem a devida transação), usando e divulgando o 
conhecimento; direito sobre a declaração da origem como detentores 
de uma marca diferencial de mercado (instituição de apelação de o ri
gem); d ire ito de propriedade industrial sobre processo ou produto 
obtido a partir de amostra de componente do patrimônio genético.

Na sociedade do descartável e do consumo rápido, adquire-se em 
um ato, sob o rótulo de conhecimento tradicional associado, gerações 
de convívio, trabalho, adaptação, resistência. A to contínuo, todo este 
complexo é destruído, tragado pela uniformização do mercado. Uma 
comunidade que se envolve com os contratos, benefícios, direitos de 
propriedade intelectual, perde seu vínculo tradicional, e tudo aquilo 
que foi objeto de aquisição extingue-se com a subscrição contratual, 
que ceifa sua semente reprodutora (a formação social original). A 
apropriação do conhecimento sem a respectiva alteração da estrutura 
social, que não fo i apta a desenvolver este conhecimento por si, não 
livra a sociedade industrial da desagregação social e do colapso pela 
destruição dos recursos naturais.

O conhecimento tradicional é a manifestação de um complexo 
cultural, de uma racionalidade própria de compreensão do outro e do 
universo. A dqu iri-lo  é obter uma outra visão de mundo, incompreen
sível pela racionalidade da lógica formal e do pragmatismo utilitarista. 
É por aquela razão e não por esta que se desenvolve o conhecimento 
tradicional ambicionado pelo mercado. A  razão eficiente do mercado, 
contudo, procura o resultado e descarta o processo de sua criação, por 
não atender à dinâmica da melhor eficiência alocativa. Nesta dinâm i
ca, a mercadoria paira sobre o tempo e a história, desenraizada, está 
purificada para ser exclusivamente valor. Esta apropriação pelo mer
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cado é simultaneamente a negação da cultura que originou o conheci
mento tradicional associado ao patrimônio genético." Descarta-se 
todo procedimento, ficando-se com o princípio ativo de uma determi
nada substância. O recurso despregado de seu ambiente natural- 
cultural submete-se à razão unidimensional (Marcuse), própria da 
racionalidade do mercado que reduz toda matéria (mercadoria) a valor 
monetário. Esta razão é insensível ao mito e ao respeito ao desconhe
cido. Ceifado de seu processo, preserva-se o recurso, perece a cultura. 
Drácula procura sangue humano e ao beijar o humano toma-o inu
mano, mortos vivos que, se não se extinguem completamente, tornam- 
se um outro ser, jamais podendo regressar ao momento anterior ao 
contato sedutor.

Contudo, a conservação da estrutura social e da identidade cultu
ral das comunidades indígenas e tradicionais deve ser garantida, se 
não pelo simples respeito ao outro, pelo reconhecimento de que graças 
a sua forma organizativa obtiveram superior e mais efetivo conheci
mento do meio em que se instalaram.

I ornando Antônio Cândido: “ Devemos ter em mira que certas 
culturas resolvem de maneira mais satisfatória que outras os proble
mas de ajuste ao meio e às transformações sociais, graças não só ao 
equipamento material como à organização adequada das relações.” 12 
Contudo, respostas mais satisfatórias de adaptação ao meio não tradu
zem a capacidade das comunidades indígenas e tradicionais de resisti
rem à dominação e à atração exercida por outros povos.

Tecnicamente, um contrato, cujo objeto é um bem coletivo, cujo 
titular é indeterminado no tempo e no espaço, é nulo. Para ser válido, 
é necessário derrogar, pela força ou pela lei, a propriedade coletiva,

O pesquisador Elisaldo Carlini do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psi- 
cotrópicas da Unifesp descreve o processo de cura usado pelos índios Krahô: “ Durante o 
exercício de sua função, os xamãs, denominados wajacas em timbira, fumam cachimbos 
recheados de tabaco, maconha ou outras plantas alucinógenas. A fumaça é assoprada 
sobre os pacientes. Dependendo do caso, o wajaca pode espalhá-la pelo corpo do doen
te, a íim de visualizar melhor o mal. Ou concentrá-la num único ponto para poder ‘chu
par o mal, extraindo a enfermidade-feitiço do organismo em sofrimento. No dia se
guinte a esse ritual, praticado geralmente à noite, os xamãs formulam a receita com 
plantas que, em sua visão, vão ajudar o colega da aldeia” . “ Da Aldeia ao Labora- 

 ̂ tório” . In: Pesquisa FAPESP, nov.-dez/2001, n ° 70, p. 14.
12 CÂNDIDO, Antônio. Os parceiros do rio bonito. São Paulo, Editora 34, 1964, p. 26.
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inventar uma vontade autônoma e impor direitos pela lei. Para popula
ções tradicionais, significa derrogar a sua própria existência com o 
desprezo ao procedimento gerador do conhecimento.

A  Constituição não permite esta derrogação. A  liberdade de iniciati
va é um princípio constitucional presente no seu art. I o, que traduz a liber
dade de qualquer cidadão desenvolver sua atividade produtiva, com inde
pendência, inclusive manter-se fora do sistema de mercado se assim o de
sejar. Liberdade para produzir a existência legitima a diversidade dos mo
dos de produção na sociedade brasileira e garante sua proteção jurídica.

Poder-se-ia argumentar, inclusive, que esta liberdade permite aos 
cidadãos escolher por modificar as formas de produção tradicional
mente desenvolvidas, rendendo-se às atraentes forças do mercado. 
Porém, a configuração da liberdade de iniciativa envolve a considera
ção dos demais princípios constitucionais, como o da dignidade da 
pessoa humana (art. 1°, III) , prevalência dos direitos humanos (art. 4o, 
II), promoção do bem de todos (art. 3o, IV ).

Além destes princípios impõe-se a observância da proteção à d i
versidade cultural: “ O estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos partic i
pantes do processo civ iliza tório  nacional”  (art. 215, § I o).

O respeito e a preservação da diversidade cultural é um direito de 
todos os brasileiros. Dispõe o artigo 216: “ Constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individual
mente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos 
quais se incluem: ... II. Os modos de criar, fazer e viver” .

Especificamente à identidade cultural dos povos indígenas, dis
põe o art. 231: “ São reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá- 
las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” .

Poder-se-ia aqui festejar um novo tipo de contrato. Mas fazer isto é 
ignorar o sentido do contrato na teoria jurídica que prevê sujeitos iguais, 
proprietários privados, exercendo sua vontade própria, aptos ao sinalag- 
ma. Além disto, é ignorar as disposições constitucionais que clamam pela 
preservação da diversidade cultural e da característica coletiva de deter
minados bens como o patrimônio cultural e biológico brasileiros.
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A GESTÃO DOS RECURSOS 
NATURAIS PELOS POVOS INDÍGENAS 

E O DIREITO AMBIENTAL
Fernando M a th ias  Baptista

1. Introdução. 2. D ireito consuetudinário indígena no 
Estado Moderno e a Constituição de 1988. 3. O D i
reito ambiental e sua relação com o direito consue
tudinário indígena.

1. INTRODUÇÃO

Este texto pretende abordar os aspectos jurídicos da evolução do D i
reito Indígena, principalmente a partir das conquistas alcançadas na 
Constituição Federal de 1988, focalizando especialmente a questão da 
gestão tradicional dos recursos naturais de seus territórios, as restrições 
legais impostas pelo Direito Ambiental e a aplicabilidade dessas normas 
em relação aos usos, costumes e tradições dos povos indígenas no Brasil.

2. D IREITO  CONSUETUDINÁRIO INDÍGENA NO 
ESTADO MODERNO E A CONSTITUIÇÃO DE 1988

Para se ter a dimensão do alcance das mudanças trazidas pela Cons
tituição Federal de 1988 no que tange ao reconhecimento dos direitos dos

Advogado, Coordenador Adjunto do Programa Direito Socioambiental do ISA.
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povos indígenas é preciso buscar as raízes do processo de criação dos Esta
dos na história da ocupação das Américas pelos espanhóis e portugueses.

A construção dos impérios colonialistas espanhol e português foi 
um contínuo processo de espoliação de riquezas e supressão de cultu
ras e sociedades inteiras. A quantidade de madeira, ouro e outras r i
quezas naturais arrancadas das terras ameríndias pela ganância dos 
europeus, bem como a violenta assimilação física e cultural a que 
foram submetidos os povos nativos indica, como reflete o jurista Car
los Marés, que a morte de sociedades indígenas inteiras, por armas ou 
doenças trazidas pelo estrangeiro, era, longe de ser acidente ou acaso, 
um resultado previsível e até certo ponto desejável.1

2.1. Direito monista vs. direito plural

Este processo de supressão física e cultural dos povos indígenas 
permaneceu de forma intensa durante séculos e deflagrou-se a partir 
de uma divisão administrativa territorial negociada diplomaticamente 
entre os conquistadores portugueses e espanhóis antes mesmo de atin
girem o novo continente, mediante a celebração do Tratado de Torde- 
silhas.2 Esse acordo entre-reinos, cujo tom denota a intensa influência 
da Igreja sobre o Estado, solenemente ignorava qualquer noção de 
territorialidade indígena já tradicionalmente estabelecida entre os po
vos que habitavam o continente americano.

Essa indiferença e desrespeito ao status territorial estabelecido deno
tam que o Estado, desde priscas eras, detém uma concepção monopolista 
do Direito, enquanto única fonte originária possível de direitos individuais.

MARÉS, Carlos F.; O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, Curitiba: 
Juruá Ed., 2000, p. 42.
(...) e assim vos damos os ditos poderes para em nosso nome e no dos nossos herdeiros 

e sucessores e de todos os nossos reinos e senhorios, súditos e naturais deles, possais 
com os ditos rei e rainha, ou com seus procuradores, assentar e receber e acabar que to
dos os mares, ilhas e terras que forem situados e estiverem dentro da limitação e demar
cação das costas, mares, ilhas e terras que por nós e nossos sucessores ficarem, sejam 
nossos e de nossos senhorios e conquista, e assim de nossos reinos e sucessores deles, 
com aquelas limitações e isenções de nossas ilhas e com todas as outras cláusulas e de
clarações que vos bem parecerem.(...)”  Tratado de Tordesilhas, 07 de junho de 1494.
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A idéia de que o Estado somente pode ter um único D ire ito  posi
tivo, que deve encerrar em si um sistema lógico e perfeitamente con
catenado de leis e respectivas sanções, refuta a existencia de outros 
sistemas normativos paralelos, cujas fontes podem ser baseadas não na 
lei escrita, mas nos costumes e tradições.

Essa noção unicista serviu como base ideológica para a imposi
ção do sistema de dominação territorial e cultural dos europeus sobre 
os povos indígenas americanos. Tanto que o conquistador M artim  
Afonso de Souza, em 1530, ao aportar no Brasil, trouxe consigo or
dens regias da Coroa portuguesa para tomar posse das terras em nome 
del Rey e distribuí-las a quem quisesse nelas trabalhar, enquanto a 
Espanha chegou a criar um complexo sistema juríd ico  (as Leyes de 
índias) para ser aplicado em seu império americano.

Isso mostra até que ponto o D ire ito  positivo ocidental dos Esta
dos monárquicos europeus serviu como instrumento para suprim ir 
culturas onde outros sistemas jurídicos de base consuetudinaria impe
ravam. M uito  embora esse D ireito tivesse plena legitim idade no âm
bito de seus respectivos Estados, não encontrava -  como até hoje não 
encontra, de certa forma -  respaldo entre os povos indígenas, que não 
o reconheciam como fonte material legítima de direitos.

A relatividade do império do Direito estatal entre os povos indíge
nas já era argüida por estudiosos desde a chegada dos europeus nas Amé
ricas. Frade Bartolomé de Las Casas, bispo da Cidade Real de Chiapa, foi 
o primeiro jurista a introduzir a idéia de que a cada povo corresponde 
uma jurisdição, e que a pluralidade de Direitos era inerente ao chamado 
Direito Natural. Filiado à corrente jusnaturalista do Direito, Las Casas 
acredita que o Direito Natural existe anteriormente a qualquer outro sis
tema jurídico formalmente criado, e que o domínio de todas as coisas da 
Terra corresponde a todos os povos do mundo, fiéis ou infiéis.

Como decorrência deste princípio, Las Casas enuncia que todo 
ser humano, toda a jurisdição, regime ou domínio são livres, dando 
aos povos a liberdade de terem seus próprios governos e seus próprios 
D ireitos4. Portanto, conclui o teólogo jurista que os povos indígenas

3 MARÉS, ob. cit., pp. 45 c 50.
4 “ O domínio das coisas que são inferiores ao homem corresponde a todos os ho

mens do mundo, sem exclusão de fié is ou infiéis, segundo a justiça e disposição d i
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têm direito à terra e à sua própria jurisdição, e a conquista de territó
rios pelos espanhóis representava usurpação e supressão ilegítima dos 
direitos dos povos indígenas. Compreensivelmente, as opiniões de Las 
Casas não eram bem aceitas pelo poder espanhol à época, visto que os 
interesses dominantes seguiam direção diametralmente oposta.

Despiciendo acrescentar que o curso da história não seguiu os 
anseios de Las Casas. O processo de colonização traduziu-se em toda 
a América em um longo e paulatino processo de extermínio, supressão 
e violência dos povos nativos americanos, legitimado por um Direito 
uno, perfeito e acabado, cujo manto encobre a multiplicidade do D i
reito consuetudinario dos povos indígenas.

2.2. Direito individual vs. direitos coletivos

O Estado moderno ocidental foi forjado principalmente a partir 
das revoluções francesa e industrial dos séculos X V III  e X IX  respecti
vamente, e refletia à época os anseios da então emergente classe bur
guesa, cujos interesses econômicos individuais sobrepujavam os an
seios sociais das camadas menos favorecidas da sociedade.

Essa circunstância influenciou claramente a criação da nova or
dem jurídica estabelecida nesses Estados, e conseqüentemente, na 
ordem jurídica imposta aos povos indígenas pelos impérios espanhol e 
português nas Américas.

Assim, a par da unicidade do Direito estatal acima comentada, a 
concepção individualista do ordenamento jurídico dos países europeus 
e dos Estados que foram criados na América, e a especial preocupação 
com a garantia do direito à propriedade privada individual -  que ape
nas reflete a preocupação do legislador em manter um sistema de do-

vincis em geral, e conforme o direito natural e das gentes em particular. (...) 
Quaisquer nações e povos, por infiéis que sejam, possuidores de terras e de reinos 
independentes, nos quais viveram desde o inicio, são povos livres e que não reco
nhecem fora  de si nenhum superior, exceto os seus próprios, e este superior ou es
tes superiores têm a mesma pleníssima poleslade e os mesmo direitos do príncipe 
supremo em seus reinos, que os que agora possui o imperador em seu império. ” -  
LAS CASAS, Bartolomé. Princípios para Defender a Justiça dos índios, in M A 
RES (org ), Textos Clássicos sobre o Direito e os Povos Indígenas, Curitiba: Ju- 
ruá/Núcleo de Direitos Indígenas -  NDI, 1992, pp. 13 e 21.
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mi nação econômica burguesa criado em séculos passados -  constituiu- 
se contemporáneamente na forma de exclusão e marginalização dos 
povos que detinham concepções éticas e sociais de natureza coletiva, 
que se traduziam em seu direito costumeiro.

Como conseqüência, a concepção territorial tradicional indígena en
controu-se totalmente incompatível com os parâmetros da ordem jurídica 
positiva do Estado brasileiro (e certamente dos demais estados latino 
americanos), face à sua natureza coletiva, em permanente confronto com 
a preocupação em garantir a propriedade privada pessoal, valor caro à 
sociedade burguesa cristã. O Direito uno e individualista não tinha res
postas para assimilar a noção de direitos territoriais coletivos.

Foi preciso para tanto absorver a noção de direitos coletivos, que 
veio efetivamente a consolidar-se no ordenamento juríd ico  brasileiro a 
partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

A Constituição de 88 inseriu na ordem jurídica positiva brasileira a 
noção de direitos coletivos não apenas no tocante à questão indígena. Os 
direitos do consumidor por exemplo também são reconhecidos nessa fase, 
especialmente depois do advento do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC -  Lei n ° 8.078/90), gerando neste sentido uma reação legislativa 
positiva. O CDC reformou parte da Lei da Ação C ivil Pública (LACP -  
Lei n ° 7.347/85), ampliando o escopo deste importante instrumento pro
cessual para abranger também os interesses difusos e coletivos, interesses 
estes que chegaram merecer precisa conceituação.5 A  ação c iv il pública 
veio efetivamente instrumentalizar essa noção de direitos coletivos lato 
sensu, contribuindo também para a consolidação gradual dessa categoria 
de direitos nas cortes brasileiras.

5 CDC: “ Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I -  interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indetermi
nadas c ligadas por circunstâncias de fato;
II -  interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os 
transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrána por uma relação jurídica base. (...)”
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2.3. Direitos transitórios vs. direitos permanentes

Sob o paradigma unicista, privatista e individualista do Direito, a 
legislação indigenista era imbuída, desde a Constituição de 1934, de 
um espírito integracionista/assimilacionista, consistente em trazer o 
indígena (não os povos, mas o indivíduo) para o seio da “ sociedade 
civilizada” , negando-lhe a coletividade que é inerente à sua própria 
cultura de forma geral.

A política indigenista no Brasil, da mesma forma, revelava, como 
ainda revela, a intenção do Estado de integrar o índio à sociedade en
volvente, tornando-o cidadão com pleno gozo de direitos e obrigações.

Essa perspectiva traz em seu bojo a noção de que ser índio é mera 
condição transitória que cessa a partir de sua integração à sociedade. Tem, 
portanto, um termo final, um futuro certo, ainda que não declarado ofi
cialmente, que seria a supressão das culturas indígenas em nome de sua 
integração ao caldeirão de culturas que forma a sociedade brasileira.

Do ponto de vista da legislação, o Direito, considerando os indí
genas não enquanto povos, ou coletividades determinadas, mas equi- 
parando-os a indivíduos que não têm plena capacidade c iv il (como os 
pródigos e menores de dezoito anos) e necessitam ser “ educados”  de 
acordo com as normas e padrões sociais importados do Estado moder
no burguês, constituiu-se na base ideológica sobre a qual se deu o 
processo de erosão cultural que se reproduziu sobre os povos indíge
nas por séculos até os dias de hoje.

A perspectiva da condição indígena como estado transitório tam
bém permeava o Direito: os direitos indígenas eram direitos transitó
rios, garantidos até que os indígenas se transformassem em “ cidadãos 
capazes” . Essa característica da legislação, de forte cunho segregacio- 
nista, permitiu o surgimento do instituto da tutela como instrumento 
de representação dos interesses dos indígenas “ incapazes” , enquanto 
esses ainda permanecessem sob a condição de indígena. Diferente
mente da tutela orfanológica do direito c iv il, o tutor dos indígenas é o 
Estado brasileiro, através de seu órgão indigenista.

Longe de zelar pelo bem dos povos indígenas, o Estado tutor des
figurou o instituto da tutela, transformando-o em instrumento de do
minação e espoliação dos povos indígenas. Ainda que tenha sido exer
cida de forma positiva em determinados momentos históricos, uma
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infinidade de crimes e conluios oficiais foram consumados sob o aga
salho da tutela indígena: venda de terras indígenas, tráfico de madeira, 
remoção forçada de comunidades inteiras de suas aldeias.

O advento da Constituição significou a quebra do paradigma as- 
sim ilacionista presente na legislação brasileira e refletido na política 
indigenista oficia l. O caput do artigo 231 da CF reconhece aos povos 
indígenas suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tra
dições, bem como seus direitos territoriais originários.

A partir de 1988, os povos indígenas passam a ter reconhecidas 
coletivamente suas culturas e formas de organização social como le
gítimas perante o ordenamento juríd ico brasileiro. Este avanço exclui 
os povos indígenas da marginalização da lei; a norma constitucional 
recepciona os sistemas tradicionais indígenas e todas as relações so
ciais que tais sistemas importam como legítimos perante a sociedade 
brasileira.

O reconhecimento da pluralidade cultural dos povos indígenas 
transforma-os em sujeitos coletivos de direito, no âmbito do ordena
mento ju ríd ico  positivo, na forma como tradicionalmente se organi
zam, não necessitando adaptar suas estruturas sociais às normas que o 
D ire ito  estatal preconiza.

Reconhecendo a pluralidade das organizações sociais indígenas e 
o caráter coletivo desses povos, a Constituição também conferiu aos 
direitos indígenas ares de direito permanente: os povos passam, após 
1988, a ter direito de continuar a manter suas culturas, seus costumes; 
têm direito de continuar a ser índios.

M uito  embora a tutela não tenha sido expressamente revogada 
em 1988, a Constituição conferiu aos povos, comunidades e indígenas 
a legitim idade processual para acessar o Poder Judiciário em prol de 
seus direitos, independentemente de representação estatal. A  tendência 
da legislação sinaliza fortemente para a extinção desse mecanismo, 
que hoje é apenas resquício da política racista e exploratória desses 
povos nativos pelo Estado. A realidade social do movimento indígena 
já  superou há muito o exercício da tutela; cabe ao D ireito  acompanhar, 
na medida de sua dinâmica, a evolução social no tratamento do tema.

Toda essa revolução no tratamento juríd ico da questão indígena 
relativiza a concepção unicista do Direito, trazendo à luz do ordena
mento ju ríd ico  outras formas de relação que escapam do D ire ito  posi
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tivo, repousando sobre fontes consuetudinarias de D ireito advindas do 
modus vivendi de cada povo indígena.

A norma constitucional alça então os sistemas normativos indí
genas consuetudinarios como fonte material de direitos permanentes 
no âmbito de uma determinada coletividade, que abrange o universo 
dos povos indígenas no Brasil.

Essa fonte material constitui um feixe de direitos cujo espectro al
cança todos os povos indígenas que vivem no Brasil, mas que incide so
bre cada um desses povos de forma distinta, na medida de sua cultura e 
estrutura social tradicionalmente estabelecida, em contraposição ao grau 
de integração e convivência desses povos com a sociedade não-indígena.

2.4. Direitos territoriais originários e gestão dos recursos naturais

O reconhecimento dos povos indígenas e a legitimidade conferida 
pela Carta Política do Brasil às suas organizações sociais, usos costumes 
e tradições abriu portas também para a consolidação de outros direitos, 
que decorrem diretamente desse novo tratamento jurídico pós-1988 e que 
são essenciais para a sobrevivência física e cultural desses povos.

O primeiro deles, inédito, é o direito originário sobre as terras indí
genas tradicionalmente ocupadas, tomando nulo de pleno direito todo e 
qualquer direito ou título dominial reclamado sobre estes territórios (art. 
231, § 6 °, CF). Isso significa que hoje o ordenamento jurídico brasileiro 
reconhece o direito dos povos indígenas a seus territórios tradicionais 
como anterior a qualquer outro direito real ou pessoal estabelecido.

Ainda que esta percepção possa parecer lógica e até mesmo ób
via em termos históricos -  eis que estes povos habitavam o continente 
americano antes da chegada dos conquistadores - ,  ela representa uma 
fundamental relativização do sentido até então absoluto do direito à 
propriedade privada individual -  um dos pilares jurídicos sobre os 
quais foi construído o Estado moderno contrapondo a este direito a 
originariedade dos direitos territoriais indígenas.6

A Constituição também relativizou o direito à propriedade privada da terra, quando 
vinculou seu exercício ao cumprimento da sua função social, entendida sob os 
prismas da produtividade econômica, conservação ambiental e respeito às leis tra
balhistas (CF, art. 5o, X X III, e art. 186).
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Inobstante o inegável avanço em reconhecer uma situação tão óbvia, 
e no entanto tão distante, a Constituição não cedeu a esses povos a pro
priedade da terra, tal qual o conceito civilista do termo. As terras indíge
nas permaneceram no domínio do Estado brasileiro; são terras públicas.

No entanto, veio a Lei Magna a garantir todos os direitos decor
rentes do exercício do direito de propriedade necessários para a sobre
vivência física e cultural dos povos indígenas. A  posse permanente de 
seus territórios, bem como o usufruto exclusivo dos recursos naturais 
existentes nas terras indígenas brasileiras são direitos que derivam do 
exercício do direito de propriedade e praticamente o esgotam.

De fato, de nada adiantaria reconhecer a organização social e os cos
tumes dos povos indígenas, dando tamanho salto evolutivo na história do 
direito indigenista, sem que a Constituição conferisse também as garantias 
para que a cultura indígena se perpetuasse em um determinado espaço.

O legislador constitucional impôs as restrições necessárias a im 
pedir que a União ou terceiros possam afetar tais direitos (art. 231, §§ 
4o e 6o, CF). A  indisponibilidade, impenhorabilidade e inalienabilida- 
de das terras indígenas são amarras ao direito de propriedade da U n i
ão; impedem o Estado brasileiro de mudar a destinação de tais terras, 
conferindo assim a garantia à originariedade do direito territoria l indí
gena. A  nulidade ope legis de qualquer direito real ou pessoal que 
incida sobre as terras indígenas, inobstante a dificuldade de sua apli
cação pragmática, também tem esse sentido.

2.5. Posse permanente e usufruto exclusivo dos recursos naturais

A posse permanente e o usufruto exclusivo dos recursos naturais 
são direitos intimamente associados, que conjuntamente exercidos 
permitem que os povos indígenas possam reproduzir-se fisica e cu ltu
ralmente de acordo com seus usos, costumes e tradições, dando azo à 
aplicabilidade da norma constitucional geral contida no caput do art. 
231. A  redação constitucional articulou tais direitos da seguinte forma:

“ Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, prote
ger e fazer respeitar todos os seus bens.
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§ I o. São terras tradicionalm ente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades pro
dutivas, as im prescindíveis à preservação dos recursos ambientais ne
cessários a seu bem estar e as necessárias à sua reprodução fís ica e cu l
tura l, segundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2o. As terras tradicionalm ente ocupadas pelos índios destinam- 
se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclus ivo  das r i 
quezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.(...)

§ 4o. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e ind ispo
níveis, e os dire itos sobre elas são im prescritíve is.”

O direito de posse permanente dos povos indígenas em suas ter
ras visa evitar a presença de não índios nesses territórios, evitando-se 
assim conflitos como não raro se vê entre garimpeiros e indígenas, por 
exemplo. Destina-se a manter a terra indígena livre de ingerências 
potencialmente prejudiciais à cultura do povo que lá reside.

O conceito de posse indígena difere substancialmente do con
ceito de posse civilista, na medida em que a própria Constituição ab
sorveu a noção de ocupação indígena tradicioncd, da forma como 
cada etnia efetivamente exerce sua influência sobre um determinado 
território. De forma que inseriu no conceito de terras indígenas crité
rios de ocupação baseados em elementos tradicionais indígenas, am
pliando a posse para além do espaço das aldeias.

No entanto, manter os indígenas na posse exclusiva de suas terras 
tradicionalmente ocupadas sem que tivessem a possibilidade de viver 
dignamente dos recursos naturais dessas terras seria transformar o 
direito em pesado ônus. Seria entregar um presente de grego, do qual 
resultariam mais obrigações do que direitos ou faculdades.

Daí decorre o direito de usufruto exclusivo dos recursos naturais, 
ou seja, o direito de usufruir das riquezas dos rios, lagos e do solo da 
forma como melhor lhes aprouver, na medida de seus usos, costumes 
e tradições. O uso das riquezas naturais das florestas e matas pelos 
povos indígenas é a condição para que esses povos consigam, na prá
tica, perpetuar sua existência sem perder sua cultura, seus conheci
mentos. É a condição para que o art. 231, caput, da Constituição tenha 
sua aplicação garantida.

O Estatuto do índio (Lei n° 6.001/73) já definia, antes mesmo da 
Constituição, o conceito de usufruto indígena nos seguintes termos:
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“ art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou s ilv íco las com pre
ende o d ire ito  à posse, uso e percepção das riquezas naturais e de todas 
as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da 
exploração econôm ica de tais riquezas e utilidades.

§ I o. Incluem -se no usufruto, que se estende aos acessórios e seus 
acrescidos, o uso dos mananciais e das águas dos trechos das vias f lu 
v ia is com preendidos nas terras ocupadas.

§ 2o. É garantido ao índio o exclus ivo  exercíc io  da caça e pesca 
nas áreas por ele ocupadas, devendo ser executadas por fo rm a  suasoria 
as medidas de po líc ia  que em relação a ele tiverem  de ser aplicadas.”

Assim, podem os indígenas usar e fru ir de suas riquezas naturais, 
tanto para seu próprio consumo como para poderem suprir as necessi
dades de consumo de bens de que não dispõem.

A  interpretação que merece o direito de usufruto exclusivo por
tanto deve ser a de possibilitar a vivência dos povos indígenas dentro 
de seus territórios, de acordo com suas tradições, não de inviabilizá- 
las ou dificultá-las. E isso é especialmente relevante quando se coteja 
a legislação ambiental atual no Brasil com as formas de manejo dos 
recursos naturais pelos povos indígenas.

3. O D IREITO AMBIENTAL E SUA RELAÇÃO COM  
O D IREITO CONSUETUDINARIO INDÍGENA

As novas formas de relação da moderna humanidade com o meio 
ambiente, pautadas pela revolução tecnológica por que passamos des
de a Revolução Industrial até os dias de hoje, intensificaram a pressão 
sobre os recursos naturais do planeta, muitos deles não renováveis. A  
base da economia capitalista mundial hoje, por exemplo, assenta-se 
largamente sobre a indústria do petróleo, recurso natural não renová
vel. Sobre a exploração deste insumo natural é que se fundaram as 
matrizes energéticas dos países mais desenvolvidos industrialmente, 
como os Estados Unidos. O uso indiscrim inado e descuidado da água 
no planeta é outro exemplo que sinaliza como a desidia com a prote
ção do meio em que vivemos pode desembocar em uma catástrofe de 
proporções pouco previsíveis.
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Os paradigmas que nortearam o surgimento do D ireito Ambiental 
foram tecidos principalmente a partir da Conferência de Estocolmo, 
em 1972, patrocinada pelas Nações Unidas. Nesta reunião de Estados 
consolidaram-se em ámbito mundial os princípios de preservação dos 
recursos naturais de forma ampia (ar, agua, solo, fauna, flora etc.) para 
as presentes e futuras gerações, estabelecendo assim as bases concei
tuais do chamado “ desenvolvimento sustentável” , assim entendido, a 
grosso modo, o desenvolvimento sócio-econômico aliado à proteção 
do meio ambiente, tendo em vista a perpetuação dos recursos naturais 
visando a qualidade de vida de gerações futuras. É portanto um direito 
em perspectiva, dirigido a garantir um determinado bem a alguém que 
ainda não existe, que está por vir.

A partir de então, incorporando essa preocupação pela escassez 
dos recursos naturais dos quais dependemos, a doutrina juríd ica (com 
a colaboração fundamental das demais ciências ambientais) passou a 
trabalhar um sistema de princípios e normas de proteção ambiental 
que deflagraram a evolução do Direito Ambiental tal como é conheci
do hoje.

O advento da conferência mundial sobre desenvolvimento e meio 
ambiente no Rio de Janeiro, em 1992, cristalizou e fortaleceu esses 
princípios, criando novas obrigações internacionais de conservação 
ambiental, abarcando temas novos como a diversidade biológica, mu
dança do clima, camada de ozônio, poluição marinha etc.

Entretanto, como se verá, os valores e paradigmas que nortearam 
a evolução do Direito Ambiental positivo nem sempre consideraram 
(em contrário, não raro conflitavam com) as noções indígenas de ma
nejo natural e sua relação com a Natureza, traduzidas em seu direito 
consuetudinário e sua organização social.

3.1. Meio ambiente: direito difuso

No Brasil, as bases legais para a consolidação do Direito A m 
biental já  estavam postas desde a década de 60, principalmente, com o 
surgimento do Código Florestal (Lei n ° 4.771/65), que, entre outras 
normas, estabelecia — como de fato estabelece até hoje — claras lim ita
ções ao direito de propriedade (reserva legal, áreas de preservação
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permanente) como forma de proteger o meio ambiente. Tais lim ita 
ções, a nosso ver, longe de serem consideradas inconstitucionais, re
fletem justamente a necessidade de cumprimento da função social da 
propriedade privada sob seu aspecto ambiental, reiterada pelo advento 
da Constituição de 1988, em seu art. 186, II.

Em 1981, surge a Lei de Política Nacional do M eio Ambiente 
(Lei n ° 6.938/81), que incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro 
os princípios basilares de conservação ambiental. Trata-se de uma lei 
programática, cujos princípios devem permear todas as ações e nor
mas de proteção ambiental no país. Essa lei criou o Sistema Nacional 
de M eio Ambiente -  Sisnama, complexo de órgãos governamentais 
cujo mandato é implementar as políticas ambientais brasileiras, dando 
o arcabouço administrativo para viabilização de seus princípios.

Com o advento da Constituição Lederal em 1988, cristalizaram- 
se os princípios de proteção ambiental em nível constitucional (art. 
225). O sistema e os princípios criados pela Lei n° 6.938/81 foram 
recepcionados pela Carta Magna, assim como o fo i também o Código 
Llorestal.

E importante destacar que o art. 225 da Constituição traz importante 
inovação no tocante ao reconhecimento dos direitos coletivos lato sensu. 
Conceitua o meio ambiente como um bem de natureza difusa, cuja titula
ridade se dispersa sobre todos indiferentemente. O conceito escapa à 
clássica dicotomía entre Direito público/privado, alcançando uma titulari
dade difusa, em que todos -  poder público e coletividade -  são responsá
veis por sua conservação. Não apenas isso, mas consigna especial impor
tância a este bem difuso, de natureza pública não estatal, como sendo 
essencial à sadia qualidade de vida, ou seja, alça o meio ambiente como 
um valor fundamental à sociedade brasileira.

Mais uma vez, o legislador constituinte incorpora a noção de co
letividade lato sensu -  neste caso, a noção de direito difuso, que ex
trapola qualquer coletividade determinada ou determinável -  no orde
namento juríd ico.

A  importância do D ireito  Ambiental pós-1988 reside justamente 
na dimensão difusa que o meio ambiente ganha enquanto bem de uso 
comum do povo, dimensão essa que foi da mesma forma respaldada, 
como vimos, com o advento do CDC e da reforma da LACP. Como 
no direito indigenista, estes diplomas processuais fornecem o instru
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mental necessário para a proteção do meio ambiente de forma difusa, 
tanto pelo poder público, como pela coletividade.

Vale lembrar também que o legislador constituinte teve o cuidado 
de incluir a defesa do meio ambiente como um dos princípios básicos da 
ordem econômica (art. 170, VI, CF), dando à atividade econômica um 
norte que indique o caminho da sustentabilidade socioambiental.

Mais recentemente, surgiu a Lei de Crimes Ambientais -  LCA 
(Lei n° 9.605/98), que representa uma tentativa de inclu ir determina
das condutas ambientais na seara mais rígida do Direito, que é a nor
ma penal. Dois foram os grandes avanços introduzidos pela LCA: a 
definição da responsabilidade administrativa do Estado para com o 
meio ambiente, consolidando não apenas o poder de polícia ambiental 
mas também um rol de medidas administrativas que podem ser aplica
das conforme a situação; e a possibilidade de punir, tanto administra
tiva como penalmente, a omissão do poder público e de seus servido
res, problema crônico verificado no trato das questões ambientais.

3.2. Direito Ambiental vs. direitos indígenas:
A “medida da tradicionalidade”

A legislação ambiental brasileira estabelece uma série de restrições 
às atividades potencialmente causadoras de impacto ambiental. Desde o 
licenciamento ambiental obrigatório de atividades degradadoras até a re
gulação da pesca e da caça, o direito ambiental procura normalizar tais 
atividades em consonância com os princípios programáticos da Constitui
ção e da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente (lei n° 6.938/81), 
com vistas a garantir seu objetivo principal: um meio ambiente ecologi
camente equilibrado, para as presentes e futuras gerações.

Como se dá a aplicação dessas normas e restrições no âmbito de 
um povo indígena? A questão da aplicabilidade das restrições am
bientais sobre povos indígenas é uma eterna fonte de conflitos que 
podem ser ilustrados por um rol de situações como a restrição da caça, 
de feitura de artesanatos derivados da fauna silvestre, de madeira etc.

A questão aqui posta é uma questão de harmonização entre disposi
tivos constitucionais. De um lado, o direito ao meio ambiente permeia 
toda uma normativa essencial para evitar a dilapidação do patrimônio
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natural brasileiro, que abriga a maior biodiversidade do planeta. De outro 
lado, o direito à organização social, usos, costumes e tradições dos povos 
indígenas frente ao Estado brasileiro (incluindo aí o direito de usufruto 
exclusivo dos recursos naturais de suas terras) é essencial para preservar a 
enorme sociodiversidade nativa existente no Brasil.

São dois valores importantes para a sociedade, e devem ser inter
pretados sob uma perspectiva não de conflito, mas de entendimento e 
agregação, para que seja possível construir um caminho para a sus- 
tentabilidade socioambiental no país.

Tendo como pano de fundo essa perspectiva, como poderíamos 
construir um caminho de harmonização entre o direito ambiental e os 
direitos indígenas?

O direito ambiental, como vimos, é a resposta do D ireito  para 
uma situação de crescente desidia do homem moderno para com o 
meio ambiente. E fruto da evolução em espiral por que passa a huma
nidade, que tende ao esgotamento dos recursos naturais em nome de 
um padrão de consumo cada vez mais insustentável, principalmente 
nos grandes centros urbanos.

Qual a responsabilidade dos povos indígenas nesse cenário? É d i
fíc il estabelecer uma relação clara entre a tendência de degradação 
ambiental mundial e o modo de vida das populações indígenas. Poder- 
se-ia dizer que a relação de causalidade entre esses povos e esse cená
rio é ínfima. Basta constatar que hoje a ciência admite o fato de que as 
terras indígenas são territórios onde a diversidade biológica é das mais 
altas. Ou seja, os povos indígenas são, via de regra, atores fundamen
tais para a consecução dos próprios objetivos do direito ambiental.

Posto isto, é mister abordar a aplicabilidade das normas e restri
ções ambientais sobre povos indígenas de forma relativizada, não 
apenas porque a Constituição lhes assegura claro e amplo usufruto 
sobre os recursos naturais de suas terras, mas também porque são ele
mentos essenciais para que os próprios objetivos da Convenção Inter
nacional sobre Diversidade B iológica -  CDB 7 concretize-se.

Para fazermos um exercício de aplicabilidade da legislação am
biental sobre os povos indígenas, tomemos alguns exemplos extraídos 
da Lei de Crimes Ambientais:

Assinada c ratificada pelo Brasil através do Decreto n ° 2.519, de 16 de março de 1998.
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“ A rt. 29. M atar, perseguir, caçar, apanhar, u tiliza r espécimes da 
fauna silvestre, nativos ou em rota m igratória, sem a devida permissão, 
licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com 
a obtida:

Pena -  detenção de seis meses a um ano, e multa.
(...)
A rt. 35. Pescar mediante a utilização de: (...)
II  -  substâncias tóxicas, ou outro meio p ro ib ido  pela autoridade 

competente:
Pena -  reclusão de um ano a cinco anos.
(...)
A rt. 48. Im ped ir ou d ificu lta r a regeneração natural de florestas e 

demais formas de vegetação:
Pena -  detenção de seis meses a um ano, e m ulta .”

Inobstante a clareza da norma penal, há que se cotejar a aplicação 
dos dispositivos acima em terras indígenas. É sabido que a caça é ativida
de que proporciona a principal fonte de proteína animal de algumas etnias 
indígenas, como por exemplo os Xavante.8 Da mesma forma que se sabe 
que os indígenas caçam regularmente sem qualquer licença ou autoriza
ção do órgão ambiental competente, por se tratar de atividade que faz 
parte de sua cultura, de seus costumes, integra rituais de festas etc.

Da mesma forma, a pesca com timbó (espécie de cipó) é uma 
técnica largamente utilizada há várias gerações entre diversos povos 
indígenas, como os Araweté, por exem plo/ e consiste em bater o tim 
bó na água até que os peixes, asfixiados pela substância expelida pelo 
cipó, subam à superfície e sejam capturados. Trata-se de uma conduta 
plenamente aplicável ao tipo penal do art. 35, II da Lei de Crimes 
Ambientais.

O sistema de rotatividade das roças dos povos indígenas no A lto  
Rio Negro (A M ) obedece a parâmetros e técnicas de manejo que con
sistem, grosso modo, em utilizar determinada área de floresta para 
roça, durante um determinado tempo, e depois abandoná-la, deixando 
a capoeira crescer enquanto usam outras áreas. Completado o ciclo em 
um determinado período de tempo, voltam a usar a mesma área, já 
com a capoeira revigorada.

I  LE E U W E N B E R G  et Salimon, A ’uwê, Os Xavante na balança das civilizações, p. 38.
1 V IV E IR O S  D E C A S TR O , Eduardo, Araweté, o povo do Ip ixuna , p. 42.
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Colocados os três cenários, seria possível aplicar o disposto nos 
dispositivos da LOA nesses casos? Parece-nos que não, na medida em 
que as três condutas têm um elemento em comum: a tradicionalidade 
das atividades desenvolvidas, e a destinação que se dá aos frutos des
sas atividades. Nos três casos, trata-se de atividades que integram o 
modo de vida desses povos desde há muito, e que foram passadas de 
geração a geração como conhecimento tradicional.

Esse conhecimento tradicional, como se viu alhures, é reconhecido 
como legítimo e protegido pela Constituição e pela CDB. A destinação 
final que se dá a esses produtos é de subsistência; no máximo é negociada 
por outros bens de consumo dos quais os indígenas dependem, como sal, 
açúcar, etc. Entendemos que essas atividades não escapam ao âmbito da 
tradicionalidade dos povos indígenas, e portanto não devem ser atingidas 
pelas restrições impostas pela legislação ambiental.

Vejamos outra situação diferenciada: os Kaiapó mantém intenso 
comércio de madeira, principalmente de mogno, com diversas empre
sas madeireiras no estado do Pará, como principal forma de atividade 
econômica desse aguerrido povo indígena.10 Essa extração e comer
cialização de madeira não conta, na grande maioria das vezes, com 
autorização dos órgãos ambientais competentes. Seria possível ap li
carse os dispositivos da legislação ambiental nesse caso?

A  resposta é afirmativa. A extração descontrolada de mogno nos 
territórios Kaiapó e sua comercialização com empresas madeireiras 
irregulares é fruto principalmente de um histórico processo de contato 
desses povos com a sociedade envolvente, que estabeleceu padrões de 
conduta dos indígenas que refogem ao seu modo de vida tradicional. 
Os Kaiapó passam, portanto, a desempenhar o papel de comerciantes, 
empenhando suas atividades para a acumulação de riquezas, muito 
embora mantenham ainda muito vivas suas tradições culturais.

Diante desse contexto, parece-nos que a legislação ambiental 
pode e deve ser aplicada, porquanto se trata de atividade que refoge o 
âmbito da tradicionalidade dos povos indígenas, e é contextualizada 
no mercado econômico da sociedade não indígena.

Portanto, o gozo do direito de usufruto exclusivo de seus recur
sos naturais não significa que podem os povos indígenas, a seu talante,

10 Instituto Socioambiental -  ISA, Povos Indígenas no Brasil 1996/2000, pp. 508 e s.

185



devastar e destruir toda a flora e fauna de suas terras, à revelia das 
normas ambientais.

Na medida em que esta exploração se dê de acordo com os usos e 
costumes dos povos indígenas, não estão eles obrigados a cumprir 
com as normas e padrões ambientais exigidos para a população não 
indígena, pois a Constituição respalda seus usos e costumes como 
legítimos e reconhecidos pelo Estado brasileiro.

Caso passem a explorar seus recursos naturais de forma diversa 
do que dita suas tradições e costumes de manejo, então passariam a 
estar sob o crivo da legislação ambiental, devendo observar as restri
ções ambientais para cada atividade pretendida.

Talvez a produção em larga escala destinada ao mercado, o uso de 
mão de obra não indígena ou remunerada através das leis de mercado, ou 
a mecanização em substituição à artesanía possam ser considerados in
dicadores iniciais de uma tendência ao afastamento das suas técnicas tra
dicionais. Afastando-se ao respaldo de sua cultura tradicional, afasta-se o 
povo indígena do respaldo também da Constituição no que tange seus di
reitos específicos, enquadrando-se na legislação ambiental, constitucional 
e ordinária aplicável a todo e qualquer cidadão. Tal circunstância deve 
obviamente ser analisada caso a caso, face à enorme sociodiversidade 
existente no país, que desautoriza qualquer tipo de generalização.

Não pretendemos aqui afirmar que seja defeso ou impróprio aos 
povos indígenas inserir-se no mercado econômico; isso depende da 
vontade de cada um deles. No entanto, a partir do momento em que o 
faz, está adstrito às normas e regulamentos que incidem sobre toda a 
sociedade, inclusive as normas ambientais, devendo adequar-se às 
mesmas como qualquer cidadão comum.

Bom exemplo disso é o projeto de manejo florestal comunitário 
do povo X ikrin  do Cateté, que, a exemplo de seus parentes Kaiapó, 
também desenvolvem atividade de extração de madeira, mas através 
de um plano de manejo florestal aprovado pelo órgão ambiental." Isso 
absolutamente não significa que sejam aculturados; somente que des
envolvem uma atividade econômica em prol de sua comunidade, de 
acordo com o direito ambiental preconizado na mesma Constituição 
que garante a perenidade de sua cultura.

"  IS A , ob. c it., p. 495.
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Essa lógica da “medida da tradicionalidade”  advém de duas 
premissas básicas: a primeira, de que se tratam de povos cujos siste
mas de vida são diferenciados e cujas diferenciações foram expressa
mente reconhecidas como legítimas perante a Constituição, que trouxe 
ao mundo juríd ico a noção de coletividade e de plurietnicidade que 
perpassam toda a discussão; a segunda, da premissa de que a legisla
ção ambiental deita suas origens em um contexto histórico cujos ato
res sociais não são os povos indígenas, e sim a sociedade moderna 
ocidental cujas bases de produção são pautadas pelo uso intensivo de 
tecnologias cada vez mais agressivas ao meio ambiente.

O caminho da inserção e do reconhecimento da importância dos 
sistemas tradicionais de manejo do meio ambiente por povos indígenas, 
que em grande parte confundem-se com um sentido mitológico e religio
so, deve necessariamente passar não somente pelo respeito a esses siste
mas, aplicando o direito ambiental na medida da tradicionalidade da ati
vidade indígena envolvida, mas também pela integração e assimilação, 
pela ciência ambiental, de paradigmas e conceitos advindos da cosmogo
nia indígena. Somente com essa postura será possível construir um para
digma de sustentabilidade socioambiental que sintetize ao mesmo tempo 
a biodiversidade e a sociodiversidade nativa do País.
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OS POVOS INDÍGENAS E AS 
SOCIEDADES NACIONAIS: CONFLITO 

DE NORMAS E SUPERAÇÃO
Fernando da Cosia T ou rinho  Neto

1. Introdução. Os povos indígenas. 2. D ireito C iv il 
indígena. 3. Tributário. 4. D ireito Penal indígena. 5. 
Qual a norma a ser aplicada aos índios: a dos bran
cos ou a dos índios? 6. Competência para processar 
e ju lgar o índio. 7. Nações indígenas. 8. Conclusão

1. INTRODUÇÃO. OS POVOS INDÍGENAS

O não-índio (o branco, que deve ser compreendido não pela cor 
da pele, mas pela condição de dominador), de um modo geral, tem 
uma noção equivocada dos índios. Ainda os imagina andando nus 
pelas selvas e florestas, caçando com arco e flecha, com adornos nos 
lábios e nas orelhas, sem falar o português. Os romances indigenistas 
ainda nos influenciam. José de Alencar, em O Guarani, descreve o 
índio Pen como um selvagem altivo, nobre, valente, invencível, dedi
cado, bom, amável, um filho  da natureza.

Juiz do Tribunal Regional Federal da Ia Região, ex-Presidente da referida corte.
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Benjamim Franklin, no Livro do Homem de Bem (cipud Lyra, in 
Souza Filho, 1992, p. 125), observa que “ chamamos selvagens certos 
povos, porque nos consideramos sumamente perfeitos em política e 
civilização. Êles, no entanto, tem o mesmo amôr próprio:.. Não há 
povo, por mais grosseiro, sem regras de urbanidade, nem civilizados 
sem barbaria” .

A lição de Claude Lévi-Strauss (1970, p. 144-5) sobre o estudo 
das sociedades primitivas é grandiosa:

“ Num  plano geral, parece-me que o homem só se salvará reen
contrando uma modéstia da qual o estudo das mais hum ildes entre as 
sociedades humanas pode, enquanto elas existam, a judá-lo a reencon
trar o caminho. Não é só o homem que é respeitável, porém a vida sob 
tôdas as suas formas. Tudo aquilo que o homem ganha à custa da vida, 
torna-se uma ameaça para o homem.”

Quem devemos considerar como índio? Darcy Ribeiro (1970, p. 
254-5) explica:

“ Indígena é, no Brasil de hoje, essencialmente, aquela parcela da 
população que apresenta problemas de inadaptação à sociedade bras ile i
ra, em suas diversas variantes, motivados pela conservação de costu
mes, hábitos ou meras lealdades que a v inculam  a uma tradição pré- 
colom biana. Ou, ainda mais amplamente: índio é todo ind iv íduo  reco
nhecido como membro por uma comunidade de origem  pré-colom biana 
que se identifica  como étnicamente diversa da nacional e é considerada 
indígena pela população brasileira com que está em contato.

Não obstante a imprecisão e a subjetividade de que podem ser 
acoimadas, estas conceituações prestam-se bem ao nosso propósito prá
tico  de d is tingu ir os índios dos não-índios do B rasil, e se aplicam  com 
propriedade às várias condições e modalidades em que os prim eiros se 
configuram  após quatro séculos de contatos diretos e indiretos com 
brancos e negros de distintas extrações étnicas.

Entre os índios assim definidos estará incluída, por exemplo, a pe
quena Dária, menina quase loura de olhos claros, que encontramos 
numa aldeia Urubu-Kaapor, f ilh a  de uma índia e de um branco que por 
lá andou. Dária não fala senão o dialeto Tup i daqueles índios, vê o 
mundo como qualquer outra criança de sua aldeia e é por todos conside
rada como membro da tribo, não obstante a extravagância de sua côr. 
Inc lu iria  igualmente os filhos de Luís Prêto, um m ula to  escuro que 
conhecemos nas aldeias Kadiw éu, casado com uma índia. Aqueles
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rapazes não apenas eram tidos por todos com o autênticos K a d iw é u  
mas, tam bém , tin h a m  as mesmas d ific u ld a d e s  que os dem ais K a 
d iw éu  para estabelecer relações com brasile iros.

Ora, tanto Dária com o os filhos  de Luís Prêto seriam term inante
mente excluídos de uma defin ição baseada em crité rios  raciais. Na rea
lidade, êsses são exem plos ind iv idua is  e extrem os, mas vêm m u ito  a 
propósito , porque grupos inte iros são hoje altamente mestiçados com 
brancos e prêtos, sem deixar, por isto, de serem índios, em vista das d i
ficu ldades que encontram para se situar na estrutura sócio-econôm ica 
nacional, do conceito que têm de si próprios e do consenso da popu la
ção brasile ira  com que estão em contato.”

Os professores Manuela Carneiro da Cunha, da Universidade 
Estadual de Campinas -  Unicamp, e Roberto Cardoso de Oliveira, da 
Universidade de Brasília -  UnB, em parecer sobre os critérios de identi
dade étnica, afirmaram (cf. os autos da AC 89.01.01353-3/BA, p. 980):

“ A  identidade étnica de um grupo indígena é, portanto, exc lus i
vamente função da auto-identificação e da iden tificação  pela sociedade 
envolvente. Setores desta poderão, assim, ter interesse em dadas c ir 
cunstâncias, em negar essa identidade aos grupos indígenas, conform e 
já  v im os acima, e é im portante levar-se em conta este fator. U m a pes
quisa mais m inuciosa e aprofundada, além de im parc ia l, na região, 
pe rm itirá  d ir im ir  essas dúvidas. Poderá ter havido, dados os preconcei
tos regionais contra os “ caboclos”  ou os “ bugres” , tendência à ocultação 
dessa identidade. Mas essa não desapareceu nem na consciência do 
grupo indígena nem na população regional. E n fim , cabe d ize r que todos 
os grupos étnicos têm mecanismos de adoção ou exclusão de in d iv í
duos. Quanto à inclusão de um ind iv íduo  no grupo étn ico, esta depende 
de sua aceitação pelo grupo, o que evidentem ente supõe sua d isposição 
em seguir seus valores e traços cu ltu ra is . Is to , com o já  a firm am os 
acim a, não d ilu i a identidade específica do g rupo.”

Atualmente, há índios que falam bem o português e só o portu
guês, assistem a novelas, têm automóvel, carteira de motorista, gela
deira, etc. Mas isso não significa que não sejam índios. É como disse 
A lcida Rita Ramos (1991, p. 22) no “ Relatório de viagem ao território 
yanomami em Roraima” :

“ H o je  os Sanumá conhecem as técnicas de garim pagem , vão a 
Boa V is ta  quando querem e podem e, com o resultado, têm adqu irido
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uma experiência m uito  m aior com os brancos. Estão fam ilia rizados com 
gramas, cruzeiros e o valor das mercadorias em geral, mas não são tão 
fluentes com as questões de mercado como gostariam. Por essas razões 
estão ávidos por aprender o português escrito e falado e se dizem frus
trados e descontentes com o ritm o lento das aulas na m issão.”

Não são, frise-se, as características biológicas, raciais, indígenas 
que definem o índio, pois é impossível ‘ ‘definir o índio mediante crité
rios estritamente raciais e culturais, num país de população formada 
pelo caldeamente de brancos, índios e negros e culturalmente plasma
do pela confluência de diversas etnias” , como afirma Darcy Ribeiro 
(1970, p. 254).

Em 1986, o relator da ONU José Martinez Cobo (cipud Cunha, 
1987, p. 208) apresentou a seguinte proposta de definição de comuni
dades, povos e nações indígenas:

“ São comunidades, povos e nações indígenas os que, tendo uma con
tinuidade histórica com as sociedades anteriores à invasão e pré-coloniais, 
que se desenvolveram em seus territórios, se consideram distintos de outros 
setores das sociedades que agora prevalecem nesses territórios ou em parte 
deles. Constituem agora setores não dominantes da sociedade e têm a de
terminação de preservar, desenvolver e transmitir a gerações futuras seus 
territórios ancestrais e sua identidade étnica, como base da continuação de 
sua existência enquanto povo, de acordo com seus próprios padrões cultu
rais, suas instituições sociais e seus sistemas legais.”

Daí dizer Manuela Carneiro da Cunha (1987, p. 25): “ A adoção 
do critério antropológico significa também que só a comunidade indí
gena pode decidir quem é e quem não é seu membro. Por isso não faz 
sentido o Estatuto do índ io1 definir ‘ índio’ antes de defin ir ‘comuni
dade indígena’ . A  ordem deveria ser invertida” .

1 Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973:
"Art. 3o: Para os efeitos da lei, ficam estabelecidas as definições a seguir discriminadas:

I -  índio ou Silvícola -  É todo indivíduo de origem e ascendência pré- 
colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico 
cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional;

II -  Comunidade Indígena ou Grupo Tribal -  É um conjunto de famílias ou 
comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos 
outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, 
sem contudo estarem neles integrados.”  (in GUIMARÃES, 1989, p. 37-8).
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Povos tribais ou povos nativos, povos indígenas. Quais suas carac
terísticas? Antonio Carlos Sant’Ana Diegues (1996, p. 81) explica que 
o termo povo nativo, indígena,

“ se aplica aos povos que v ivem  em áreas geográficas particu lares que
dem onstram , em vários graus, as seguintes características com um ente
aceitas:
a) ligação intensa com os te rritó rios  ancestrais;
b) au to-identificação e identificação pelos outros com o grupos cu ltu ra is  

d is tin tos;
c) linguagem  própria , muitas vezes não a nacional;
d) presença de institu ições sociais e políticas próprias e trad ic iona is ;
e) sistemas de produção princ ipa lm ente voltados para a subsistência.”

Tenha-se que, nos dias atuais, não mais se entende que o índio 
deva assimilar a cultura do branco, ou, como se dizia, deva ser civili
zado, aculturado. A aculturação compulsória é, segundo alguns, uma 
forma de etnocídio2 -  destruição de uma cultura. Cada sociedade tem 
seu valor, sua cultura. Há mudanças nas culturas com o passar dos 
anos. A  dos índios também muda e nem por isso se pode dizer que 
deixaram de ser índios. Quando perdem a consciência de seu passado, 
de seu vínculo histórico com as sociedades pré-coloniais, pré-colom- 
bianas, é que ficam descaracterizados como indígenas.

O extinguir a cultura indígena impondo novos hábitos, novos cos
tumes, é que é pernicioso, abominável. Conta Frans Moonen (Moonen e 
Maia, 1992, p. 46) que um índio denunciou as missões, dizendo que elas 
“ nos matam por dentro, esquecem as nossas tradições, cultura e religião. 
Impõem-nos outra religião, desprezando os valores que já  possuímos. 
Isso descaracteriza-nos a ponto de nos envergonharmos de serem [s/c] 
índios” .

Mas o grande R udolf von Ihering (apud Otávio, 1946, p. 171) de
fendeu a guerra de exterminação ao “ índio temível e indomável” , 
“ preconizando a exterminação sistemática dos selvagens, a titu lo  o fi
cial, pelos particulares lesados, sugestão que, entretanto, escandalizou 
o espírito público e feriu os bem conhecidos sentimentos humanitários

2 Está proclamado na Declaração de San José, de 11 de dezembro de 1981, firmada 
pelo Brasil: “ O etnocídio significa que se nega a um grupo étnico, coletiva ou ind i
vidualmente, o direito de desfrutar, desenvolver e transmitir sua própria cultura e 
sua própria língua.”  (AN U Á R IO  ANTROPOLÓGICO/81, 1983, p. 15).
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dos brasileiros, provocando veementes protestos do Conselho de Pro
fessores do Museu Nacional” .

E bom destacar a diferença entre integração e assimilação. Inte
gração, como diz Manuela Carneiro da Cunha (1987, p. 26), ‘‘refere-se 
a uma articulação das sociedades indígenas com a sociedade que as 
domina, manifesta nos vários planos da vida social” . E dá um 
exemplo: “ a produção de mandioca para o mercado regional ou a ex
tração de borracha para o mercado internacional são formas de articu
lação econômica de grupos indígenas. Essa articulação não supõe sua 
assimilação, sua diluição na sociedade envolvente. Grupos indígenas 
continuam com sua identidade étnica distinta e no entanto articulam- 
se com a sociedade nacional” . “ Civilizar índios foi sempre uma forma de 
colonização” , no expressar de Rita Heloísa de Almeida (1997, p. 25). 
Os índios devem ser integrados, sim, na posse dos seus direitos, como 
dizia Rondon. Atualmente, como proclama Manuela Carneiro da Cunha 
(1986, p. 163-4), “ os índios têm reivindicações concretas: reclamam, 
entre outros, seus direitos coletivos sobre suas terras, direitos a decidi
rem sobre seu futuro e a participarem das decisões que os afetam, 
direitos ao usufruto exclusivo das riquezas do solo e do subsolo, d i
reitos à organização e a canais de representação, direitos individuais, 
por exemplo o de ir e v ir livremente” . Lembremo-nos que, em 1980, o 
Governo negou passaporte ao tuxaua Mário Juruna, da tribo dos xa- 
vantes, para ir à Holanda participar do Tribunal Russel. E só conse
guiu realizar a viagem graças ao habeas corpus concedido pelo Tribu
nal Federal de Recursos, tendo como relator o M inistro Álvaro Peça- 
nha Martins, um bom baiano, de grande sensibilidade.

Enquanto o índio não perder a consciência de que é índio, temos 
um índio.

Os índios souberam, na verdade, reagir, a não ter vergonha de ser 
índio. Surgiu, no país, um movimento indígena. Como explica Alcida 
Rita Ramos (1990, p. 118):

O m ovim ento indígena, gerador de uma comunidade ligada por 
reivindicações semelhantes advindas de vicissitudes semelhantes, re
velou-se, assim, veículo de uma dupla reação: se, por um lado, os ín 
d ios passaram a se iden tificar como “ índ ios”  perante os brancos, por 
ou tro  lado, ao se o lharem  entre si, viam-se com o povos diferenciados 
por tradições próprias, patrimônio distintivo a ser tenazmente preservado.”
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2. D IREITO C IV IL  INDÍGENA

2.1. Capacidade. Tutela dos índios

Os índios são tutelados, pois a lei os considera relativamente incapa
zes. Está no Código C ivil, art. 6o: “ São incapazes, relativamente a certos 
atos (art. 147,1),3 ou à maneira de os exercer: [....] I I I  -  os silvícolas” .

No entanto, pelo Projeto do Código C iv il 634-d, de 1975,4 a ca
pacidade dos silvícolas passará a ser regulada por legislação especial 
(parágrafo único do art. 4o).5

O art. 7° da Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, o Estatuto do ín
dio (in Guimarães, 1989, p. 39), estabelece que: “ Os índios e as comu
nidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam su
jeitos ao regime tutelar estabelecido nesta Le i” .

Cabe a tutela do índio à União, que a exerce por meio da Funda
ção Nacional do índio -  Funai, criada pela Lei 5.371, de 5 de dezem
bro de 1967. A Funai sucedeu o Serviço de Proteção aos índios -  SPI 
em razão da corrupção que aí grassou. Aberto inquérito, um dos 
membros da comissão disse que “ o d ifíc il não é apurar os criminosos 
do SPI, mas sim, seus inocentes”  (apud  Moonen e Maia, 1992, p. 75). 
O inquérito redundou em nada.

A  tutela é, na verdade, para proteger o índio, em razão do não- 
conhecimento ou do conhecimento distorcido das normas que regem 
as sociedades do não-índio. Tanto assim que, se o índio com idade 
mínima de 21 anos tiver conhecimento da língua portuguesa, habilita
ção para o exercício da atividade útil na comunhão nacional e razoável 
compreensão dos usos e costumes dessa comunhão, poderá requerer 
sua liberação do regime tutelar (Estatuto do índio, art. 9°, in Guima- 
rães, 1989, p. 40).6

“ É anulável o ato jurídico:
I -  por incapacidade relativa do agente (art. 6o).”

4 Nota do coordenador -  O novo Código C iv il foi sancionado pelo Presidente da
República em 10 de janeiro de 2002, publicado no DOU de 11 de janeiro de 2002 e
entra em vigor em 10 de janeiro de 2003, sob o n° 10.406.

5 “ A capacidade dos silvícolas será regulada por lei especial.”
6 “ Qualquer índio poderá requerer ao Juízo competente a sua liberação do regime 

tutelar previsto nesta Lei, investindo-se na plenitude da capacidade c iv il, desde que 
preencha os requisitos seguintes:
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Em decorrência da tutela, “ são nulos os atos praticados entre o 
índio não-integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena 
quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente”  
(Estatuto do índio, art. 8o, in Guimarães, 1989, p. 39). Essa regra, 
contudo, não se aplica “ no caso em que o índio revele consciência e 
conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e 
da extensão dos seus efeitos”  (Estatuto do índio, parágrafo único do 
art. 8°, op. c/f., p. 39-40).

Atente-se que ser o índio tutelado não é do agrado das classes 
dominantes, dos grupos econômicos que têm interesses nas madeiras, 
nas riquezas do solo e do subsolo das terras indígenas.

A tutela não pode suprimir a voz do índio, a vontade do índio. 
Vejam o que disse o índio Álvaro Sampaio (apud Ramos, 1990, p. 
122), tucano do Uaupés, do A lto  do Rio Negro, noroeste da Ama
zônia, no painel organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção do Rio de Janeiro, em 18 de novembro de 1981:

“ A  Funai, u ltim am ente usando o Estatuto do índ io , com o nos 
prim eiros tempos a c iv ilização do branco usava, na frente deles, a sua 
palavra, tem nos desarmado para que percamos as nossas terras. E a 
Funai continua fazendo isso. Coloca o índio debaixo do Estatuto do ín 
d io para poder contro lar melhor. N inguém  gosta de ser subordinado 
pelo outro, ouv ir palavras, ou ser alienado, já  que o p rinc íp io  do homem 
é a liberdade. Não participar, não fa lar ao seu superior, com o por exem
plo o índio para a Funai, em pleno país como o B rasil, em plena época 
de democracia, isso não se chama democracia. S ign ifica , para nós, im 
peria lism o e antidemocracia. A  maneira de ver o índio, quando o índio 
começa a descobrir que seu caminho e seu destino não estão certos, é 
isso que nos obriga a ir nas grandes capitais para dar à op in ião um co
nhecimento diferente, que ela jam ais conheceria. Pois, quando a gente 
chega aqui, vocês são obrigados a ouv ir e levar esta mensagem para su
as fam ílias. Porque o problema do índio brasile iro não é problema só 
dele, mas é do povo brasile iro.”

I -  idade mínima de 21 anos;
II -  conhecimento da língua portuguesa;
III -  habilitação para o exercício de atividade útil, na comunhão nacional;
IV -  razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional.”
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Estabelece o art. 39 da Carta Interamericana de Garantias So
ciais, da Organização dos Estados Americanos -  OEA:

“ Nos países em que exista a questão da população aboríg ine serão 
adotadas as medidas necessárias para prestar ao índ io  proteção e assis
tência, garantindo-lhe a vida, a liberdade, e a propriedade, defendendo- 
o do exte rm ín io , protegendo-o da opressão, da exploração e da m iséria, 
e adm in istrando-lhe  a adequada educação. O Estado exercerá sua tutela 
para preservar, m anter e desenvolver o pa trim ôn io  dos índios ou de suas 
tr ib o s . . .”

Tutelar, portanto, o índio para protegê-lo, auxiliá-lo, sem d irig ir, 
sem dele se aproveitar, respeitando-lhe a autonomia e a cultura. Bem 
disse o antropólogo Roquette-Pinto (apud Moonen e Maia, 1992, p.
71): “ Nosso papel social deve ser simplesmente proteger, sem d irig ir 
nem aproveitar essa gente” .

2.2. Propriedade

O índio compreende a terra como coisa comum, de todos, ex
plica o naturalista alemão von Martius (1938, p. 66): “ Esta idéa nitida 
de uma propriedade determinada da tribu toda, basêa-se principal
mente na necessidade de possuir uma certa região de matta para terre
no exclusivo de caça porque, ao passo que poucos hectares de terreno 
cultivado são sufficientes para prover a subsistencia de uma commu
t'd dade numerosa, a caça move-se em um territorio muito maior” . 

Explica ainda (p. 73):

“ Quando varias fam ilias habitam o mesmo ed ifíc io , pertence a cada 
uma o logar onde tem armado a rêde e onde accende a sua fogueira. Neste 
logar, geralmente demarcado por postes na parede, cada fam ilia  trata de 
seus negocios particulares, sem que as outras tomem parte nelles. Sobre o 
girau ao pé da parede, logo por baixo do tecto, cada fam ilia  guarda o que é 
seu e, como o logar da fogueira é essencial para cada fam ilia , o ind io  bra
s ile iro regula o tamanho da cabana pelo numero de fogos que deverá con
ter, tal como é costume entre os indios norte-americanos.”

Roquette-Pinto (apud Macedo e Vasconcellos, 1935, p. 12) a fir
ma: “ A  propriedade é collectiva, em regra. Mesmo hoje, em muitas
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tribus assim acontece, fóra a dos objectos de enfeite e o que diz res
peito a armas, etc. Urna perdiz que um indio caça é repartida por to
dos; cada um come o seu fiapo” .

Salienta Jean de Léry (1961, p. 208): “ No que diz respeito à pro
priedade das terras e campos, cada chefe de família escolhe em verda
de algumas jeiras onde lhe apraz, a fim  de fazer suas roças e plantar 
mandioca e outras raízes

Mas conhecem, sem dúvida, os índios a propriedade privada, 
como nos conta von Martius (1938, p. 76):

“ Consideram-se como objectos de propriedade privada: as armas 
e os ornatos dos homens, os ornatos e as roupas das mulheres, quando 
as tiram . Tudo mais, como rêdes, vasilhame, apparelhos para fabricar 
farinha etc., constitue propriedade da fam ilia  -  bona vita. Quando vá
rias fam ilias moram na mesma cabana, é raro que taes u tensilios sirvam  
a todos, porque cada fam ilia  tem os seus e não precisa da dos outros.”

Estivemos em uma aldeia Yanomami, no Estado de Roraima, e 
visitamos uma maloca, uma casa coletiva. Realmente, é enorme. 
Construída em forma de cone, alta, com um orifíc io  no topo, toda de 
palha, de cima a baixo, chegando ao chão, só com uma porta de entra
da, sem divisões internas, escura, esfumaçada, devido à moqueação 
que fazem, e nela moram diversas famílias. É como narrou, no século 
X IX , o cônego André Fernandes de Souza (apud Almeida, 1997, p. 
185): “ Casas muito grandes com duas únicas portas em comprimento, 
e sem paredes porque a cobertura de palha chega até o chão. Nelas 
moram de cinqüenta a sessenta casais com todos os filhos pequenos, e 
regidos do seu principal com tanta harmonia e obediência que não 
discrepam em mínimo ponto” .

E, também, o que diz Clóvis Beviláqua (in Souza Filho, 1992, p. 91-
2):

"H abitando muitas fam ilias a mesma oca, possuiam tudo, mais ou 
menos, em com m um , estando apenas in d ividualisada a propriedade 
certos moveis, utensilios e armas do uso commum. O dom in io  te rrito 
ria l, esse não existia absolutamente. O sólo era possuido em comm um 
pela tribu  inteira, e isso mesmo temporariamente, porquanto, de tempos 
em tempos, levantava-se o grupo, abandonava as choupanas, e mais 
longe ia novamente fixa r seus lares, não demorando-se em um local, 
ordinariamente, mais de cinco ou seis annos.”
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Sobre a habitação dos índios, disse o alemão Hans Staden (1989, 
p. 157-8), que esteve, durante dez meses e meio, prisioneiro dos índios 
tupinambás (Tuppin Iribas):

“ Levantam  estes a cabana, que tem mais ou menos 14 pés de la r
gura e uns 150 pés de com prim ento, e, si forem  m uitos, duas braças de 
a ltura; o tecto é redondo, como uma abobada. C obrem  depois com  uma 
grossa camada de ramas de palm eira, de m odo a não chover dentro. 
N inguém  tem quarto separado; cada casal de homem e m ulher tem um 
espaço na cabana, de um dos lados, de 12 pés; do ou tro  lado, um outro 
casal, o mesmo espaço. Assim  se enchem as cabanas e cada casal tem o 
seu fogo. O chefe tem o seu aposento no centro da cabana.”

Estudando as aldeias dos índios da Província do Rio de Janeiro, 
Joaquim Norberto de Sousa Silva (1854, p. 91), em obra laureada, em 
1852, pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, também revela:

“ Todas essas tribus e suas varias cabildas andavam nuas, que só 
se adornavam  de pennas em os solemnes dias de suas festiv idades; p in 
tavam cuidadosam ente todo o corpo com o sumo de algumas hervas ou 
fructos, ta lvez para se preservarem dos insectos, e banhavam-se desde 
os p rim e iros  cantos das aves até à noite. Suas choupanas extensas e la r
gas e sem div isões in teriores eram habitadas por m uitas fam ilia s , e por 
isso não havia entre elles o m enor recato quanto á honestidade, v ivendo  
n ’essa innocencia, tão preconisada por João de L e ry , si tal se póde 
cham ar tam anho barbarism o.”

Isso mesmo lemos nas próprias narrativas de Jean de Léry (1961, p. 
207-8): em verdade cada família, composta de marido, mulher e
filhos, ocupa lugar especial, embora as casas, que têm em geral mais 
de sessenta passos de comprimento, não possuam tabiques de sepa
ração que impeçam verem-se uns aos outros” .

Porém, observa A lcida Rita Ramos (1988, p. 50) que, “ geral
mente, ações que requerem isolamento, como relações sexuais ou o 
defecar, não ocorrem dentro de casa, nem nos lim ites imediatos da 
aldeia; a mata ou as roças são locais mais apropriados para elas” .

Ao se falar em várias famílias que habitam uma só cabana, lem
bramos que, pela metade do século X V III ,  em 3 de maio de 1757, fo i 
elaborado, por Francisco Xavier de Mendonça Furtado, o Directorio, 
que se deve observar nas Povoaçoens dos índios do Pará, e Mara-
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nhaõ em quanto Sua Magestacle não mandar o contrario -  plano de 
civilização dos índios e um programa de colonização, mais tarde 
estendido para todo o Brasil pelo alvará de 17 de agosto de 1758, 
firmado pelo el-rei Sebastião José de Carvalho e Mello, que vigorou até 
sua extinção pela Carta Régia de 12 de maio de 1798. Em um de seus 
artigos, o diretório considerava indecente os índios morarem em casas 
sem divisões internas, “ como brutos” , e determinava a construção de 
casas de acordo com o modelo civilizado do branco. Rezava o pará
grafo 12 do Diretório que se deve observar nas povoações dos índios 
do Pará e Maranhão (apud Almeida, 1997, p. 185):

“ Sendo também indubitável, que para a inc iv ilidade , e abatimento 
dos índios, tem concorrido m uito a indecência, com que se tratam em 
suas casas, assistindo diversas fam ílias em uma só, na qual v ivem  como 
brutos; faltando aquelas Leis da Honestidade, que se deve à diversidade 
dos sexos; do que necessariamente há de resultar m aior relaxação nos 
vícios; sendo talvez o exercício delas, especialmente o da torpeza; os 
prim eiros elementos com que os pais de fam ílias educam a seus filhos: 
Cuidarão m uito  os diretores em desterrar das povoações este preju- 
d ic ia líssim o abuso, persuadindo aos índios que fabriquem  as suas casas 
à im itação dos brancos; fazendo nelas diversos repartimentos, onde v i
vendo as fam ílias com separação, possam guardar, como racionais, as 
Leis da Honestidade, e po líc ia .”

2.3. Família e sucessões

Dispõe o art. 6o do Estatuto do índio (in Guimarães, 1989, p. 39) 
que: “ Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunida
des indígenas e seus efeitos, nas relações de família, na ordem de su
cessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados 
entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum” .

As regras de direito comum serão aplicadas nas “ .... relações en
tre índios não-integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena 
....”  (parágrafo único do art. 6o do Estatuto do índio, op. cit., p. 39). 
Salvo se essas normas forem menos favoráveis aos índios e, também, 
ressalvado o que tiver disposto nesse Estatuto.
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Conta Roquette-Pinto (apud Macedo e Vasconcellos, 1935, p. 
90) que “ a polygamia existia e ainda existe francamente entre os nos
sos indios; não só os chefes, como todos os fortes —  os que podem 
manter fam ilia  grande —  casam-se com muitas mulheres” . Mas von 
Martius (1938, p. 95-6) disse que a monogamia é que predominava, 
“ parecendo fundada no temperamento indolente dos homens” . E res
salva:

“ Nos Botocudos, fortes e extremamente brutos, um homem ge
ralm ente tem mais mulheres, ou tantas quantas póde a lim entar [ho je  os 
c iv ilizados  tom am  mais de uma m ulher e não querem sustentar os f i 
lhos]. O seu numero por vezes chega até doze. Tam bem  m uitas outras 
tribus, p rinc ipa lm ente  no norte do paiz, onde um sol mais quente parece 
exc ita r o tem peramento, conform e os caprichos e desejos, v ivem  em 
po ligam ia  irregu lar. De o rd inario  são os homens mais poderosos, espe
cia lm ente  os chefes, que tom am varias mulheres ao mesmo tem po.”

É da fala do francês frei André Thevet (1944, p. 252-3):

“ Quanto mais se no tab iliza  o homem na guerra, por suas proezas e 
valentías, tanto mais lhe é pe rm ittido  ter mulheres para o seu serviço. 
Pois, a fa la r verdade, trabalham ellas com parativam ente m u ito  mais a 
saber, colhem  raizes, fabricam  farinhas e bebidas, recolhem  as fructas, 
lavram  os campos, —  fora os outros misteres re la tivos à econom ia do 
mestica; ao passo que os homens somente, em determ inados tempos, 
pescam, ou apanham caças no matto, para sua a lim entação, quando não 
se encontram  occupados na fabricação dos arcos e flechas. Tudo  o mais 
é fe ito  por suas m ulheres.”

Hans Staden (1989, p. 174) igualmente revela que “ a maior parte 
delles têm uma só mulher; outros têm mais. Mas alguns dos seus prin- 
cipaes tem 13 ou 14 mulheres” .

No entanto, uma delas é a mais querida, ressalta C laude 
d ’ A b b e v ille  (1975, p. 223):

“ Não obstante m orarem  muitas mulheres sob o mesmo teto, com 
um só m arido, uma é sempre mais querida; porisso, governa as outras 
com o uma senhora às suas servas. E o que é mais adm iráve l: v ivem  to 
das em boa paz, sem ciúmes nem brigas, obedientes tôdas ao m arido, 
preocupadas com  serv i-lo  dedicadamente nos trabalhos do lar, sem d is
putas nem dissenções de qualquer espécie.”

201



Em seguida, d ’Abbeville (ibidem ) se admira com a harmonia en
tre eles: “ Espantou-me, e espanta-me ainda quando dela me recordo, 
essa união observável nas famílias dos selvagens; em geral, vivem 
sossegados o marido e suas mulheres, e demonstram grande amizade 
apesar de seu paganismo, a ponto de jamais se ouvir discussões nem 
recriminações ou do marido ou das mulheres” .

Invejável harmonia?
Mas... mas, como diz Staden (1989, p. 174), os tupinambás “ têm o 

costume de fazer presentes de suas mulheres, quando aborrecidos dellas” . 
A firm a von Martius (1938, p. 41-2) que:

“ Para a p ro p r ia  tr ib u  o chefe d ic ta d o r to rna -se  um f la g e llo  
se e lle , preso ao v ic io  da poligam ia, sem respeito pelo d ire ito , trans
form a sua cabana em harem. Este caso, porém, é bastante raro por causa 
do temperamento inerte do indio. No R io  Negro contaram-m e muitas 
historias das crueldades do Tupixaba Cocui, dos indios Manáos, no cur
so superior deste rio. Este chefe não se contentava com o rapto das 
mulheres dos seus companheiros; tendo saciado nellas os seus instinc- 
tos, engordava-as e comia-as. Taes excessos de poder, o chefe muitas 
vezes paga com a morte, porque o cium e e o espirito  de vingança são 
poderosos motores para o ind io  am ericano, ta lvez até as únicas em o
ções da sua alma embotada, capazes de o arrancar do seu entorpeci
mento indolente.”

O homem pode ter várias mulheres, mas “ as mulheres, porém, 
não têm o mesmo privilégio; devem contentar-se com um só marido e 
não podem, tampouco, abandoná-lo para se entregarem a outro ho
mem” , narra o frade capuchinho Claude d ’ Abbeville (1975, p. 222).

Privilégio dos homens; as mulheres devem contentar-se... É o 
frade quem diz.

Em relação ao casamento, conta ainda von Martius (1938, p. 
109-10) que:

“ Em hordas ou fam ilia s  pequenas e isoladas é freqüente que o 
irm ão viva com a irmã. E entre as tribus que neste sentido têm princi
pios bem relaxados, indicaram-nos os Coerunas e os Uainumás, próximas 
a extinguirem -se. Pode-se a ffirm ar como regra geral que o incesto em 
todos os seus graos é bastante commum entre as numerosas tr ibus  e 
hordas do Am azonas. Nos te rrito rio s  mais para o sul os háb itos  são 
m ais puros. C onta-se  dos an tigos Tupinam bás que taes uniões só

202



existiam  clandestinam ente. Os Yaméos, uma tr ibu  do Am azonas, não 
perm ittem  união entre pessoas que pertencem á mesma casta, ainda 
mesmo que nenhum parentesco exista entre elles, porque sendo da 
mesma casta ou categoria são considerados parentes. E  esta uma das 
mais curiosas d isposições na vida  de povos tão brutos, parecendo ind i
car um caracter ou tr’ora mais elevado.”

Thais Luzia Colaço (1998, p. 133) diz que:

“ Tam bém  era norm al haver união entre parentes afins, o “ lev ira - 
to ”  e o “ sororato” . N o p rim e iro , o cunhado casava-se com  a v iúva  do 
seu irm ão, afirm ando-se mais como uma obrigação do que p rop ria 
mente um d ire ito . N o segundo, o v iúvo  casava-se com a irm ã da sua es
posa. Assim  com o não fa ltava união com a mãe e a f ilh a  se o m arido  de 
uma delas morresse.”

E nos diz também que “ ainda existia uma forma de ‘matrimônio 
de experiência’ , em que o casal morava junto por um certo tempo 
para testar a ‘ recíproca com patib ilidade” ’. É o que relata, igual
mente, João Bernardino Gonzaga ([1970?], p. 151), ilustre professor 
de D ireito  Penal da Universidade de São Paulo e da Pontifícia U niver
sidade Católica de São Paulo:

“ Comuns também eram os matrimônios de prova, destinados a testar 
a recíproca com patib ilidade entre os “ noivos” . Depois de casada, todavia, a 
m ulher estava obrigada a manter o procedimento correto. Não o homem, 
que aliás podia ter várias esposas. M ais ainda [chama a atenção], como es
clarece G abrie l Soares, as mulheres que querem bem aos maridos, ‘pelos 
contentarem, buscam-lhe moças com que eles se desenfadem, as quais lhe 
levam à rede onde dormem, onde lhe pedem m uito que se queira deitar com 
os maridos, e as peitam para isso’ .”

E corno diz Colaço (1998, p. 133-4):

“ O casamento em geral era deb ilíss im o, extingu ia-se  com m uita  
fac ilidade , p rinc ipa lm ente  entre os jovens. Seguido do d ivó rc io , v inha a 
dissolução da fa m ília  nuclear e o rom pim ento  das alianças in te rfa m ilia - 
res, causando um desajuste no grupo dom éstico e um reordenam ento 
das relações interpessoais entre os parentes afins. V árias eram as causas 
do d ivó rc io : a esterilidade, a incapacidade do homem de prover o sus
tento da fam ília , o adu lté rio , a incom pa tib ilidade , a não-adaptação ao 
novo grupo do cônjuge e outros m o tivos.”
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É o que assegura Beviláqua (in Souza Filho, 1992, p. 89):

“ O casamento se fazia, em todo o B raz il, sem form alidades. O 
simples concurso das partes era suffic iente para atal-os e dissolvel-os. 
Contam, entretanto, alguns auctores que tractando-se de uma virgem  de 
grande estimação por sua fo rm osura  ou pela nobreza de sua estirpe , si 
assim é p e rm ittid o  d izer, exigia-se que o no ivo praticasse algum  fe ito  
brilhante para merecel-a.”

E também o que diz Claude d ’Abbeville (1975, p. 223): “ E como 
o casamento é fácil, igualmente fácil é desmanchá-lo, bastando para 
tal a vontade recíproca dos cônjuges” .

Falando sobre o casamento, conta von Martius (1938, p. 109) que 
“ muitas vezes os selvagens brasileiros mudam de nome quando ca
sam” . Por quê? Isso ele não conseguiu descobrir.

Com que idade se casavam?
Couto de Magalhães (1913, p. 141-2) relata que:

“ Todas as tribus impedem com grande cautela, e algumas até com 
a severidade extrema da pena de morte, a união dos dois sexos antes da 
com pleta puberdade da mulher, sobretudo do homem. Assegurou-me fr. 
Francisco que a v irg indade do homem era por via de regra mantida até a 
época do casamento, e que este não era tolerado antes dos 25 annos, 
sem que com tudo seja esse o habito com m um : o casamento é geral
mente depois dos trinta. A  principal razão com que os selvagens ju s t i f i 
cam o facto é a força e energia da prole, e a força e energia da prole é 
coisa m uito  mais im portante em uma sociedade barbara e rudim entar, 
do que entre um povo c iv ilisado , como é fácil de avaliar; a tribu  que, 
por fa lta destas instituições, deixar a raça abastardar-se, é uma tribu 
vencida; sem armas de fogo, sem os diversos recursos que uma cultura 
mais adeantada póde trazer á arte da guerra, vence a tribu que dispuzer 
de mais forças physicas: por aqui se comprehende o papel im portante 
que representa esse elemento em taes sociedades.”

A esse respeito, das relações do homem com a mulher, Magalhães 
(1913, p. 140-1) registra uma passagem nimiamente interessante:

“ .... é haver nas aldeias homens destinados a ser v ir i  v idua rum  [m a
rid o  das viúvas]. Esses individuos não têm outro m ister; são sustenta
dos pela tribu, e não se entregam, como os outros, aos exercícios das 
longas viagens e peregrinações, que todos fazem, annualmente, embora

204



revesando-se. Esta s ingu lar casta, sustentada pelos outros, me despertou 
a curiosidade; e tendo eu pela prim eira  vez notado o facto  em uma a l
deia, cu jo  capitão era homem m uito  in te lligente , de nome C oinam á, tive  
occasião de notar-lhe que não parecia jus to  que a aldeia carregasse com 
o sustento desses homens. E lle  re torqu iu-m e que a paz de que gosavam 
as fam ilia s , e de que não gosariam a não serem aquelles ind ividuos ou an
tes essa institu ição, compensava de m uito  o trabalho que pesava sobre 
os outros de sustental-os.”

Ainda sobre a relação fam iliar, conta-nos Thevet (1944, p. 255) 
que: “ A parturiente não guarda o leito mais do que vinte e quatro ho
ras. É o pai quem corta o umbigo do menino, com os dentes, conforme 
tive opportunidade de assistir. No mais, tratam os indios a mulher pa
rida tão cuidadosamente quanto qualquer pessoa civilizada” .

Um fato curioso: “ Logo que a mulher paria, jejuava o marido. 
Apenas lhe era perm ittido provar um mingauzinho de farinha e beber 
água pura, ‘porque o filho  lhe saiu dos ombros’ e a mulher não fez 
mais do que guardar ‘a semente no ventre” ’ (nota de rodapé de Este
vão Pinto, in THEVET, 1944, p. 257).

Pero de Magalhães Gandavo (1964, p. 57) isso também assevera:

“ Todas as outras índias quando parem, a p rim e ira  cousa que fa 
zem depois do parto, lavam-se todas em huma ribe ira , e ficam  tão bem 
dispostas, com o senam pariram , e o mesmo fazem á criança que parem. 
Em lugar deltas se deitam  seus m aridos nas redes e assi os v is itam  e cu 
ram com o se elles fossem as mesmas paridas. Isto nasce de ellas terem 
em m uita  conta os pais de seus filhos , e desejarem em extrem o depois 
que parem delles de em tudo lhes com prazer.”

Descreve, assim, Jean de Léry (1961, p. 203) um parto:

“ Quanto ao parto, eis o que presenciei. Pernoitando com outro  
francês em uma aldeia, certa ocasião, ouvim os, quase à m eia-no ite , 
g ritos de m ulher, e pensamos que estivesse sendo atacada pelo jaguar, 
essa fera carn ice ira  que já  descrevi. A cud im os im ediatam ente e v e r if i
camos que se tratava apenas de uma m ulher em horas de parto. O pai 
recebeu a criança nos braços, depois de cortar com  os dentes o cordão 
u m b ilica l e am arrá-lo . Em seguida, continuando no seu o fíc io  de pa rte i
ra, esmagou com  o polegar o nariz do fi lh o  com o é de praxe entre os 
selvagens do país. N ote-se  que as nossas pa rte iras, ao co n trá rio , 
apertam o nariz aos recém-nascidos para dar m a io r beleza a filando-o .
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Apenas sai do ventre materno, é o menino bem lavado e pintado de 
preto e verm elho pelo pai, o qual, sem enfa ixá-lo , deita-o em urna rede 
de algodão. Se é macho dá-lhe logo um pequenino tacape e um arco 
m iúdo com flechas curtas de penas de papagaio; depois de colocar tudo 
isso ju n to  ao menino, beija-o risonho e diz: “ M eu filh o , quando cresce- 
res serás destro ñas armas, fo rte , valente e be licoso  para te vingares 
dos teus in im igos” .

“ Nutre-se a criança com leite materno, embora a alimentem tam
bém, após o decurso de alguns dias, com certas comidas pesadas (fa ri
nha mastigada, fructas)” , como observou Thevet (1944, p. 255).

Em nota de rodapé, acrescenta Estevão Pinto (in Thevet, 1944, p. 
255): “ O leite materno era, realmente, o principal alimento da criança 
tupinambá, assim como o milho assado, mastigado pela mãe, reduzido 
a bolo, posto na bocea dos lactentes, ‘como costumam fazer os passa- 
ros com a sua prole, isto é, passando-o de bocea em bocca’ (Évreux, p.
72). O período da gestação, algumas vezes, prolongava-se até os sete 
ou oito annos.”  Daí por que a prática do infanticidio quando a mulher 
paria antes desse intervalo.

O direito das sucessões para os índios era praticamente desco
nhecido. Se pouco tinham de patrimônio individual, não poderiam 
preocupar-se com sua destinação depois de sua morte. Não conheciam 
os índios o testamento ou o legado. A firm a von Martius (1938, p. 81) 
que: "tudo que o pae de fam ilia deixa é repartido egualmente entre os 
parentes. Si as suas armas e enfeites não forem depositadas sobre o 
tumulo ou enterradas com o cadaver, passam para os filhos, mas si estes 
se separam, formando novas familias, a casa do pae fica pertencendo ao 
primeiro casado” .

O viajante francês Jean de Léry, em A visão do mundo de um 
índio tupinambá  (apud Alves Filho, 1999, p. 59), pastor calvinista, 
companheiro de Villegaignon, assim descreveu o diálogo que teve 
com um velho tupinambá, em 1557, sobre a sucessão dos bens depois 
da morte:

“ E  quando morre, para quem fica o que deixa?”  Para seus filhos, 
se os têm, respondi; na falta destes, para os irmãos ou parentes mais 
próxim os. "N a  verdade” , continuou o velho, que, como vereis, não era 
nenhum tolo, "agora vejo que vós outros mairs sois grandes loucos, pois 
atravessais o mar e sofreís grandes incômodos, como dizeis quando
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aqui chegais, e traba lha is  tanto  para am ontoar riquezas para vossos 
filhos ou para aqueles que vos sobrevivem! Não será a terra que vos nutria 
suficiente para alim entá-los também? Temos pais, mães e filh o s  a quem 
amamos; mas estamos certos de que, depois da nossa morte, a terra que 
nos nutriu  também os nutrirá, por isso não nos preocupamos e descansa
mos sem maiores cuidados!” .

Observa, com propriedade, Léry (1961, p. 208): " . . .  mas quanto 
a heranças e pleitos divisórios deixam aos herdeiros avarentos e de- 
mandistas cá da Europa tais cuidados” .

3. TRIBUTÁRIO

Os índios, ao que parece, não conheciam o instituto da tributação. 
Carlos Frederico von Martius (1938, p. 51-2) conta-nos o seguinte:

“ De m odo nenhum o chefe locupleta-se com presentes e im postos 
[e não eram c iv iliza d o s ]; só do saque recebe ele uma parte m aior, ge
ra lm ente de escolha própria. Toda a espécie de con tribu ição  é desco
nhecida entre os índios brasile iros; não há entre eles dom ín ios nem f is 
cais. Se para uma expedição de guerra são necessárias m aiores quan ti
dades de m antim entos, cada uma das fam ílias con tribu i em relação ao 
núm ero de seus membros guerreiros ou mesmo con fo rm e a sua boa 
vontade. Sendo a expedição para lugar m u ito  distante e não havendo 
quantidade su fic ien te  de provisões de boca, a com unidade toda reúne-se 
para preparar um terreno destinado ao p lan tio , especialm ente da m an
d ioca. Estas culturas em com um  entre os selvagens brasile iros, é o ú n i
co ônus que em relação a serviços para o bem geral pode ser com parado 
ao traba lho do vassalo europeu antigo .”

Imaginem se tentássemos explicar aos nossos indígenas o nosso 
sistema tributário! Sem dúvida alguma, enlouqueceriam ou nos teriam 
como doidos.

4. D IREITO PENAL INDÍGENA

O direito penal não é o mesmo para as diversas tribos. Explica 
A lc ida Rita Ramos (1988, p. 61):
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“ A  vida com unitaria  de uma aldeia indígena não está isenta de ge
rar con flitos , disputas, comportamentos anti-sociais diversos, em d ife 
rentes graus de gravidade e desaprovação. O grupo social reage a isso 
segundo padrões culturais reconhecidos por todos não só de uma dada 
aldeia mas da sociedade inteira. A  defin ição do que é uma infração so
cia l varia de sociedade para sociedade. Enquanto em algumas o assassi
nato é severamente punido, em outras ele é considerado assunto parti
cu lar das pessoas envolvidas; numas o adultério pode resultar em san
ções sociais contra os adúlteros, noutras pode fica r apenas entre o m ari
do, a m ulher e o terceiro; a quebra do tabu do incesto pode levar os in 
fratores a penas mais ou menos pesadas; a prática da fe itiça ria  pode 
ser apenas desaprovada verbalmente ou pode resultar na execução su
mária do alegado fe itice iro . Porém cada sociedade tem seu elenco 
de “ crim es”  que são da alçada do grupo e não apenas assuntos do
mésticos, e tem também um elenco de punições correspondentes a es
ses crim es.”

As normas penais dos índios são decorrentes dos tabus. Os tabus, 
como explica Freud (apud Gonzaga, [1970?], p. 78.), constituem “ uma 
série de restrições a que se submetem os povos prim itivos; isso e 
aquilo são proibidos, nem eles mesmos sabem por que, nem se preo
cupam sequer com investigá-lo e, considerando tudo perfeitamente 
natural, submetem-se às restrições e estão convencidos de que a viola
ção lhes atrairia automáticamente os piores castigos” .

Aquele que viola um tabu é punido, explica Thais Luzia Colaço 
(1998, p. 123): “ Nas sociedades indígenas existem normas preestabele- 
cidas que definem os atos delituosos” .

4.1. A responsabilidade penal

A responsabilidade penal, como ensina Magalhães Noronha 
(1986, p. 161), é:

“ a obrigação que alguém tem de arcar com as conseqüências ju r íd i 
cas do crim e. É o dever que tem a pessoa de prestar contas de seu 
ato. E la depende da im pu tab ilidade  do in d iv íd uo , pois não pode so
fre r as conseqüências do fato c rim inoso  (ser responsab ilizado) senão 
o que tem a consciência de sua an tiju ric idade  e quer execu tá -lo  (ser 
im p u tá ve l).”
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Sofre as conseqüências do fato delituoso quem tem discerni
mento e pode, assim, ser imputado, isto é, quem tem condições de 
entender o certo e o errado, o bem e o mal.

A  responsabilidade penal para os índios é coletiva, e não in d iv i
dual. O sujeito ativo não é só aquele que praticou o fato descrito como 
criminoso, mas todo o grupo a que pertence o autor da infração. Re
vela João R ibeiro (apud  Macedo e Vasconcellos, 1935, p. 17) que 
“ qualquer ultrage feito a um indio por um só portuguez, delle eram 
considerados responsáveis todos os portuguezes onde os encontravam, 
o que fazia parecer má fé, traição ou ferocidade gratuita da parte dos 
selvagens” . E von Martius (1938, p. 126) narra: “ O chefe dos M ira- 
nhas que nos hospedou durante semanas, regosijava-se de um tal acto, 
accrescentando que incendiara a cabana do seu in im igo com tudo que 
havia dentro” .

A firm a Clóvis Beviláqua (in Souza Filho, 1992, p. 86): “ A  res
ponsabilidade, como geralmente acontece no periodo da civilisação 
que atravessavam os aborígenes brazilicos, era mais collectiva do que 
individual: ‘Eu te mal tracto diziam ao prisioneiro, em nome do meu 
amigo e parente que fo i morto pelos teus’ ” .

É como diz Hans Staden (1989, p. 167): “ Quando alguem mata 
ou fere a outrem, os amigos deste se dispõem logo a matar, por sua 
vez, o offensor, o que, porém, raras vezes acontece” . Conta ele (p. 85) 
que, ao ser levado preso, para a aldeia, as mulheres correram ao seu 
encontro, gritando: “ V ingo em ti o golpe que matou o meu amigo, o 
qual fo i morto por aquelles entre os quaes tu estiveste” .

Longe está esse modo de agir do nosso ordenamento juríd ico, em 
face do que dispõe o art. 13 do Código Penal: “ O resultado, de que 
depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu 
causa ....” . E é o que está dito no inciso X L V  do art. 5o da Constituição 
Federal: “ nenhuma pena passará da pessoa do condenado ....” .

Tinham os índios uma explicação bastante lógica para adm iti
rem a responsabilidade coletiva. O mal, para eles, era uma moléstia 
contagiosa. Explica Kelsen (cipud Gonzaga, [1970?], p. 114-5):

“ Logo, a culpa de um indivíduo assume caráter coletivo, porque 
necessariamente se estende àqueles que vivem com o culpado ou com 
êle mantêm estreitos vínculos sociais. Por êsse motivo a responsabili
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dade coletiva tem tanta importância para a ordem legal primitiva. Um 
homem primitivo acha absolutamente óbvio que a vingança se exerça 
sôbre todo o grupo, não obstante o delito tenha sido cometido por um só 
membro, e considera justo que os filhos e netos paguem o tributo pela 
culpa dos ascendentes. Isso porque o pecado, como a moléstia, é uma 
substância, e se torna portanto contagioso e hereditário.”

4.2. Emoção, paixão e distúrbios mentais

João Bernardino Gonzaga ([1970?], p. 103-4) afirma que:

“ O estado de coação, a embriaguez, os distúrbios emocionais, não 
podem, via de regra, constituir motivos de desculpa. Nem as anomalias 
mentais, que se apresentam, para o homem primitivo, plenas de miste
riosas significações. Sequer o sono importa, porque leva o indivíduo a 
entrar em contato com o mundo espiritual e, assim, se supõe que mais 
fácilmente conseguirá induzir outrem a praticar algum malefício.”

Nada dessas circunstâncias exclui ou dim inui a responsabilidade 
penal, como permite o art. 26 e seu parágrafo único do nosso Código 
Penal.7

4.3. Dolo e culpa

Informa João Bernardino Gonzaga ([1970?], p. 102): “ Não se 
preocupa pois o homem prim itivo com a verificação da culpabilidade. 
Em regra, a reação expiatória se faz em termos estritamente objeti
vos” . E salienta, citando o filósofo francês Lucien Lévy-Bruhl:

7 “ Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.

Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, 
em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incom
pleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato 
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”
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“ A ausência de intenção, por parte daquele que se torna culpado 
de uma infração, constitui mais propriamente circunstância agra
vante do que escusa. Nada sobrevêm por acaso. Logo, como se pode ter 
dado que tal homem haja sido assim conduzido a praticar sua falta sem 
querê-la e sem o saber? Seguramente êle já será vítima de um poder 
oculto, ou objeto de certa cólera que se deve apaziguar, salvo — hipóte
se ainda mais grave — se esconde em si próprio, à sua revelia, algum 
princípio malfazejo. Em lugar pois de se sentir tranquilizado pelo fato 
de que êle não podia conhecer sua falta no momento em que a cometeu, 
e que esta, em conseqüência, era inevitável, sua inquietação redobra. 
Torna-se indispensável, agora, procurar (em geral pela adivinhação) o 
motivo pelo qual êle foi colocado em situação tão perigosa.”

Thais Luzia Colaço (1998, p. 126) observa que:

“Em regra geral, não há uma distinção entre dolo ou culpa. O que 
se leva em consideração, no caso de uma infração, são as conseqüên
cias, e não a vontade do infrator. A ausência de intenção pode ser até 
um fator agravante, e não atenuante, pois se compreende que o in
divíduo foi movido por forças ocultas maléficas, que devem ser repri
midas o mais rápido possível.”

4.4. Extinção da punibilidade

Para o nosso Direito, a pretensão de punir pode desaparecer. A  
infração não deixa de existir, mas o Estado perde o dire ito subjetivo 
de impor a pena. A possibilidade juríd ica para impor a pena desapare
ce. As causas de extinção da punibilidade, em nosso D ireito  Penal, 
estão catalogadas no art. 107* do Código Penal, dentre elas sobressai a 
prescrição. Para nossos índios existe o instituto da prescrição? Não. É 
o que enfatiza João Bernardino Gonzaga ([1970?], p. 129): “ Para a 
mentalidade dos indígenas, não era possível conceber a extinção da 
punibilidade em benefício do autor de alguma ofensa. Ademais, aju
dados pela sua extraordinária memória, não olvidavam jamais os 
agravos sofridos” .

s “ Art. 107. Extingue-se a punibilidade: 

IV  -  pela prescrição ....”
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4.5. Direitos da comunidade e direitos individuais

Em razão da vida que levam, mais comunitária do que individual, 
desde a moradia até a caça e o plantio, “ os direitos da comunidade são 
mais respeitados do que os direitos individuais’’, como atenta Thais 
Luzia Colaço (1998, p. 123).

Gonzaga ([1970?], p. 114) faz uma análise percuciente sobre a 
matéria:

“ Na vida primitiva, a falta de consciência da personalidade indi
vidual; os vários laços que estabelecem forte coesão social; coesão in
clusive de natureza mágica, totêmica; fatores vários, enfim, fazem com 
que cada membro se confunda com o grupo a que pertence. Não é con
cebível um homem isolado na própria individualidade. O indígena é 
sempre indestacável do seu grupo. Há círculos concêntricos de coletivi
dades que se superpõem -  a família, a aldeia, o clã, a tribo, o totem, -  
cada uma delas apresentando-se qual massa uniforme, em que se dissol
vem as pessoas. Sente-o também o indivíduo, com respeito a si próprio, 
ligando-se à comunidade e aderindo à consciência social.”

Em face da preponderância dos direitos da comunidade, os índios 
distinguiam o direito penal público do privado? A essa questão res
ponde João Bernardino Gonzaga (op. c/f., p. 58):

“ No Brasil, podemos supor existisse a distinção do Direito Penal 
em público e privado: o primeiro abrangendo atos que suscitavam atitu
de de reprovação coletiva, porque não atingiam nenhuma pessoa deter
minada, mas unicamente os sentimentos ou interêsses gerais (v. g., co
vardia em combate, violação de certos tabus, incesto, etc.). O segundo, 
abarcando ofensas dirigidas a pessoa determinada (homicídio, adultério, 
etc.), caso em que os costumes estabeleciam o direito de vingança em 
favor da vítima e de terceiros a esta ligados. Os contornos dos dois 
campos, todavia, se apresentam por demais embaçados para que tente
mos demarcá-los.”

A vingança está entranhada na índole do índio. Daí dizer Thevet 
(1944, p. 248-9) que para os indígenas “ amar a vingança é o mesmo 
que odiar o proximo’’. E declara que: “ Esse povo tem tão pouco en
tendimento que é capaz de pôr o mundo abaixo por causa do roubo de 
uma mosca. Quando, por exemplo, se espetam nos espinhos, ou se
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ferem nas pedras, os indígenas fazem m il pedaços o objecto, causador 
do mal, como se o mesmo tivesse entendimento” .

E vai mais longe:

“ Por menos ultrajado que seja, jamais se conseguirá reconciliar o 
offendido com o offensor. Essa obstinação adquirem e conservam os 
indios, de pais a filhos. Vê-los-eis ensinar ás crianças, de três ou quatro 
annos de idade, a manejar o arco e a flecha, e, de vez em quando, a 
exhortá-los à valentia, a vingar-se dos inimigos, ou a morrer, de prefe
rencia a perdoar a quem quer que seja. Assim, quando caem prisionei
ros, de modo algum tentam fugir, inteiramente resignados com o dia da 
morte, que têm em muita gloria e honra. E dahi a razão por que tanto 
escarnecem e censuram acremente os franceses, quando estes resgatam 
com dinheiro, ou por outros meios, os seus inimigos. Reputam esse 
costume indigno de guerreiros. “ Nós (dizem os selvagens) jamais faze
mos tal.”

Niklas Luhmann (1983, p. 193) estudando o direito arcaico, que 
é o direito dos nossos índios, explica que:

“ Na medida em que a parentela é o sustentamento da defesa pró
pria, daí surgem mais dificuldades para a criação e a imposição de um 
direito interno. Uma “jurisdição” instituída para regular disputas tribais 
pára na soleira da casa. É por isso que nas sociedades simples o assassi
nato entre parentes próximos freqüentemente não é expiado, por um 
lado porque o assassino controla sua intimidade imediata e ninguém 
pode assumir o papel de vingador, mas também por um sentimento ju 
rídico, pois o assassino como que prejudicou-se a si mesmo.”

A lcida Rita Ramos (1988, p. 64) observa que há uma gradação 
das penas, variando de intensidade, indo do ostracismo coletivo à mor
te, passando pela expulsão, e explica que o ostracismo impinge uma 
vida de humilhações, que leva todos a se recusarem “ a falar, olhar ou 
ter algo a ver com os infratores, como se eles não existissem” .

Assim descreve Pierre François Alphonse Booth M abilde (1983, 
p. 81) o sofrimento de um índio sujeito ao isolamento por ter desobe
decido ao chefe supremo da tribo:

“ Não é mais admitido na companhia de nenhum e é obrigado, por 
ordem do cacique principal, a viver isolado, num rancho fora do aloja
mento geral, sempre colocado em uma das suas extremidades. É força
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do a procurar, pessoalmente, as frutas e água necessárias para o seu 
sustento e a recolher a lenha para fazer fogo. Este serviço, assim impos
to, obrigatoriamente, é para os coroados a condição mais humilhante a 
que podem ser reduzidos. Só como punição a ela se submetem, porque 
tal serviço consideram próprio para as mulheres -  indigno e degradante 
para os homens. Este castigo torna-se ainda mais humilhante porque, 
cada vez que o castigado o executa e passa na presença dos outros, car
regado de frutas ou lenhas, é objeto de escárnio e de mofa, dificílimo de 
resistir, dado o caráter orgulhoso desses selvagens. Daí se originam alter
cações e lutas em que sempre sucumbe o desobediente, que tem contra si 
todos os indivíduos da tribo. Se o desobediente possui mulher, é ela dada, 
pelo cacique principal, a outro homem da tribo, assim que se verificou a 
desobediência e antes do culpado retirar-se para viver isolado.

Pelo que apuramos, parece que este serviço -  quando é obrigató
rio e imposto como castigo -  é que consideram aviltante e a maior pu
nição entre eles, de modo que preferem quase sempre a morte à sua 
submissão.”

4.6. A antropofagia -  uma cerimônia

A morte do prisioneiro era motivo de festa. Isso dizem todos os 
autores que estudam os costumes dos índios. Revela Manoel da Nó- 
brega (1988, p. 90):

“ Si acontece aprisionarem um contrario na guerra, conservam-o 
por algum tempo, dão-lhe por mulheres suas filhas, para que o sirvam e 
guardem, depois do que o matam com grande festa e ajuntamento dos 
amigos e dos que moram por alli perto, e si delles ficam filhos, os comem, 
ainda que sejam seus sobrinhos e irmãos, declarando às vezes as pró
prias mães que só os paes e não a mãe, têm parte nelles.”

Fhevet (1944, p. 238) assim descreve as cenas da “ festa”  que se 
seguem ao aprisionamento:

“E o escravo (um, dois, ou mais) excedentemente tratado, sendo- 
lhe offerecido, cinco dias após a captura, uma jovem, porventura a pro
pria tilha do dono, a qual se encarrega de prover as necessidades da- 
quelle, na cabana ou em outro qualquer lugar. Nesse interim, é o ho
mem servido das melhores viandas que se possam achar, tudo com o
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fim de engordá-lo, à maneira do que se faz com o capão em ceva, até 
que chegue o dia de se lhe tirar a vida.”

Dia de grande festa na aldeia: o dia do sacrifício do prisioneiro. É 
urna cerimônia importante para os índios. Narra Jean de Léry (1961, p. 
175-6, 178, 179 e 180):

“Tôdas as aldeias circunvizinhas são avisadas do dia da execução 
e breve começam a chegar de todos os lados homens, mulheres e meni
nos. Dançam então o cauinam. O próprio prisioneiro, apesar de não 
ignorar que a assembléia se reúne para seu sacrifício dentro de poucas 
horas, longe de mostrar-se pesaroso enfeita-se todo de penas e salta e 
bebe como um dos mais alegres convivas. Depois de ter comido e can
tado durante seis ou sete horas com os outros, é êle agarrado por dois ou 
três dos personagens mais importantes do bando e sem que oponha a 
menor resistência, é amarrado pela cintura com cordas de algodão ou de 
fibra de uma árvore a que chamam vyire, semelhante à nossa tília. Dei
xam-lhe os braços livres e o fazem passear assim pela aldeia, em pro
cissão, durante alguns momentos.

... O selvagem encarregado da execução levanta então o tacape 
com ambas as mãos e desfecha tal pancada na cabeça do pobre pri
sioneiro que êle cai redondamente morto sem sequer mover braço ou 
perna.

Imediatamente depois de morto o prisioneiro, a mulher (já disse 
que a concedem a alguns) coloca-se junto do cadáver e levanta curto 
pranto [....]. Em seguida, as outras mulheres, sobretudo as velhas, que 
são mais gulosas de carne humana e anseiam pela morte dos prisionei
ros, chegam com água fervendo, esfregam e escaldam o corpo a fim de 
arrancar-lhe a epiderme; e o tornam tão branco como na mão dos cozi
nheiros os leitões que vão para o forno. Logo depois o dono da vítima e 
alguns ajudantes abrem o corpo e o espostejam com tal rapidez que não 
faria melhor um carniceiro de nossa terra ao esquartejar um carneiro.

Tôdas as partes do corpo, inclusive as tripas depois de bem la
vadas, são colocadas no moquém ....

... Quando a carne do prisioneiro, ou dos prisioneiros, pois às 
vêzes matam dois ou três num só dia, está bem cozida, todos os que 
assistem ao fúnebre sacrifício se reúnem em tôrno dos moquéns, 
contemplando-os com ferozes esgares; e por maior que seja o núme
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ro de convidados nenhum da li sai sem o seu pedaço. Mas não co 
mem a carne, com o poderíam os pensar, por s im ples gu lodice, pois 
embora confessem ser a carne humana saborosíssima, seu princ ipa l in 
tu ito  é causar tem or aos vivos.

Os executores dêsses sacrifíc ios humanos reputam o seu ato gran
demente honroso ..."

Conclui Jean de L é ry  (1961, p. 184) esse capítulo que trata da ce
rimônia do sacrifício do prisioneiro, com a seguinte observação:

“ Não abominemos portanto demasiado a crueldade dos selvagens 
antropófagos. Existem entre nós criaturas tão abom ináveis, se não 
mais, e mais detestáveis do que aquelas que só investem contra nações 
in im igas de que têm vingança a tomar. Não é preciso ir  à Am érica, nem 
mesmo sair de nosso país, para ver coisas tão monstruosas.”

E, se da relação do prisioneiro com a índia da tribo nasce algum 
filho, o que acontece com ele? Diz Thevet (1944, p. 239-40): “ Se al
gum filho nasce da união entre o prisioneiro e a moça, os indigenas 
alimentam, por algum tempo, a criança, depois do que a devoram, 
recordando ser o mesmo um rebento de seus inimigos. E dão muito 
apreço a que o prisioneiro seja bem nutrido e cevado".

Esse era um costume bem aceito. E o prisioneiro é honrado em 
ser devorado, pois só os fortes e corajosos são comidos. Os prisionei
ros não procuram fugir e, como diz Thevet (1944, p. 240), entoam 
canções noite e dia: "Meus amigos, os margajás (diz), são honrados, 
fortes e possantes guerreiros. Aprisionaram e devoraram numerosos 
dos seus inimigos. Quanto a mim, matei e devorei parentes e amigos 
dos que me conservam prisioneiro, e, por isso, é justo que me devo
rem tambem, no dia que melhor lhes agradar".

4.7. O homicídio

Não era comum o homicídio, informa Rocha Pombo (apud Lyra, 
1992, p. 131): “ Não é só dizer que o assassinato, o maior dos crimes, 
era muito raro e que talvez para isso em grande parte concorresse a 
absoluta segurança da punição".
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Diz Ferdinand Dinis (apud Beviláqua, in Souza Filho, 1992, p. 86) 
que, “ no caso de assassinato premeditado, era o homicida entregue aos 
parentes da victima que o justiçavam. Os demais crimes puniam-se com a 
lei de talião” , que, como explica Claude d’Abbeville (apud Beviláqua, in 
Souza Filho, 1992, p. 86, nota de rodapé), resume-se no seguinte: “ Si um 
sujeito dá noutro uma bofetada, é obrigado a receber outra, si lhe quebra 
um braço ou outro qualquer membro, há de sujeitar-se a igual destruição 
ou mutilação, ou finalmente, se mata, deve morrer” .

Isso mesmo diz Thevet (1944, p. 250): “ Pensam ainda os indíge
nas, que, se alguem bate em outro, ou o fere, deve o offensor receber, 
sem demora, golpe por golpe, senão mais. E é um bello espetáculo vê- 
los querelar, ou bater-se” .

4.8. O aborto

Os índios tinham uma ótica diferente na compreensão do aborto. 
D iz Thais Luzia Colaço (1998, p. 129) que:

“ Não existia qualquer tipo de restrição à prática do aborto, pois de
pendia unicamente da vontade da gestante que, neste caso, dispunha liv re 
mente de seu corpo. Na maioria das vezes a intenção da prática do aborto 
era apenas uma forma de controle de natalidade, pois as fam ílias indígenas 
normalmente são pouco numerosas por necessidade de sobrevivência. A n 
tigamente, além da ingestão de plantas abortivas, era predominante “ a prá
tica do aborto mecânico, realizando-se massagens com golpes ou pressões 
sobre o abdome por espaço de uma a três semanas”  (Susnik, Branislava. 
Los aborígenes del Paraguay. C iclo v ita l y estructura s o c ia l) ”

4.9. O infanticidio

Era costume entre os índios a prática do infanticidio. Entretanto 
havia uma razão de ser para eles, como explica Thais Luzia Colaço 
(1998, p. 129-30):

“ O nascim ento das crianças envo lv ia  uma série de preceitos su
perstic iosos e de sobrevivência do grupo, em que preva leciam  os in te 
resses co le tivos sobre os ind iv idua is . Eram m uitos os m otivos que leva
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vam ao infanticidio. Entre os Lengua, o ideal era que os filhos nasces
sem com um intervalo de 7 a 8 anos, para garantir a vida das crianças 
até esta idade, quando seriam mais resistentes e independentes.

O nascimento de gêmeos era considerado algo anormal por acre
ditarem na interferência de espíritos maus. A segunda criança que nas
cia era eliminada ou, quando do mesmo sexo, ambos eram estrangu
lados. As crianças portadoras de anomalias genéticas de má-formação 
também eram mortas.

Ainda eram eliminadas as crianças chamadas “ órfãs sociais” : 
quando a mulher parturiente ou lactante fosse abandonada pelo ma
rido, se houvesse suspeita de que fosse concebida em adultério, se a 
mãe fosse uma prisioneira ou uma raptada e quando a mãe morria du
rante o parto, ou no período de amamentação.

Os sonhos também determinavam o destino do recém-nascido. 
Quando a mulher sonhava durante a gravidez com parentes recém- 
falecidos, principalmente quando a morte era atribuída a feitiçaria, se 
justificava o infanticidio.

Os interesses na continuidade do casamento eram motivos para a 
prática do infanticidio. A mulher, quando desejava evitar a abstinência 
sexual em decorrência da amamentação prolongada. A sogra, quando 
queria evitar que o genro abandonasse o grupo, em função do nasci
mento de muitos filhos.

Em outras situações, prevaleciam os interesses coletivos. Em ca
lamidades, epidemias, necessidades rápidas e contínuas dispersões do 
grupo, matavam-se as crianças ainda lactentes até os 5 anos de idade, 
para garantir a sobrevivência dos demais.”

Conta Egon Schaden (1959, p. 79) que os índios bororos pratica
vam o infanticidio “ principalmente quando, às vésperas do parto, os 
pais, sobretudo a mãe, sonham com quaisquer calamidades” .

Se a criança fosse um estorvo, seja para a família nuclear seja 
para o grupo, era sacrificada.

Padre José de Anchieta foi uma testemunha freqüente da indiferen
ça dos índios para com os meninos. Bernardino Gonzaga ([1970?], p. 
136) declara que Anchieta presenciou

“ casos em que foram enterradas vivas, logo ao nascer, crianças que 
apresentavam deformidades. Acrescenta, ainda, que ao mesmo tipo de 
morte eram condenadas aquelas suspeitas de terem sido concebidas em 
adultério. Certo dia, ele próprio surpreendeu um índio que sepultava um
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recém -nascido, a pretexto de que, quando a mãe estava ‘prenhe de um 
que (a) havia por m ulher, sendo dêle deixada com outro  se casou, de 
m aneira que segundo a op in ião  dessa gente, ficava o m enino m estiço de 
duas sementes, e aos tais, em nascendo, logo v ivos os en terram ’ .”

4.10. O abuso da caça

Constituía infração, segundo nos conta Thais Luzia Colaço (1998, p. 
127), “ abater animais no período da prenhez e da amamentação e também 
coletar os ovos das aves. Excesso no abate de animais era uma violação 
às regras tradicionais, pois acreditavam que o agente estava sob a influên
cia dos feiticeiros, que podiam instigar a cólera dos espíritos” .

Couto de Magalhães (apud Beviláqua, in Souza Filho, 1992, p. 
87) narra a seguinte lenda sobre essa questão:

“ U m  ind io  perseguia uma veada que era seguida do f ilh in h o  que 
amam entava; depois de havel-a fe rido , o ind io  podendo agarrar o filh o  
da veada, escondeu-se por traz de uma arvore e fe l-o  g rita r; attrahida 
pelos gritos de agonia do filh in h o , chegou-se a poucos passos de d is tan
cia do ind io  e e lle  a flechou; ela cahiu; quando o ind io  satisfe ito  fo i 
apanhar sua presa, reconheceu que havia sido v ic tim a  de uma ilusão de 
Anhangá\ a veada a quem o ind io  havia perseguido, não era uma veada, 
era sua própria  mãe, que jaz ia  m orta  no chão, varada por uma flecha  e 
toda d ilace rada  pelos espinhos” .

A lenda, diz Beviláqua (in Souza Filho, 1992, p. 87), pode ser 
traduzida em um artigo de lei: “ É prohibido matar animaes de caça 
durante o período em que amamentam os filhos” .

4.11. A deserção

A deserção era o pior dos crimes. D iz Roberto Lyra (1992, p. 
132) que: “ O índio que se recusava combater ou que se passava para o 
in im igo era irremissivelmente punido de morte. Os próprios pais eram 
os primeiros a perseguir o tránsfuga ou o covarde. E claro que o d i
reito m ilita r era o mais perfeito, pois era mais de perto conexo com a 
índole e a vida do selvagem” .
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Gonçalves Dias (apud Moraes, 1998, p. 290-1), poeta da escola 
do romantismo, em sua poesia “ I -  Juca Pirama”  (o que há de ser 
morto -  tradução literal da língua tupi para o português), bem retratou 
a coragem do indio frente à morte. Diz o pai ao filho  que, prisioneiro, 
chorou nas mãos dos timbiras:

“ Possas tu, isolado na terra,
Sem arrimo e sem pátria vagando,
Rejeitado da morte na guerra,
Rejeitado dos homens na paz,
Ser das gentes o espectro execrado;
Não encontres amor nas mulheres,
Teus amigos, se amigos tiveres,
Tenham alma inconstante e falaz!

Não encontres doçura no dia,
Nem as cores da aurora te ameiguem,
E entre as larvas da noite sombria 
Nunca possas descanso gozar:
Não encontres um tronco, uma pedra,
Posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos,
Padecendo os maiores tormentos,
Onde possas a fronte pousar.”

4.12. O furto

O crime de furto quase não era praticado. Tenha-se que, como diz 
João Ribeiro (apud Macedo e Vasconcellos, 1935, p. 17), “ o indio tinha o 
sentimento de propriedade collectiva (da tribu) mas não tinha o da pro
priedade privada-, o indio não julgava fazer mal, roubando; e assim mui
tos crimes que o eram para os christãos, para elles nada significavam” .

E diferente a noção que os índios têm de certos fatos que pela 
nossa legislação são tidos como criminosos. A líp io  Bandeira e Manoel 
Miranda (apud Macedo e Vasconcellos, 1935, p. 178), na terceira 
década do século passado, disso já tinham se apercebido, ao dizerem:

“ Evidentemente, o indio que commette um furto, ou ainda um as
sassínio, não póde ser passive! das mesmas penas que se applicam
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em taes casos ao civilizado. O contrario eqüivaleria a attribuir ao indio 
uma noção de furto e de assassinio semelhante a que de taes crimes te
mos nós outros. Mas os dois casos são profundamente distinctos: para 
os indios, frequentemente, não chega o furto a ser um delicto, e a morte 
está sempre longe de ser um grande mal.”

D iz von Martius (1938, p. 74) que:

“ Commettido um furto, é isso immediatamente comunicado ao 
chefe que então, em companhia do pagé ou de outros conselheiros, trata 
de descobrir o criminoso. Grandes, porém, não são os castigos, por este 
delicto. A entrega do objecto, pancadas ou até um ferimento praticado 
no braço ou na coxa, são as penas mais communs, dictadas pelo chefe e 
ímmediatamente applicadas.”

Em sua maioria, as tribos só consideravam o furto quando prati
cado dentro do grupo, diz Marshall Sahlins (1970, p. 35):

“ No quadro tribal um determinado ato não é em si bom ou mau, 
independentemente de quem possa envolver; vai depender exatamente 
de quem é o envolvido. Roubar os bens ou a mulher de outro homem é 
um crime dentro de sua própria comunidade, mas o mesmo ato perpe
trado contra um estrangeiro pode ser um motivo de mérito.”

Isso mesmo narra Clóvis Beviláqua (m Souza Filho, 1992, p. 86):

“ O furto a inimigos e a extranhos que não fossem hospedes era 
um acto licito. Dentro da taba, entre consocios, era quasi desconhe
cido, nos garante o accôrdo dos chronistas. “ São rigorosos em respei
tar o alheio, diz Abeville. Como nada têm fechado não ha furto, diz-nos 
Cardim. Si lhes falta alguma cousa, narra outro escriptor, os carahibas 
dizem logo: algum christão andou aqui” . Não devemos, entretanto, le
var somente á conta da bôa indole dos nossos selvagens essa virtude, 
mas principalmente ao estado de communhão da propriedade em que vi
viam, sendo até a caça, quando obtida em abundancia, distribuida irmã
mente e havendo poucos objectos sob a posse individual de cada um.”

4.13. O estupro

A sedução violenta (o estupro), conta von Martius (1938, p. 86), é 
“ considerada offensa grave á familia da seduzida, sendo cruelmente vinga
da” .
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4.14. O adulterio

Diz von Martius (1938, p. 115) que:

“ As opiniões a respeito da fide lidade conjugal são mais ou menos 
eguaes entre todos os indígenas brasile iros e inteiram ente a favo r dos 
homens. Estes consideram a violação do seu le ito  com o urna offensa 
pessoal, vingando-se nos dois culpados, quasi sempre com mais crue l
dade na m ulher do que no homem. Talvez que os homens em geral te
nham mais m otivos para ciume do que as mulheres, que são dominadas 
por um temperamento bem mais ardente.

O cium e innato e intim am ente arraigado no esp irito  destes ho
mens, arma-os como ju izes em causa propria; e a v ic tim a , mesmo que 
se trate de simples suspeita, não raras vezes é executada, sem que o che
fe ou a comunidade possa salval-a.”

E conta (p. 116): “ Vimos uma india da tribu dos Botucudos, que 
por adulterio tinha sido amarrada a um arvore por seu marido, que a 
feria a flechadas” .

Mas Thais Luzia Colaço (1998, p. 131) observa que: “ Nem sem
pre as relações sexuais da mulher casada com outro homem que não o 
seu marido eram caracterizadas como adultério. Quando as tribos 
Guarani recebiam visitantes, o chefe oferecia suas mulheres aos hós
pedes, como sinal de cortesia” .

5. QUAL A NORMA A SER APLICADA AOS 
ÍNDIOS: A DOS BRANCOS OU A DOS ÍNDIOS?

Pode o índio ser punido segundo nossa legislação penal?
Se a infração é cometida nas cercanias das tribos, não, uma vez 

que o Estatuto do índio, art. 57, permite a “ aplicação, pelos grupos 
tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais 
ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam 
caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de 
morte”  (in Guimarães, p. 52-3).

Se o crime, no entanto, é praticado fora das reservas indígenas, 
em território do branco, a legislação aplicável é a do branco. Observe- 
se que o art. 56 do Estatuto do índio determina que a pena a ser apli-
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cada ao índio seja atenuada e, na sua aplicação, o ju iz  atenda também ao 
grau de integração do silvícola; e que as penas, reclusão ou detenção, 
sejam cumpridas, sempre que possível, “ em regime de semi liberdade, no 
local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais 
próximo da habitação do condenado”  {op. cit., p. 52).

Vale lembrar que a legislação do branco é, portanto, suplementar. 
E isso está dito no parágrafo único do art. I o do Estatuto do índio {op. 
cit., p. 36): “ Aos índios e às comunidades indígenas se estende a pro
teção das leis do País, nos mesmos termos em que se aplicam aos de
mais brasileiros, resguardados [sem g rifo  no o rig ina l] os usos, cos
tumes e tradições indígenas ....” .

O art. 231 da Constituição reconhece “ aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições ....” .

Quando é aplicado o Código Penal, entende-se que o índio 
não-aculturado tem o desenvolvimento mental incompleto, sendo 
igualado aos doentes mentais. O índio tem o desenvolvimento men
tal incom pleto para a nossa civ ilização e não para a deles. Daí o 
Supremo Tribunal Federal já  ter decidido que é plenamente impu- 
tável o índio já  aculturado e com desenvolvimento mental que lhe 
permita compreender a ilic itude  de seus atos. Aplica-se, assim, o 
art. 26 do Código Penal: “ É isento de pena o agente que, por doen
ça mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, 
ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender 
o caráter ilíc ito  do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendim ento” .

Contudo, ainda que o índio compreenda a nossa legislação, agindo 
de acordo com seus costumes, com sua tradição, deve ser punido pelas 
nossas leis? Se o crime foi cometido dentro da reserva indígena, não, 
pois, caso contrário, haveria violação a uma civilização, a civilização 
indígena.

Conseqüentemente, com conhecimento das nossas leis ou não, 
se o índio praticou, em seus domínios, o fato tido como infração 
penal pela nossa legislação, deve ser ju lgado de acordo com seus 
costumes -  não pelas nossas leis -  e pelos seus pares -  não pelo ju iz  
branco. Se, para nós, ele agiu contrariamente ao direito, ao nosso d i
reito, pela sua consciência, ele pode não ter atuado contrariamente ao 
direito, ao seu direito. Dessa forma, pode o índio ter cometido um fato
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descrito na lei penal (o que caracteriza a tipicidade -  o fato praticado 
corresponde à descrição contida na lei penal, ou seja, no artigo da lei), 
antijurídico  (contrário à norma de proibição, violador da norma, con
trário ao que a norma tutela, contrariedade essa causadora de uma 
lesão ou ameaça de perigo a um bem juridicamente tutelado pelo d i
reito penal), segundo o direito penal do branco, mas não segundo as 
suas normas consuetudinárias, inexistindo, assim, a figura do delito. E 
vale observar que a conduta humana dolosa ou culposa é componente 
do fato típico (teoria finalista da ação, adotada pelo nosso Código 
Penal), e os índios não faziam diferença entre dolo e culpa, prendiam- 
se tão-somente ao resultado. Tenha-se, ainda, que a ordem jurídica  do 
índio não reprova certas condutas que são reprovadas pelo nosso or
denamento jurídico. Logo, por essa hipótese, não há a culpabilidade, 
uma vez que não há a consciência da ilicitude, da antijuricidade.

Não nos esqueçamos de que, sob o aspecto formal, crime, como en
sina Carmignani, “ é o fato humano contrário à le i”  (Mirabete, p. 90). 
Ora, se o índio praticou, em suas terras, um fato que contraria as nos
sas leis, mas não as suas, evidentemente que não pode ser punido pela 
lei do branco. O fato que ele praticou não é contra seu ordenamento  
juríd ico , logo não é antijurídico.

Em 1986, ao ju lgar o RHC 64.476-7 (publicado no Diário da 
Justiça , 31 out. 1986), decidiu o Supremo Tribunal Federal, sendo 
relator o M inistro Carlos Madeira, que: “ Se o índio já  é aculturado e 
tem desenvolvimento mental que lhe permite compreender a ilicitude 
de seus atos, é plenamente [sem grifo no original] imputável” .

Mas será que o índio aculturado está livre de seus costumes, 
costumes já arraigados em sua personalidade? Será que pode dominá- 
los plenamente? Creio que não. Por isso tem ele de ser julgado pelos 
seus pares, pelos seus iguais.

Apenas a título de curiosidade, é bom lembrar que o antigo De
creto 5.484, de 27 de junho de 1928, pelo seu art. 28, equiparava os 
índios aos menores. Era dito: “ São equiparados aos menores de que 
trata o art. 30 do Codigo Penal os indios nómades, os arranchados ou 
aldeiados e os que tenham menos de cinco annos de estabelecimento 
em povoação indígena” .
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6. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR 
E JULGAR O ÍNDIO

En passan t, tendo em vista que foge ao nosso estudo, indaga
ria: de qual órgão do Poder Judiciário é a competência para processar 
e ju lgar o índio? Da Justiça Estadual ou da Federal?

O Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 140, entende que: 
“ Compete à Justiça Comum Estadual processar e ju lgar crime em que 
o indígena figure como autor ou vítima” .

Esse, no entanto, não é o entendimento do Supremo Tribunal Fe
deral. Ainda que, por maioria, prevalece na mais alta Corte do país, 
ante o disposto no art. 109, inciso X I, da Constituição Federal, o en
tendimento de que é da competência da Justiça Federal processar e 
ju lgar os crimes cometidos contra índios, dentro ou fora da reserva 
indígena.

Sobre essa matéria, ao mostrar que a atual Constituição consa
grou os dire itos dos índios e das comunidades indígenas, Dalm o de 
Abreu Dallari (2001, p. 36) faz a seguinte observação:

“ Do ponto de vista da garantia desses direitos, dois pontos mere
cem especial referência. Um deles foi a atribuição de competência à 
Justiça Federal para as questões que envolvam direitos de índios. Isso 
foi importante porque em vários Estados brasileiros, sobretudo onde há 
maior número de terras indígenas, era muito forte a influência das elites 
econômicas e políticas locais sobre o Poder Judiciário, o que tornava 
muito difícil obter êxito na defesa de direitos dos índios contra os inte
resses daquelas elites. Embora seja visível essa influência também em 
alguns juizes federais, no conjunto a mudança de competência tem-se 
mostrado muito benéfica para os índios.”

7. NAÇÕES INDÍGENAS

A respeito dos costumes e tradições dos índios, do seu direito 
costumeiro, não podemos esquecer que o Brasil, na verdade, não fo i 
descoberto, e sim invadido, e, assim, muitos até hoje falam em nações 
indígenas. O antropólogo Frans Moonen (Moonen e Maia, 1992, p. 
16), sobre o assunto, disse o seguinte:
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“ A discussão sobre a nacionalidade indígena não é nova. Já em 
1889 elaborou-se um projeto de Constituição que propunha: “ A Repú
blica Brasileira é constituída: 1. -  pelos Estados do Brasil ocidental 
sistematicamente confederados, os quais provêm da fusão de elementos 
europeus com o elemento africano e o aborígine americano; 2. -  pelos 
Estados americanos (indígenas) do Brasil, empíricamente confedera
dos...” . O Projeto não foi aprovado, mas a discussão sobre o assunto 
continuou no início do século seguinte, nos debates que antecederam a 
criação do SPI [Serviço de Proteção aos índios], em 1910. Nesta época 
já se afirmava que “ as tribos selvagens constituem Nações... cuja auto
nomia deve ser respeitada como se se tratasse das nações mais podero
sas"

Mas, ao que parece, os índios têm a noção de brasil idade. Conta 
o Tenente-Coronel Frederico Rondon (1945, p. 192-3):

“ Um rapaz inteligente palestra comigo em espanhol.
—  Você é colombiano? Perguntei.
— No, Señor —  Soy brasilero y tucano, respondeu o índio, com 

decisão. E, ante a risada dos companheiros, procurou explicar-se. Fala
va comigo em espanhol, porque havia trabalhado com colombianos e 
nunca esteve em escola brasileira. E concluiu:

— De manera que tengo que hablar com Usted nesta lingua feísi
ma...”

Todavia, Frans Moonen (Moonen e Maia, 1992, p. 17) diz que os 
yanomamis não têm essa noção, pois o território deles “ é d ivid ido por 
uma fronteira cuja existência eles ignoram por completo: cerca de dez 
m il deles são ‘brasileiros’ , porque vivem numa área que é considerada 
território brasileiro, e outros tantos Yanomami são ‘ venezuelanos’ , 
porque a área pertence à Venezuela” .

Como dizia Roquette-Pinto (apud Moonen e Maia, 1992, p. 71-2) 
sobre a autonomia dos índios:

“ Nosso papel social deve ser simplesmente proteger, sem dirigir 
nem aproveitar essa gente (índios). Não devemos ter a preocupação de 
fazê-los cidadãos do Brasil. Todos entendem que índio é índio; brasilei
ro é brasileiro. A nação deve ampará-los, e mesmo sustentá-los. Quem 
pretender governá-los cairá no êrro funesto e secular; na melhor das in
tenções deturpará os índios. O programa será proteger sem dirigir, para 
não perturbar sua evolução espontânea.”
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8. CONCLUSÃO

Encerramos esse nosso estudo com as palavras do Marechal Cândido 
Mariano da Silva Rondon (apud Macedo e Vasconcellos, 1935, p. 195), 
ditas em 1910, e que são, sem dúvida alguma, válidas nos dias de hoje:

“ Si passarmos da terra para os seus habitadores, então só teremos 
motivos, senhores, para centuplicar muitas vezes a necessidade de pri
meiro tratar com elles [os índios], no seu estado nativo, para depois 
bem ajuizarmos da sua indole, do seu caracter, da sua sociabilidade e de 
suas aptidões praticas.

Há vinte annos que trabalho no meio del les, e até hoje os tenho en
contrado por toda a parte de peito aberto aos mais nobres sentimentos da 
humanidade; de intelligencia lucida e prompta a apprehender tudo quanto 
se lhes quer ensinar; invencíveis ás fadigas do mais rude labutar; amigos 
constantes e fieis dos que os tratam com bondade e justiça.

Não preciso repetir o auxilio que elles me prestaram, tanto na 
construcção da linha telegraphica do sul de Matto Grosso, como tam
bém na exploração dos sertões do Noroeste e agora na conservação da 
linha tronco; tambem não me demorarei na enumeração das fortunas 
feitas por fazendeiros e criadores á custa do trabalho dos pobres in
dios; para comprehender-se quanto é injusta a accusação levantada 
contra elles, de serem indolentes e inúteis, basta lembrar que nas zonas 
percorridas pelos expedicionarios de 1907, 1908 e 1909, não havia um 
estabelecimento de seringa, de caucho ou de poaia, no qual grande parte 
e, ás vezes, todos os trabalhos não fossem feitos por indios.

Desrespeitados em suas pessoas e em suas famílias; perseguidos, 
calumniados, eles vivem em situação misérrima; si aceitam a sociedade 
do branco, ficam reduzidos á peor das escravidões -  a de escravos cuja 
vida não interessa ao senhor - ;  si se embrenham nas matas, são acossa
dos e exterminados a ferro e fogo.

Onde está a nossa justiça de povo culto e civilizado; onde está o nos
so sentimento de equidade e de gente crescida á sombra das admiraveis 
instituições romanas; onde está a nossa bondade de homens formados sob 
os influxos da cavallaria e do catholicismo, para assim chegarmos a esta 
monstruosa iniqüidade de só negarmos o direito á vida e á propriedade, em 
terras do Brasil, aos brasileiros da mais lidima naturalidade?!”

Devemos bem compreender os costumes e as tradições dos nossos 
índios, o modo de pensar e de agir dos nossos indígenas para bem julgá-
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los, sob pena de agirmos como disse, em 1928, o advogado português 
Mario Monteiro (1928, p. 11), do Instituto de Coimbra: “ Sob a pressão de 
um criterio errado, anachronico e nefasto é que os tribunaes se transfor
mam n’umas moitas espinhosas onde as ovelhas procuram um refugio e 
de onde não sahem sem que lá deixem parte da sua lã” .

Não se pode entender o índio à imagem do branco!
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C A PÍT U L O  III

INSTRUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO  
DOS DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS





Tendo tomado conhecimento dos conceitos e valores fundamen
tais aos direitos socioambientais (capítulo I) e conhecido alguns desa
fios juríd icos e filosóficos para sua implementação (capítulo II)  pro
pomos neste capítulo o estudo de alguns dos principais instrumentos 
para a efetivação desses direitos.

O primeiro artigo deste capítulo, de autoria do professor Benatti, 
faz uma análise crítica do procedimento de licenciamento ambiental 
de propriedades rurais sob a ótica da agricultura fam ilia r propondo 
uma nova metodologia para o licenciamento que integre as atividades 
extrativa e agrícola à conservação dos recursos naturais, partindo do 
pressuposto constitucional de que toda propriedade rural tem por fun
ção social produzir e conservar o meio ambiente. Neste artigo ve
mos alguns instrumentos importantes quais sejam: o licenciamento 
ambiental para desmatamento, o plano de manejo florestal sustentável 
e a proposta para o desenvolvimento de um novo instrumento, o plano 
de gestão agro-ambiental da propriedade rural, como forma de superar 
a dicotomía entre as regras do D ireito  Agrário e do D ire ito  Ambiental.

O artigo do Procurador da República Aurélio  Rios apresenta o 
instrumento clássico para a concretização dos princípios do D ireito  
Ambiental da participação, informação e precaução, pressupostos 
fundamentais para a efetivação dos direitos socioambientais. D iscu
tindo a pertinência e obrigatoriedade da aplicação do princípio da
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precaução no Direito brasileiro, Aurélio Rios discorre sobre a necessá
ria exigibilidade do Estudo Prévio de Impacto Ambiental para o licen
ciamento de atividades potencialmente causadoras de significativo 
impacto ambiental, no caso a introdução de organismos geneticamente 
modificados (OGM) no ambiente. A  liberação do uso de OGMs, ainda 
que possa reduzir, num primeiro momento, os custos de produção 
agrícola, privilegia a intensificação da agricultura de larga escala e, 
portanto, favorece a concentração ainda maior de renda e de terras, 
com os conseqüentes impactos sociais para os trabalhadores rurais, 
que além do problema do acesso a terra, são vulneráveis à dependên
cia das tecnologias desenvolvidas pelas indústrias de sementes, de 
fertilizantes e agrotóxicos.

Vale lembrar também que a sexta conferência das partes da Con
venção sobre Diversidade Biológica (COP 6), que discutiu em abril de 
2002, em Haia, dentre outros temas, a proteção aos conhecimentos 
tradicionais de povos indígenas e comunidades locais associados à 
biodiversidade, aprovou recomendação no sentido de que os estudos 
de impactos ambientais incorporem a preocupação com os impactos 
de projetos desenvolvimentistas na organização social e na reprodução 
física e cultural dos povos indígenas e comunidades locais (aqui in 
cluídos as populações tradicionais e os agricultores familiares).

O artigo da professora Márcia Leuzinger traz à tona novamente a 
discussão acerca da criação de espaços territoriais especialmente pro
tegidos (mais um importante instrumento para os direitos socioam- 
bientais). Critica a forma autoritária como foram criadas as unidades 
de conservação ao longo dos últimos trinta anos, o que permitiu a 
perpetuação do embate infrutífero e maniqueísta acerca da pré-exis- 
tência de populações tradicionais em áreas posteriormente transforma
das em unidades de conservação de proteção integral (tema também 
abordado por Sérgio Leitão no primeiro capítulo desta publicação). 
Procura, ao final, encontrar um equilíbrio entre os valores constitucio
nais da conservação da diversidade biológica e a garantia aos direitos 
de reprodução sócio-cultural das comunidades tradicionais.

O derradeiro artigo deste capítulo, de minha autoria, apresenta um 
breve estado da arte socioambiental na Amazônia legal brasileira em 
contraste com a implementação dos Eixos de Desenvolvimento e Integra
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ção propostos pelo programa “ Avança Brasil’ ’*. Este cenário configura-se 
como o pano de fundo ideal para uma reflexão crítica acerca da tímida 
contribuição do Direito positivo brasileiro para realização dos direitos 
socioambientais posto que não garante meios eficazes para a participação 
popular nos processos de concepção e avaliação de programas de desen
volvimento territorial, atrofiando a cidadania socioambiental, pela carên
cia de processos e instâncias apropriados.

Neste artigo questiono a necessidade de desenvolvimento, pelo 
D ireito, de novas ferramentas que garantam maior controle social e 
participação direta e efetiva dos distintos grupos sociais interessados 
nos processos de concepção e avaliação de políticas de desenvolvi
mento territorial, como pressuposto lógico para a garantia de leg itim i
dade às aludidas políticas públicas e de eficácia aos direitos socioam
bientais constitucionalmente garantidos.

Assim, resumidamente, este capítulo estuda o licenciamento am
biental de propriedades rurais, o plano de manejo florestal sustentável, 
o estudo de impacto ambiental, a criação de unidades de conservação, 
o plano de gestão agroambiental da propriedade rural e propõe a assi
milação e o desenvolvimento de pressupostos e condicionantes pelo 
D ireito  brasileiro para a aplicação do Zoneamento Ecológico-econô- 
mico e da Avaliação Ambiental Estratégica, novas ferramentas para o 
aprimoramento da democracia participativa.

Que propõe investimentos em diversas obras de infra-estrutura (principalmente 
viária e energética), em fase de implementação pelo governo federal.





MANEJO FLORESTAL E O USO 
ALTERNATIVO DO SOLO NA AMAZÔNIA*

José Heder Benatti

1. Introdução. 2. A dificuldade para regularizar as ati
vidades agrárias. 3. O manejo familiar e comunitário dos 
recursos naturais: distinções no apossamento da terra. 4. A 
legislação que regula o manejo dos recursos naturais e o 
desmatamento da área florestal. 5. Conclusão

1. INTRODUÇÃO

A finalidade deste trabalho é fazer uma análise das principais 
normas administrativas que regulam o manejo florestal e o desmata
mento no imóvel rural na Amazônia brasileira, ou seja, a utilização da

* As idéias apresentadas neste trabalho foram inicialmente elaboradas no âmbito do 
Projeto “ Viabilidade Econômica e Ecológica da Agricultura Familiar na Amazônia 
Oriental’’, financiado pela Fundação Ford e desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa 
Amazônica (IPAM) em agosto de 2001. Também está incorporado ao texto a discus
são que estamos desenvolvendo no Projeto “ Impacto das Políticas Públicas sobre o 
Manejo Comunitário de Recursos Naturais” , do Ministério de Ciência e Tecnolo
gia, Subprograma de Ciência e Tecnologia (SPC&T) do Programa Piloto para a 
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7), no Projeto de Pesquisa D irig i
da, as quais atualizamos para este livro. Agradecemos a colaboração da Geysa Rufino 
c Liana Rodrigues que nos ajudaram a levantar as informações deste trabalho. 
Advogado, doutorando do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/UFPA), 
professor de Direito da Universidade Federal do Pará (UFPA) e pesquisador do 
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).
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terra e dos recursos madeireiros e não madeireiros existentes na flo 
resta. O objeto de estudo é a propriedade fam iliar e a comunitária.1

Tentando colaborar no debate sobre o tema, examinaremos c r it i
camente as principais normas jurídicas que regulamentam o uso e o 
manejo da terra no imóvel rural, buscando realizar uma análise inte
grada das atividades desenvolvidas na propriedade fam iliar: manejo 
dos recursos naturais e uso alternativo do solo. Não será uma resposta 
definitiva à questão, mas pretendemos apresentar alguns elementos 
para enriquecer a discussão.

Desde já destacamos a dificuldade em trabalhar com essas duas 
categorias de apropriação e uso dos recursos naturais, a fam iliar e a 
comunitária, pois a realidade camponesa é extremamente complexa,

“ seja levando em conta a grande diversidade de paisagem agrária (m eio 
fís ico , ambiente, variáveis econômicas etc.), seja em v irtude  da existên
cia de diferentes tipos de agricultores, os quais têm interesses particu la 
res, estratégias próprias de sobrevivência e de produção e que, portanto, 
respondem de maneira diferenciada a desafios e restrições semelhantes”  
(B ittencourt e Sabbato, 2000:17).

Reflexo dessa complexidade também encontramos na legislação 
agrária. As leis que definem o que é propriedade familiar ou pequena 
propriedade -  que aqui tratamos como sinônimas -  apresentam elementos 
discrepantes, em particular ao definir o tamanho mínimo indispensável 
não só à subsistência, mas também ao progresso social do agricultor e de 
sua família. O Estatuto da Terra (Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964), 
em seu art. 4°, inciso I, diz que a propriedade familiar é aquela que é “di
retamente explorada pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a 
força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e 
econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de explora
ção, e eventualmente trabalhando com a ajuda de terceiros.” 2

' Utilizaremos como categorias sinônimas a propriedade coletiva e a comum. Quando nos 
referirmos à propriedade comunitária estaremos tratando da propriedade comum e da pro- 
pnedade associativa, que possuem definições distintas. Ver mais sobre o assunto no ponto 
dois cm que discutimos o manejo familiar e comunitário dos recursos naturais.

'  A área máxima na Amazônia, conhecida também como módulo rural, está entre 20 e 100 
hectares, dependendo de sua localização, das condições da infra-estrutura e das condições 
ambientais. Propriedade familiar e módulo rural podem ser considerados sinônimos, pois o 
módulo é definido levando em conta as condições mínimas exigíveis para a rentabilidade e 
o aproveitamento socialmente útil da propriedade (art. 4o da Lei 4.504/64).
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Já a Lei Agrária (Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993) prefere 
defin ir a pequena propriedade como sendo o imóvel de área contínua 
compreendida entre um e quatro módulos fiscais, que na região Norte 
podem variar até 400 hectares (art. 4o, inciso II). Na mesma linha, o 
Imposto Territoria l Rural -  ITR (Lei 9.393, de 19 de dezembro de 
1996) descreve a pequena propriedade pela dimensão da gleba da 
terra, que será uma área igual ou inferior a 100 ha, se localizada em 
município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal 
Mato-grossense e Sul-mato-grosso; e igual ou in ferior a 50 ha, se lo 
calizada em município compreendido no Polígono das Secas ou na 
Amazônia Oriental (art. 2o, Parágrafo Único). '

Em relação à propriedade coletiva ainda não há uma definição. O 
que encontramos são tentativas para explicar o significado do sujeito, ou 
seja, as populações tradicionais.4 Sob o aspecto jurídico, podemos com
preender a propriedade coletiva como sendo originária de um ordena
mento primário. “ £  um arranjo jurídico primário, porque aqui é tida uma 
comunidade que vive certos valores e os preserva, valores esses peculia
res, ciosamente preservados ao longo de gerações, valores que merecem  
nosso respeito e nossa compreensão”  (Rossi, 1997:271).

Resumindo, a legitimação da propriedade coletiva está na capa
cidade que o grupo social tem de se apropriar de determinados recur
sos naturais e, com o passar do tempo, de construir regras de uso e 
manejo dos recursos florestais que são respeitadas pelos membros da 
comunidade. O seu apossamento é primário porque o grupo ocupou a 
área com o intuito de ser dono, senhor daquele “ território” , sem auto
rização de terceiros.

Um aspecto distinto em nossa análise é o enfoque da pesquisa. 
Enquanto a legislação busca regular a atividade -  a agricultura, a pe-

1 O módulo fiscal (MF) é fixado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) e definido por lei pelo município, sendo regulamentado pelo art. 
4° do Decreto n° 8.485, de 06/05/80. No Pará a maioria dos municípios possui mó
dulo fiscal entre 55 a 75 ha, com exceção de Ananindeua, Benevides, Mari tuba e 
Santa Bárbara, onde o módulo fiscal é de 7 ha. O Estado do Amazonas possui MF
de 80 c 100 ha; no Acre a maioria é de 100 ha e um terço é de 70 ha; no Amapá, 50
e 70 ha; cm Rondônia, 60 ha e, em Roraima, 80 e 100 ha (fonte: INCRA, 2001).

4 Sobre o assunto ver os trabalhos de DIEGUES (1994); M URRIETA e RUEDA 
(1995); L IM A  (1999); CUNHA e A LM E ID A  (1999).
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cudria, o extrativismo e o manejo florestal -  nos pretendemos de
monstrar que a regulação deve ocorrer a partir das condições básicas 
do processo de produção camponesa, ou seja, agricultura e manejo 
florestal como unidade produtiva e interdependente.

De fato, ao fazer essa distinção metodológica, estamos criticando 
a forma pela qual é regulada a atividade agrária camponesa, seja na 
estrutura fam iliar, seja na estrutura comunitária. Precisamos entender 
que há uma unidade substancial nas normas do D ireito Agrário e A m 
biental relativas ao princípio fundamental da interdependência entre 
recursos naturais renováveis e a atividade agrária (Israel, 1982).

Assim, ao tratarmos dos recursos naturais renováveis, analisare
mos a regulação do uso agrícola e do manejo florestal, tendo como 
princípios orientadores a função social da propriedade da terra, o 
aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização 
apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio 
ambiente (A rtigo 186 da Constituição Federal).

A finalidade da atividade agrária é justamente dar uma determi
nada destinação à terra, ''"quer tornando-ci mercancía, onde já  há o 
intuito de lucro, quer lhe retirando tal caráter, com o intuito mera
mente alimentar ou de satisfação de outras necessidades, quer res- 
guardando-a a uma premência conservacionista, quer atentando-a 
num interesse científico, propriamente dito”  (Sodero, 1978:406). A 
destinação pode ser a agricultura, a pecuária, o extrativismo florestal 
ou misto.

A concepção da atividade agrária como resultado da ação huma
na sobre a natureza, com o intuito de lucro e de provimento das neces
sidades humanas, acaba sendo muito restrita para a conjuntura atual. É 
necessário ampliar a noção de que a propriedade baseia-se no trinomio 
terra/homem/produção, pois se devem incorporar os novos elementos 
introduzidos pela Constituição Federal de 1988/ Fundamentando-nos 
nos mandamentos constitucionais, podemos afirmar que as diretrizes 
são terra, mulher ou homem, produção e proteção ambiental. Assim, a 
atividade agrária seria definida não como qualquer exploração rural,

5 Na Constituição Federai de 1988, está previsto que a propriedade deve cumprir sua 
função social, e inclusa está também a função ecológica, conforme prescrevem os 
artigos 5o, X X III; 170, III; 186 e 225, caput.
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mas como aquela que, além de condicionar o processo produtivo, não 
é nociva à natureza (Benatti, 2000).

Quando o poder público regula o uso e o aproveitamento do solo, 
da agua, da floresta e da fauna, está também definindo os poderes e 
deveres dos particulares. Logo, ele está normalizando a atividade agrá
ria, ao mesmo tempo em que busca proteger a natureza. Em outras 
palavras, o arcabouço juríd ico busca defin ir quais são os modos em 
que a sociedade pode usar e dispor do imóvel rural.

Por isso, ao ter como objeto o imóvel rural fam ilia r e comunitá
rio, precisamos superar a divisão clássica segundo a qual as normas de 
D ireito Agrário devem tratar da regularização fundiária e do desen
volvimento agrícola, enquanto as normas ambientais devem preocu
par-se com a conservação dos recursos naturais.

Atualmente temos que buscar um equilíbrio entre as funções tradi
cionais da atividade agrária e a preservação da natureza. Nesse aspecto, 
faz-se necessário desenvolver uma gestão dos recursos naturais no imó
vel rural com o intuito de evitar uma exploração que acabe exaurindo os 
mesmos, pois a terra não pode ser mais compreendida como a expressão 
territorial da soberania do indivíduo (Miguel, 1992:28), porque está con
dicionada também aos interesses sociais e ambientais.

O fato é que a atividade agrária produz não apenas bens materiais, 
mas também bens ¡materiais; não só produtos alimentares, mas tam
bém produtos não alimentares; não só produções comerciais, mas 
também produções não comerciais. A agricultura tem que conciliar o 
interesse particular (que é a produção de alimentos) com o interesse 
geral (a proteção ambiental), superando assim a lógica produtivista 
que desvinculou a atividade agrícola da sua função de preservação 
ambiental que lhe estava associada (Hervieu, 1997). Assim, a supera
ção ocorrerá quando formos capazes de elaborar uma legislação que 
não compartimente as atividades agrárias na gleba fam ilia r e comuni
tária, mas que as veja como elementos de um processo mais amplo, 
que é a gestão agroambiental do imóvel rural.

Neste debate é relevante a questão do poder (direitos e deveres) 
que o particular tem sobre sua terra, pois a utilização dos recursos 
naturais existentes na sua área é livre, mas até o ponto de não colocar 
em risco os interesses da humanidade ou, como comumente se diz na 
área juríd ica, os interesses difusos.
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Partindo desse resumido quadro teórico analisaremos os instru
mentos normativos do governo federal que regulam as atividades de 
manejo florestal e de conversão de uso do solo na Amazônia Legal.

2. A DIFICULDADE PARA REGULARIZAR 
AS ATIVIDADES AGRÁRIAS

Para efeitos da lei, são considerados recursos naturais: a atmosfe
ra; as águas, em qualquer de seus estados; a terra, o solo e subsolo, 
incluídos os recursos pertencentes ao solo e os minerais; a flora; a 
fauna; os recursos biológicos do solo, do subsolo e das águas; a paisa
gem.

O exercício do d ire ito  de propriedade e posse sobre os re
cursos naturais tem que garantir o atendimento de sua função social 
e ecológica, devendo estar sujeito às lim itações que a legislação 
estabelece.

As principais formas de utilização do solo na Amazônia ocorrem
pela:

a) agricultura -  preparação da área para a agricultura é feita por 
meio de corte e queima, o que caracteriza o uso extensivo da 
terra;

b) pecuária -  o uso do solo se dá de forma extensiva, ou seja, 
para se formar o pasto, são realizadas as derrubadas e quei
madas, depois, sobre esses solos são plantados os pastos, que 
após alguns anos de uso são abandonados;

c) atividade madeireira -  a forma não planejada de exploração 
madeireira causa uma degradação muito grande da floresta;

d) mineração e garimpo -  a mineração ocorre de forma indus
trial, e o garimpo de ouro em pequena escala.

Outra atividade importante desenvolvida na Amazônia, que não é 
a utilização do solo, é a pesca. Essa atividade é praticada também 
pelas populações ribeirinhas, que pescam em rios locais e lagos de 
várzea para aumentar sua fonte de alimento e renda econômica.

Para que o particular possa realizar a exploração florestal e suprimir 
a vegetação nativa, precisa sujeitar-se à concessão de licenciamento do
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órgão ambiental competente.6 Contudo, a maior dificuldade encontrada 
pelos camponeses para regularizar sua situação, ou seja, para conseguir a 
licença ambiental, é a questão fundiária do imóvel rural.7

O licenciamento esbarra na necessidade de apresentar os docu
mentos que comprovem o domínio ou a posse da área na qual se pre
tende realizar a exploração. Essa exigência representa na prática a 
exclusão da legalização da exploração dos recursos florestais para 
milhares de famílias camponesas, advindas de uma realidade fundiária 
amazônica profundamente complexa e caótica.

A  questão da documentação da terra sempre fo i, para os traba
lhadores rurais, um problema sério, seja para conseguir financiamento, 
seja para regularizar a exploração dos recursos naturais renováveis 
perante os órgãos competentes.

Nesse caso, os trabalhadores rurais são duplamente penalizados 
pelo poder público. Primeiro porque este não regulariza a situação 
fundiária de suas terras; segundo, os órgãos ambientais exigem docu
mentos de comprovação do vínculo juríd ico com a terra que os cam
poneses não podem fornecer porque não foram contemplados pelo 
órgão fundiário, seja estadual, seja federal. Mas como superar esse 
impasse paradoxal, se para os órgãos ambientais não basta ter posse 
agrária ou agroecológica/ é preciso comprovar a justa posse?

6 Anteriormente o órgão competente era o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Re
cursos Naturais Renováveis (1BAMA), mas com a experiência no Estado do Mato 
Grosso de implementar o Sistema de Licenciamento Ambiental em Propriedade Rural, 
que utiliza como tecnologia o sensoriamente remoto por satélite, a competência de l i 
cenciamento está gradualmente sendo transfenda para os Estados. A novidade do siste
ma está em uma série de ações que formam a Política de Controle de Desmatamento, 
eficaz graças à integração entre fiscalização, licenciamento e monitoramento das pro
priedades. Até então competência do IBAM A, o controle ambiental passou a ser gerido 
também pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA-MT) a partir de 2000, com 
a assinatura de um pacto com o Governo Federal. O projeto adotado no ano 2000 pela 
FEMA está sendo levado para o Pará e Rondônia. No primeiro Estado, a implantação

 ̂ começou em janeiro de 2002 e cm Rondônia está em fase de finalização.
No manejo florestal comunitário a situação fundiária não regularizada apresenta-se 
como um dos principais obstáculos para conseguir a aprovação dos projetos de manejo 
pelo órgão ambiental (A M A R AL e AM A R A L NETO, 2000), (MACEDO, 2001). 

h Maiores informações sobre a posse agroecológica ver o ponto dois ou BENATTI 
(1997).
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Devemos esclarecer que a dificuldade está na comprovação da 
propriedade ou da justa posse da área onde vai ser implantado o pro
jeto de exploração, ou seja, o objeto do impasse é a documentação 
comprovando a vinculação jurídica com a terra, pois a relação de fato 
(posse originária, ou seja, a posse agrária ou agroecológica) pode ser 
comprovada com as atividades agroextrativistas realizadas na área, ou, 
se for o caso, por meio de testemunhas, fotos, imagens de satélites etc.

Os órgãos ambientais têm feito uma distinção entre posse e justa 
posse.

A  posse, entendida aqui como sinônima de posse agrária, seria a 
relação do homem com a terra, que se daria de forma direta, produtiva, 
contínua e ininterrupta. Na definição do jurista venezuelano Corredor 
(1981:42), a posse é o “ exercício direto, continuo e racional, durante 
um tempo ininterrupto, de atividades agrárias, conexas e comple
mentares, adequadas a natureza das terras, próprias ou alheias, que 
permite conservar a propriedade ou adquiri-la” . Assim, a posse seria 
uma forma originária de se adquirir a terra, ou seja, não é preciso um 
documento para comprová-la, sua manifestação jurídica está no fato 
de trabalhar a terra.

Uma forma de tornar justas as posses “ injustas” , de outorgar a 
propriedade das áreas possuídas, cujas posses forem consideradas 
regularizáveis, é a legitimação de posse. Faz jus à legitimação de pos
se o posseiro que preencher as exigências legais, o que, resumindo, 
significa basicamente: as terras são devolutas, as dimensões da área 
contínua não ultrapassam o módulo rural, o posseiro possui morada 
permanente e cultura efetiva na área reivindicada, um lapso temporal 
mínimo de um ano, e explora o imóvel rural com seu trabalho direto e 
o de sua fam ília.9

9 Essas exigências legais estão previstas nos artigos 11, 97, 99 a 102 da Lei 4.504/64 
(Estatuto da Terra) e na Lei 6.383/76, art. 29, incisos I e II (que dispõe sobre o pro
cesso discriminatório de terras devolutas da União). As regularizações dos apossa- 
mentos coletivos podem ser realizadas com a criação da reserva extrativista, da re
serva de desenvolvimento sustentável, com a demarcação das comunidades rema
nescentes de quilombo, com o projeto de assentamento agroextrativista e o projeto 
de desenvolvimento sustentável. As duas primeiras categorias são de responsabili
dade do órgão ambiental (federal ou estadual), as três últimas, do órgão fundiário 
(federal ou estadual).
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Assim, a legitimação de posse é o ato administrativo que reco
nhece ao particular que trabalha na terra a sua condição de legitim ida
de, outorgando-lhe o domínio pleno. Não é um ato de liberalidade, 
mas uma obrigação do poder público, não é um direito preferencial na 
aquisição, mas é o reconhecimento da posse agrária. Pode-se afirmar 
que é uma forma originária de aquisição da terra.

Já a justa posse é aquela que, além do trabalho na terra, necessita 
de um documento que a legitime. O Sistema de Informação de Proje
tos de Reforma Agrária -  S IPRA/INCRA enumera quatorze docu
mentos que fundamentam ajusta posse:

a) Autorização de Ocupação de Terras Públicas;
b) Carta de Anuência;
c) Certidão de Inscrição de Ocupação de Terras da União (terre

nos de Marinha e acrescidos);
d) Contrato de Alienação de Terras Públicas da União;
e) Contrato de Assentamento do INCRA;
f) Contrato de Cessão de Uso;
g) Contrato de Concessão de D ireito Real de Uso;
h) Contrato de Concessão de D ireito Real de Uso Resolúvel.
i) Contrato de Concessão de Domínio de Terras Públicas;
j)  Contrato de Promessa de Compra e Venda de Terras Públicas 

da União;
k) Contrato de Transferência de Aforamento;
1) Licença de Ocupação de terras públicas;
m)Termo de Doação;
n) T ítu lo Provisório de Terras Públicas Estaduais.

Assim, a justa posse ocorre somente quando o poder público le
gitima a posse, mediante alguns dos instrumentos jurídicos enumera
dos anteriormente.

A  maior dificuldade enfrentada por boa parte dos camponeses na 
Amazônia, para obter a autorização de manejo florestal ou desmata- 
mento, é conseguir comprovar a justa posse. Com o intuito de de
monstrar esse obstáculo administrativo, descreveremos as diversas 
situações em que os camponeses se encontram em relação à terra.

O prim eiro aspecto que devemos observar é se a terra ocupada 
possui dominialidade pública ou privada.
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Se a terra é pública , podemos ter as seguintes possibilidades:
a) Assentados regularizados: aqui não haverá problema, pois o 

trabalhador rural terá como comprovar a sua vinculação ju rí
dica com a terra.

b) Assentados não regularizados: para regularizar a situação ju 
rídica, precisam reivindicar do órgão fundiário a Carta de 
Anuência, ou a autorização de desmatamento deverá ser soli
citada pelas instituições responsáveis pelo Projeto de Assen
tamento, conforme estabelece o caput do art. 8o da Instrução 
Normativa n.° 3, de 10 de maio de 2001, do M inistério de 
Meio Ambiente.

c) Posseiros de terras devolutas (estaduais ou federa is) 10: para 
regularizar sua situação jurídica, o governo precisa legitimar a 
posse, mas os custos financeiros podem d ificu ltar a ação do 
poder público, sendo este um caso em que é d ifíc il comprovar 
legalmente a vinculação com a terra;

d) Posseiros de terreno de marinha : a princípio, basta que procu
rem a Delegacia de Patrimônio da União (DPU) da região para 
regularizar a situação jurídica, e o órgão federal emitirá um 
contrato de cessão de uso. A questão aqui pode estar ligada à 
capacidade do órgão em fazer a vistoria na área reivindicada, 
como também o acesso do trabalhador rural à repartição pú
blica, já  que esta sempre fica localizada na capital do Estado. 
Por se tratar de um patrimônio público (terreno de marinha), o 
posseiro não será proprietário da área, apenas terá uma con
cessão de uso da terra e, após a regularização, passará a pagar 
um taxa de utilização da terra, podendo ser dispensado desse 
pagamento em algumas situações.

No Estado do Pará, contamos com a iniciativa da DPU que, em 
convênio com algumas prefeituras e com os órgãos fundiários (federal e 
estadual), está dando encaminhamento desde 1999, ao processo de regu
larização das terras de várzea com o Projeto “ Normatização e Regulariza
ção da Várzea e Ilhas no Estado do Pará". Esse Projeto conta com uma

Denominamos de posseiro o ocupante de terra sem o consentimento de terceiro, 
seja em áreas públicas ou privadas, conseqüentemente, não possui título legal que 
lhe garanta o domínio ou ajusta posse da área que apossou.
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área piloto para regularizar a situação dos ocupantes da várzea e ilhas, 
que é a região de Santarém, pois parte do principio de que existem leis e 
dispositivos legais que orientam a regularização, o que falta é um proce
dimento de regularização que atenda as particularidades de cada região. 
Para cada microrregião será estabelecido um procedimento próprio com o 
intuito de regularizar as terras da várzea.

O Projeto Normatização e Regularização da Várzea e Ilhas no 
Estado do Pará pretende promover a titulação das terras de marinha de 
domínio da União, em favor dos legítimos ocupantes, como também 
dos interessados na implantação de projetos econômicos e sociais de 
interesse do governo federal.

Outro projeto do governo federal que está trabalhando com as 
questões da várzea é o Projeto Pro Várzea, realizado pelo IB A M A , com 
sede em Manaus. O principal objetivo desse programa é analisar a vár
zea sob o aspecto científico, técnico e de acordo com as políticas públi
cas, buscando a proteção ambiental e a administração socialmente sus
tentável do uso dos recursos naturais renováveis da várzea. Nesse con
texto, uma ênfase especial está sendo dada aos recursos de pesca. O 
projeto iniciou em ju lho de 2000 e tem a duração de cinco anos.

Se a terra é privada , podemos ter as seguintes situações:
a) Assentados não regularizados: a propriedade ainda não foi 

desapropriada, mas o órgão fo i im itido na terra provisoria
mente. Nesse caso é preciso consultar o IN C R A para verificar 
se há possibilidade de em itir a Carta de Anuência.

b) Posseiro em propriedade privada : aqui realmente a questão fica 
complicada, pois dificilmente o órgão ambiental vai querer se 
envolver nessa situação, pois ele estará legitimando uma das 
partes e uma situação provavelmente conflituosa. A  princípio o
poder público só pode desapropriar um imóvel rural quando ele
não cumpre a função social e é um latifúndio (ver artigos 184 e 
185 da Constituição Federal).

Diante dessas situações, podemos verificar que somente em um 
caso o poder público não está envolvido inicialmente na situação ju r í
dica da terra, que é o últim o (posseiro em propriedade privada). Em
todos os outros, se o trabalhador não possui nenhum documento da 
terra, isso se deve à ação ou omissão do órgão público, federal ou
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estadual. Mesmo no derradeiro exemplo o poder público pode desa
propriar o imóvel em conflito.

Para as situações em que a comprovação do vínculo com a terra de
pende da ação do poder público, não possuindo o particular nenhum do
cumento que comprove esse vinculo, podemos vislumbrar duas alterna
tivas para tirar da ilegalidade boa parte dos posseiros da Amazônia.

1) Envolver os órgãos de representação sindical dos trabalhado
res rurais no licenciamento de manejo e desmatamento. Nas cinco 
primeiras situações, o sindicato dos trabalhadores rurais, ou a associa
ção, poderia em itir um documento comprovando que os trabalhadores 
rurais estão ocupando a área há mais de cinco anos, em substituição à 
carta de anuência do poder público. O conteúdo desse documento 
deve ser discutido entre os interessados, ou seja, entre o poder público 
(INORA e IB A M A ) e os trabalhadores rurais e suas representações 
sindicais.

2) Um outro documento que pode ser utilizado em substituição 
ao justo título é o Compromisso de Ajustamento de Conduta ou Termo 
de Compromisso. O compromisso de ajustamento de conduta é um 
instituto juríd ico previsto no art. 5o, § 6o, da Lei n° 7.347, de 
24.07.1985 (Ação C iv il Pública), alterado pelo art. 113 da Lei n° 
8.078, de 11.11.90 (Código de Defesa do Consumidor), que tem como 
objeto a reparação de um dano de interesses metaindividuais; logo, 
trata-se de um instrumento de defesa de interesses difusos e coletivos, 
portanto, também do meio ambiente.

As principais características do compromisso de ajustamento são: 
dispensa de testemunhas instrumentárias; o título gerado é extrajudi
cial; se homologado em juízo, o título passará a ser jud ic ia l; mesmo 
que verse apenas sobre o ajustamento de conduta, passa a ensejar exe
cução por obrigação de fazer ou não fazer; na parte em que comina 
sanção pecuniária, permite execução por quantia líquida em caso de 
descumprimento da obrigação de fazer, podendo ser executado inde
pendentemente de prévia ação de conhecimento; para que as obriga
ções pecuniárias tenham liquidez, o título deve conter obrigação certa, 
quanto à sua existência, e determinada, quanto ao seu objeto.

A Medida Provisória n° 2.163-39, de 28 de junho de 2001, tam
bém prevê um instrumento semelhante. O art. 1° dessa Medida a fir
ma:
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(...) para o cum prim ento  do disposto nesta L e i, os órgãos am 
bientais integrantes do S IS N A M A , responsáveis pela execução de p ro 
gramas e projetos e pelo contro le  e fisca lização dos estabelecim entos e 
das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade am bienta l, ficam  
autorizados a celebrar, com força de títu lo  executivo  e x tra jud ic ia l, te r 
mo de com prom isso  com pessoas físicas ou ju ríd icas  responsáveis pela 
construção, instalação, am pliação e funcionam ento de estabelecim entos 
e ativ idades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efe tiva 
ou potencia lm ente polu idores (g r ifo  nosso).

Formalizado o conteúdo desse Termo, o IB A M A  poderá encami
nhar a todas as superintendências (SUPES) da Amazônia o novo pro
cedimento administrativo para os Planos de Manejos Comunitários e 
Autorização de Desmatamento, pois com essa possibilidade estaremos 
não somente atendendo as reivindicações das comunidades como tam
bém satisfazendo as exigências administrativas do órgão ambiental.

Desse modo, estamos dando um papel mais amplo para a u tiliza 
ção do Termo de Compromisso, que já  é empregado pela administra
ção pública.

3. O MANEJO FA M ILIAR  E COMUNITÁRIO  
DOS RECURSOS NATURAIS: DISTINÇÕES 
NO APOSSAMENTO DA TERRA

Podemos trabalhar com três possibilidades de organização do 
imóvel rural: a fam iliar, a associativa e a comum.

Na fam iliar, a apropriação do solo e dos recursos naturais é ind i
vidual, ocorrendo em parcela individualizada em lote -  porção de terra 
delimitada para que a fam ília desenvolva suas atividades agroextrati- 
vistas.

A  associativa, ou condominial, possibilita que se conjugue a par
cela individualizada com um espaço condominial. Na parte de condo
mínio ocorre o manejo dos recursos naturais renováveis, que pode ser 
a área destinada para a reserva legal.

Já a comum, na qual encontramos a posse agroecológica, não possui 
lotes individuais e delimitados. Na posse agroecológica tem áreas reser
vadas para o cultivo e moradia familiar, e outras porções de terra são
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utilizadas para o uso comum, desse modo a somatória de espaços familia
res e das áreas de uso comum que conformam a gleba de terra apropriada 
por um determinado grupo social (Benatti, 1997).

Portanto, o manejo florestal comunitário previsto na legislação 
pode ocorrer de duas formas: a associativa e a comum.11

As terras de uso comum mais conhecidas atualmente, em que não 
há divisão de lotes para cada família, são: reserva extrativista, reserva 
de desenvolvimento sustentável, demarcação das comunidades rema
nescentes de quilombo, projeto de assentamento agroextrativista.

Em áreas de lotes individuais o aconselhável é o manejo associa
tivo, pois a exploração individual toma a atividade economicamente 
inviável. Nesse caso cada um tem seu imóvel rural definido, delim ita
do, porém a exploração dos recursos naturais renováveis será realizada 
de forma coletiva.

Acreditamos que o novo procedimento administrativo para o ma
nejo florestal comunitário deve servir para os dois casos, ou pelo me
nos prever as duas possibilidades, pois assim estará estimulando uma 
exploração racional e coletiva.

Devido à dimensão da propriedade fam iliar na Amazônia, que 
chega a atingir 150 ha, o manejo florestal individual torna-se im prati
cável segundo as exigências legais. Por isso, os camponeses têm pre
ferido solicitar somente o licenciamento para uso alternativo do solo 
ou para o emprego de fogo, e nesse momento prever a retirada da ma
deira de lei e dar uma destinação para o material lenhoso (que pode ser 
utilizado na própria área, ou comercializado e doado). O problema é 
que essa prática, com sustentação legal, acaba não estimulando a ges
tão agroambiental, principalmente do imóvel rural fam iliar, pois para 
as áreas comuns já há instrumentos nessa direção, como é o caso do 
Plano de Manejo e de Utilização.12

Isso não significa dizer que o manejo florestal em áreas comuns não pode ser soli
citado por associação comunitária ou cooperativa, o termo comum aqui empregado 
tem o objetivo de distinguir as duas formas de apossamento e uso da terra e dos re
cursos naturais renováveis.
O Plano de Manejo de uma unidade de conservação é um instrumento de planeja
mento que define um conjunto de ações para assegurar a proteção dos recursos na
turais de uma área protegida específica. Podemos defini-lo como sendo um “ docu
mento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma uni-
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4. A LEGISLAÇÃO QUE REGULA O
MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS E O 
O DESMATAMENTO DA ÁREA FLORESTAL13 14

Agora analisaremos a principal norma que regula os procedi
mentos de conversão de uso do solo, que é a Instrução Normativa (IN ) 
n° 3, de 10 de maio de 2001, do M inisterio de M eio Ambiente.

De fato, não pretendemos fazer comentarios de cada artigo dessa 
Instrução Normativa, mas queremos destacar os principios e os fun
damentos técnicos da mesma e discutir a viabilidade prática de sua 
implementação, em outras palavras, sua eficácia técnica e material.

É bom lembrar que o manejo florestal assim como qualquer tipo 
de desmatamento não podem ocorrer na área de preservação perma
nente. Já na Reserva legal é permitido o manejo florestal. Nas demais

dade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem pre
s id ir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 
estruturas físicas necessárias à gestão da unidade" (Art. 2o, X V II, da Lei 9.985, de 
18 de ju lho de 2000). O Plano de Utilização é um documento estrito, elaborado e 
proposto pelos moradores da unidade de conservação, a partir de seus conheci
mentos acumulados historicamente, através da convivência com a natureza e do 
desenvolvimento de formas não predatórias de utilização dos recursos naturais, que 
garantem a conservação dos recursos naturais.

13 Anteriormente tínhamos a IN n° 15, de 31 de agosto de 2001, que regulamentava o 
manejo florestal, mas foi revogada pela Portaria n° 8, de 23 de janeiro de 2002, do 
1BAMA. A justificativa da revogação está baseada na argumentação de que o texto 
da IN apresentava um conteúdo completamente diferente daquele que havia resul
tado da consulta à comissão responsável de elaborar uma proposta para manejo flo 
restal, ocorrida cm ju lho  de 2001. Alem da IN n° 3/2000 temos dezenas de outras 
normas jurídicas (leis, decretos, medidas provisórias, instruções normativas e porta
rias) que também tratam da matéria -  ver anexo -  mas em virtude dos objetivos 
deste texto, basearemos nossa discussão principalmente na IN n° 3.

14 Quando o livro estava na fase editoração na gráfica foram editadas duas novas 
instruções normativas que regulam a matéria. A IN n° 3, de 04/03/2002, que trata 
dos procedimentos de conversão de uso do solo através de autorização de desma
tamento nos imóveis e propriedades rurais na Amazônia Legal, que é uma reedição 
da anterior. A IN n° 4, de 04/03/2002, que trata da exploração das florestas prim iti
vas da bacia amazônica sob a forma de manejo florestal sustentável de uso m últi
plo, que substitui a IN n° 15, de 31/08/2001. Contudo, em nada altera a discussão 
apresentada nesse texto.
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áreas do imóvel tanto o desmatamento como o manejo estão liberados, 
desde que com as devidas autorizações.b

4.1. Procedimentos de conversão de uso do solo:
a Instrução Normativa n° 3, de 10 de maio de 2001

A IN  n° 3, de 10 de maio de 2001, divide em três categorias as 
exigências para a concessão da autorização de desmatamento nos 
imóveis rurais na Amazônia Legal: posse e propriedade rural com até 
150 hectares, projetos de assentamento públicos e privados e posse e 
propriedade rural com área superior a 150 hectares. Desse modo, todas 
as posses e propriedades existentes na região amazônica devem en- 
quadrar-se em um desses grupos.

De antemão, podemos notar que essa classificação estabelece 
uma relação direta entre o tamanho do imóvel e as exigências dos 
documentos requeridos, o que a princípio é muito louvável.

Um outro elemento implícito nessa divisão é o grau de desmata
mento, ou seja, a amplitude possível do impacto ambiental. A  norma 
entende que a pequena propriedade não desmata mais do que três 
hectares/ano. Fundamentado nesse pressuposto, a IN  abre duas exce
ções. A  primeira permite a aplicação desses procedimentos previstos 
para o imóvel rural com mais de 150 ha, mas desde que solicite o 
desmatamento de até três hectares/ano, com a finalidade de agricultura 
fam iliar (art. 9o, § Único, da IN  n° 3).

A  segunda exceção prevê que os procedimentos aplicados às gle
bas de posse coletiva sejam os mesmos da propriedade fam iliar, desde 
que a área desmatada não ultrapasse a 5 ha (art. 4o, § 3o da IN  n° 3), ou

A MP 2.166-67, de 28/06/2001, define a área de preservação permanente como 
sendo aquela “ coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversi
dade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas”  (Art. Io, § 2o, inciso II). Entende-se por reserva legal a "área 
localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preser
vação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conser
vação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e 
ao abrigo e proteção de fauna e flo ra  nativas”  (Art. I o, § 2o, inciso III).
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seja, se o desmatamento exceder esse máximo deverá ser aplicada 
outro procedimento administrativo mais exigente nos sens aspectos 
burocráticos.16 Essa prerrogativa acaba penalizando as populações 
tradicionais, pois uma fam ília camponesa que pratique o corte raso de 
até 3 hectares em seu lote individual terá o mesmo tratamento de de
zenas ou centenas de famílias em áreas coletivas, desde que estas não 
ultrapassem 5 hectares de desmatamento.

Contudo, ao nosso ver, a divisão em diferentes categorias deve 
não somente possuir graus diferenciados de exigências, mas ter tam
bém uma compreensão distinta da gestão (uso e manejo) dos recursos 
naturais renováveis existentes no imóvel. Uma coisa é o manejo f lo 
restal em uma propriedade de 150 ha, outra é em um imóvel de 2.000 
ha. Enquanto na primeira situação a atividade madeireira sozinha não 
tem uma importância econômica e social duradoura para a fam ília que 
explora o lote, no segundo caso, a atividade de exploração madeireira 
pode ser rentável e sustentável por um período mais longo de tempo. 
Nesse mesmo sentido, deve-se distinguir o manejo florestal que tem 
na exploração madeireira sua única ou principal atividade do manejo 
agroflorestal realizado pelas populações tradicionais em áreas superio
res 2.000 ha.

O caput do artigo 6o, da IN  n° 3, é bem exem plificative dessa d i
visão por tipo de atividade, ao prever que “ como alternativa ao des
matamento pretendido, o interessado poderá explorar os recursos 
floresta is da área objeto da solicitação de desmatamento, através da 
implementação de Plano de M anejo Florestal Sustentável de Uso 
Múltiplo, em conformidade com o previsto em Instrução Normativa  
c o r r e s p o n d e n te De fato, a compreensão pela administração pública

16 Para obter a autorização de desmatamento para áreas superiores a três hectares/ano, 
prevista no art. 9o da Instrução, o interessado deverá protocolizar requerimento com 
diversos documentos previstos no Anexo, devendo ainda apresentar: laudo técnico 
de vistoria, conforme Anexo VI, elaborado por engenheiros florestais ou agrôno
mos, registrados na categoria de consultor florestal, acompanhado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART especifica; croqui da propriedade indicando Área 
da Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente, áreas encapoeiradas, áreas 
com pastagem, áreas objeto da solicitação de desmatamento, áreas disponíveis para 
uso futuro, áreas com benfeitorias, tipologias vegetais, hidrografia, sistema viário e 
confrontante
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que precisa de duas instruções normativas, cada urna regulando urna 
atividade, demonstra claramente a metodologia empregada para regu
lamentar distintamente o uso da terra e o manejo florestal no imóvel 
rural fam iliar, independentemente da inter-relação que possa haver 
entre essas duas atividades agrarias. Ao nosso ver, essa divisão de
monstra a fragilidade da política governamental, que não consegue 
entender as condições básicas do processo de produção camponesa, 
que envolve a relação mútua existente entre agricultura e extrativismo, 
tanto sob o aspecto econômico como na organização fam iliar para a 
exploração dos recursos naturais.

Assim, como dissemos no início do texto, mais importante do 
que exig ir autorizações distintas para o manejo florestal e para o des- 
matamento na propriedade fam iliar e comum, é necessário orientar 
para uma ação de gestão que envolva o uso dos recursos florestais e 
agrícolas. Por isso, na Amazônia, as propriedades familiares e comuns 
seriam mais bem classificadas se fossem compreendidas como módu
los de produção agroextrativistas, cada uma possuindo sua especifici
dade social, cultural e econômica.

Passaremos agora a analisar os principais pontos da IN  n° 3 tendo 
como referência a propriedade fam iliar e comum. Antes, apresentare
mos a lista dos documentos exigidos no ato da solicitação do desma- 
tamento (art. 4", inciso I I I  e anexo V), com o intuito de facilita r nossa 
análise.

4.1.1 .Documentos solicitados na IN  n °3 
para a propriedade fam ilia r

Documentos exigidos para a agricultura familiar, área de até 150 ha:
a) requerimento do interessado ao IB A M A , Anexo I-A ;
b) prova de propriedade e certidão ou posse, procuração específi

ca para o pleito (quando não se tratar do próprio proprietário 
ou posseiro);

c) contrato de arrendamento ou comodato, averbado às margens 
da matrícula do imóvel (se for o caso);

d) declaração de manutenção da área de preservação permanente, 
Anexo III;
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e) documento que comprove a averbação da área de reserva le
gal, se for posseiro deve apresentar o Termo de Compromisso 
de Averbação de Reserva legal -  TC ARL, Anexo IV ;

f) comprovante de Anotação de Responsabilidade Técnica -  
ART, de elaboração e execução do inventário florestal (o art. 
5o faculta a apresentação do inventário florestal, sendo que, na 
ausência desse inventário, será considerado que o volume má
ximo explorado é de vinte nr/ha  da área a ser convertida);

g) Documento Inform ativo da Propriedade -D IP R O , Anexo II;
h) declaração do Imposto Territorial Rural -  ITR (o art. 7o da IN  

determina que os imóveis rurais acima de 50 Ha na Amazônia 
Oriental e 100 ha na Amazônia Ocidental ficam obrigados a in
formar o grau de utilização apresentado na Declaração do ITR).

Sobre os documentos solicitados, temos as seguintes observações 
a apresentar:

I -  O primeiro documento que pode criar obstáculo ao posseiro 
para requerer sua autorização de desmatamento é a prova de posse, 
prevista no art. 4o, inciso III,  letra “ a” , pois a compreensão de posse do 
órgão ambiental é de justa posse, conforme discutimos anteriormente. 
Sem esse documento, o trabalhador rural não tem como dar entrada 
em sua solicitação, pois terá o pedido indeferido. Essa medida está na 
prática marginalizando milhares de famílias, o que significa dizer que 
não poderão legalizar suas atividades agrárias, embora d ific ilm ente o 
poder público as impeça de desmatar, apenas ficarão “ fora da le i” .

O mesmo ocorre com as populações tradicionais que não têm 
seus apossamentos regularizados.

II -  Para obedecer aos procedimentos simplificados solicitados, o 
requerente terá que preencher o DIPRO, podendo contar com a assis
tência técnica de um engenheiro florestal ou agrônomo (art. 4o, inciso
II). Esse técnico poderá pertencer aos quadros do IB A M A , órgãos 
estaduais de meio ambiente, órgãos de assistência técnica e extensão 
rural, entidades representativas ou ser autônomo.

Como a assistência técnica não é obrigatória, a presença do téc
nico deixa de ser um problema a ser superado, pois o inciso II afirma 
que “para o preenchim ento do DIPRO, o interessado poderá contar 
com a assistência d e ...” (grifo  nosso). Se a assistência do técnico fos
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se obrigatória, seria mais um ponto limitador, devido ao custo econô
mico e à dificuldade de se encontrar esse técnico especializado.

De fato, o documento informativo sobre a propriedade, que não 
deixa de ser um cadastro do imóvel rural, tem que ser simples e obje
tivo, possibilitando que o próprio posseiro ou proprietário o preencha 
sem grandes dificuldades técnicas, o que facilita a coleta dos dados, 
que é o objetivo do atual DIPRO.

O que falta a esse Documento é uma interação com o Cadastro de 
Imóveis Rurais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá
ria -  INCRA. Se houvesse essa interação, quando o trabalhador preen
chesse os dados cadastrais no Instituto de Terra, as informações se
riam transferidas para o documento do órgão ambiental. Esse form ulá
rio serviria assim para coletar dados sobre a estrutura agroambiental 
do imóvel rural e a gestão do mesmo.17

Desse modo, o órgão federal de terra ficaria responsável pelo le
vantamento das informações fundiárias e agrícolas, pois, além de pos
suir mais experiência nessa área, já possui um corpo técnico capacita
do para trabalhar com essas informações. O órgão ambiental ficaria 
responsável pelo levantamento dos dados da gestão ambiental do imó
vel rural e do licenciamento ambiental. No final o poder público aca
baria possuindo um Documento de Gestão Agroambiental dos imóveis 
rurais, o que facilitaria a organização da política pública na área de 
reforma agrária, agricultura e proteção ambiental.iS

O Cadastro de Imóveis Rurais do INCRA objetiva conhecer as condições vigentes na 
estrutura fundiária, tendo em vista a política agrícola, os planos nacionais e regionais de 
reforma agrária. Busca também levantar as condições de distribuição e concentração da 
terra e do regime de domínio e posse em cada região brasileira. Estão obrigados, por lei, 
a cadastrar imóveis todos os seus detentores, ou seja, os proprietários, enfiteutas, forei- 
ros, usufrutuários, posseiros (com ou sem justa posse).

18 Na busca de unificar as informações cadastrais, a Lei 10.267, de 28 de agosto de 
2001, determina no seu art. 2° -  que alterou o § I o do art. I o da Lei n° 5.868, de 12 
de dezembro de 1972: “ Fica criado o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais -  
CNIR, que terá base comum de informações, gerenciada conjuntamente pelo IN- 
( RA e pela Secretaria da Receita Federal, produzida e compartilhada pelas diver
sas instituições públicas federais e estaduais produtoras e usuárias de informações 
sobre o meio rural brasileiro” .
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4.2. O manejo florestal sustentável de uso 
múltiplo: procedimentos desejáveis

Com a revogação da Instrução Normativa n° 15, de 31 de agosto 
de 2001, será necessário a elaboração de outra norma juríd ica para 
atender à necessidade de regulamentação do Decreto n° 2.788, de 28 
de setembro de 1998, que dispõe sobre a exploração das florestas p ri
mitivas e demais formas de vegetação arbórea na Amazonia, e que 
modificou o Decreto n. 1.282, de 19 de outubro de 1994. O Decreto 
n° 2.788/98 estabelece no seu art. I o, que alterou o art. I o do Decreto 
n° 1.282/94:

A  exploração das florestas prim itivas da bacia amazónica de que trata 
o art. 15 da Le i n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), e 
das demais formas de vegetação arbórea natural, somente será perm itida 
sob a form a de manejo florestal sustentável de uso m últip lo , que deverá 
obedecer aos princípios de conservação dos recursos naturais, de preserva
ção da estrutura da floresta e de suas funções, de manutenção da diversida
de biológica, de desenvolvimento sócio-econômico da região e aos demais 
fundamentos técnicos estabelecidos neste Decreto.

O Decreto n° 2.788/98 define como manejo florestal sustentável 
de uso m últip lo a administração da floresta para obtenção de benefi
cios econômicos e sociais, respeitando-se os mecanismos de sustenta
ção do ecossistema objeto do manejo (§ 2o, do art. I o).

Anteriormente, com o Decreto n° 1.282/94, os pequenos e me
dios posseiros e proprietários não eram obrigados a apresentar plano 
de manejo para explorar os recursos naturais renováveis existentes em 
seus imóveis rurais, estavam obrigados apenas a solicitar autorização 
quando fossem realizar alguma alteração na cobertura florestal, desde 
que essa alteração não incidisse em área de reserva legal ou de preser
vação permanente (art. 3o).

Contudo, a partir do Decreto n° 2.788/98, a exploração dos recur
sos florestais na bacia amazônica por pequenos e médios posseiros e 
proprietários, com área de até quinhentos hectares, passou a ser admi
tida mediante a apresentação de plano de manejo florestal sustentável 
simplificado, observadas as exigências, as condições e os prazos esta
belecidos pelo IB A M A  (§ 1°, art. 3o). Agora, na gleba de terra acima
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de quinhentos hectares, somente será permitida a exploração com o 
plano de manejo florestal sustentável (art. 3o).

O mesmo Decreto criou a modalidade de manejo comunitário ao es
tabelecer que a exploração silvicultural, quando efetuada de forma comuni
tária, por intermédio de associações ou cooperativas, poderá ser realizada 
mediante um único plano de manejo florestal sustentável simplificado, que 
aglutine glebas individuais, respeitado o limite máximo de quinhentos hec
tares, segundo critérios e parâmetros a serem fixados pelo IB AM A.

Embora o Decreto se refira ao manejo comunitário e descreva a 
organização do imóvel rural associativo, acreditamos que esse manejo 
possa também ser empregado em apossamento comum.

A instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente (M M A) re
vogada classificava os Planos de Manejo Florestal Sustentável de Uso M úl
tiplo em quatro modalidades: em Escala Empresarial (PMFS Empresarial), 
Individual (PMFS Individual), em Florestas de Palmáceas para Produção 
de Palmito (PMFS Palmáceas) e Comunitário (PMFS Comunitário).

Tendo em vista o nosso objeto de pesquisa, passaremos agora a 
analisar os procedimentos que a propriedade individual e a comunitá
ria devem seguir ao elaborar seus planos de manejo. Esse procedi
mento será observado tendo como base as regras que o IB A M A  soli
citava dos interessados.19

4.2.1 .Documentos normalmente solicitados 
para a propriedade individual

Documentos exigidos para os imóveis rurais individuais -  posse 
ou propriedade -  para a exploração dos recursos naturais na Bacia 
amazônica em área de até quinhentos hectares:

a) título de domínio da propriedade, documento de posse expe
dido pelo órgão competente, ou Comprovante de Domínio da 
Área expedido pela Associação de Produtores ou Cooperativa 
à qual o interessado estiver vinculado, ou ainda outro docu
mento definido pela Gerência Executiva do IB A M A , ou pelo 
órgão estadual conveniado;

Apesar da revogação da IN n° 15, o exame que realizaremos se fundamenta em boa 
parte nessa norma administrativa, pois acreditamos que a nova instrução não será 
muito diferente da que existia, apenas será aprimorada.
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b) Termo de Compromisso de Manutenção de Floresta Manejada 
-  TC M FM ;

c) croqui do acesso à propriedade, a partir da sede do município 
onde está localizada;

d) Documento de Recolhimento de Receita -  DR;
e) planta da propriedade apresentando a cobertura atual do solo, 

a área destinada ao manejo florestal (A M F ) e suas respectivas 
subdivisões em Unidades de Produção Anual (UPA);

f) Cópia do CPF e da identidade autenticadas em cartório ou 
pelo funcionário do IB A M A  ou do órgão conveniado do Esta
do no ato do protocolo.

Já para a apresentação e condução do Plano de Manejo eram 
considerados os seguintes parâmetros técnicos:

a) período de vinte e cinco anos como ciclo mínimo de rotação 
do plano de manejo (excepcionalmente o ciclo pode ser infe
rior, desde que comprovada a sua viabilidade técnica);

b) inventário de 100% da área a ser explorada, ou a relação das 
árvores a serem exploradas, com porte comercial, sendo que 
as árvores a serem exploradas na colheita seguinte têm o seu 
incremento monitorado por um sistema de amostra;

c) a área a ser manejada deve ter a intensidade de exploração 
madeireira de no máximo 25 metros cúbicos por hectare;

d) as árvores a serem exploradas devem ser 100% identificadas e 
marcadas, com placas numeradas.

Sobre os documentos e parâmetros técnicos que eram ou podem 
ser exigidos, temos as seguintes observações a fazer:

I -  Independentemente da modalidade em que se pode enquadrar a 
exploração (individual ou comunitária), corre-se o risco de não conseguir 
cumprir todas as exigências legais e ficar excluído da elaboração do plano 
de manejo florestal, por falta de capacidade de cumprir algumas das con
dições e parâmetros técnicos enumerados anteriormente.

Entre as condições, destaca-se o título de propriedade ou de justa 
posse, conforme já  discutimos anteriormente. Sem ter como “ comprovar”  
o domínio do imóvel rural, o pretendente não poderá protocolar o seu 
plano de manejo no órgão ambiental, o que não significa dizer que não 
explorará a madeira existente em sua gleba de terra. Assim, se não for
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definido um documento compatível com as condições dos posseiros (fa
miliares e coletivos) da Amazônia, milhares de famílias de camponeses 
que não têm como provar a justa posse continuarão na “ ilegalidade” .

Previa-se aceitar como comprovante de domínio da área e do 
tempo de residência, a Declaração da Associação ou da Cooperativa a 
que o interessado pertencer. A ressalva que fazemos é a falta de en
volvimento do sindicato dos trabalhadores rurais, pois nem todos pos
seiros estão organizados em associações ou cooperativas. Logo a se
guir, quando discutiremos a gestão do imóvel rural, apresentaremos 
como proposta a criação do “Termo cie Compromisso Possessório” , 
com o objetivo de substituir a comprovação da justa posse.

II -  Dos parâmetros técnicos de difícil realização é o planejamento 
da exploração da madeira em um período de vinte anos como ciclo míni
mo de rotação. As pequenas propriedades familiares, de até 150 ha, não 
possuem dimensão espacial para que se estipule um manejo com esse 
período de exploração. Na prática, em dois ou três cortes, já está retirada 
quase a totalidade da madeira de lei existente no imóvel.

No caso da propriedade fam iliar, o que se deve estimular é o re- 
plantio da madeira de lei. A exigência da rotação é ¡nexeqliível. A 
prática tem demonstrado que a exploração da madeira de lei ocorre no 
momento do corte raso para realizar a atividade agrária.

III -  Outra exigência de d ifíc il cumprimento é a consecução de 
um profissional habilitado para se responsabilizar tecnicamente pela 
formulação e condução do manejo. É d ifíc il conseguir essa mão-de- 
obra especializada e, quando se consegue, o custo proveniente da sua 
contratação acaba desestimulando o interessado. A alternativa de se 
procurar técnicos do governo e de entidades privadas tem se revelado 
limitada, pois são poucas as famílias que têm acesso a tais especialis
tas, dependendo a maioria da chance de encontrar um profissional 
autônomo com honorário acessível.20

”° O IB AM A conhece a dificuldade de se conseguir mão-de-obra especializada para 
orientar e acompanhar a condução do plano de manejo, visto que a avaliação reali
zada em 1998 nos planos de manejo florestal na Amazônia constatou que um dos 
principais motivos que levou a suspender mais de 40% dos referidos projetos foi a 
falta de responsável técnico e a falta de apresentação de relatório de exploração ou 
justificativa técnica (IBA M A, 1998).
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Apesar de não existir uma norma que exija explicitamente a pre
sença do técnico para elaborar o Plano de Manejo, essa exigência se 
apresenta quando se solicita “ a comprovada viabilidade técnica”  para 
realizar a exploração florestal em ciclo inferior a 25 anos. O órgão 
ambiental entende essa possibilidade (exploração em ciclo in ferior a 
25 anos) como uma excepcionalidade, mas no caso do imóvel rural 
fam iliar, trata-se ser mais uma regra do que uma exceção.

4.2.2. O manejo florestal para o imóvel ru ra l comunitário

Os procedimentos administrativos e técnicos relativos ao manejo 
florestal comunitário ainda serão elaborados.

A solicitação do Plano de Manejo Florestal Sustentável de Uso 
M ú ltip lo  Comunitário só deverá ser feita mediante representação, seja 
pela associação, seja pela cooperativa, e, mesmo assim, desde que se 
comprove ser legítimo possuidor da gleba de terra a ser manejada.21

A tendência do Poder Público é determinar que a exploração que 
ultrapassar quinhentos hectares, ou qualquer outro lim ite a ser imposto 
na regulamentação, não poderá se enquadrar como comunitária, deve
rá ser considerada PMFS Empresarial. Assim, o que no final determi
na se o manejo é comunitário não é o sujeito que solicita, mas o objeto 
do licenciamento, ou melhor, a área a ser explorada.

As observações que temos a fazer nesse item são:
I -  O poder público tem feito uma clara distinção entre a organi

zação do imóvel rural associativa e a comum. As propriedades ou 
posses individuais que queiram fazer a exploração de forma conjunta 
podem optar pela modalidade associativa. Contudo, têm-se apresenta
do duas restrições: cada imóvel associado não pode possuir área supe
rio r a 500 ha, e a área anualmente explorada pelo grupo associado não 
pode ultrapassar os 500 ha.

21 Poderemos ter aqui uma possível polêmica. No caso de uma cooperativa ou asso
ciação solicitar o licenciamento do PMFSComunitário e ela não possuir título da 
terra, quem fará a declaração de comprovante de domínio da área e do tempo de re
sidência, a própria associação ou cooperativa? Não seria melhor o sindicato dos 
trabalhadores rurais poder emitir esse comprovante, pois em regra essa organização 
sindical não será sujeito ativo de um processo de licenciamento de manejo florestal.
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Assim, não pode confundir nessa discussão a área manejada com 
a área explorada. Pode-se fazer um projeto de manejo florestal que 
exceda 500 ha, mas a sua exploração anual deve ficar lim itada ao má
ximo de 500 ha. Essa distinção de categorias possibilitará a imple
mentação de um plano mais racional e com efeitos ambientais mais 
duradouros de longo prazo.

Já para a organização do imóvel rural comum não há lim ite da 
gleba de terra, apenas a área a ser explorada deve respeitar as mesmas 
condições da organização associativa, ou seja, 500 ha.

II -  A  limitação dessa modalidade de plano de manejo para as pos
ses ou propriedades individuais é a necessidade de se criar uma entidade 
jurídica (associação ou cooperativa) para realizar o PMF Comunitário. O 
órgão ambiental não tem permitido que alguns vizinhos se reúnam e fa
çam seus planos de manejo em conjunto, eles precisam da intermediação 
de outra instância jurídica. Essa restrição pode desestimular possuidores 
de pequenas e médias glebas de terra, pois terão custo financeiro com a 
elaboração de estatuto, o registro, a publicação no diário oficial etc. Tudo 
indica que não se criará uma associação somente com o intuito de explo
rar a madeira, os objetivos da mesma devem ser mais amplos para enco
rajar as pessoas a se organizarem.

4.3. A gestão agroambiental do imóvel 
rural familiar e comunitário

Ao analisar o anexo deste trabalho, “ Base Legal Federal para o 
Manejo Florestal, Desmatamento e Uso de Fogo” , facilmente pode
mos constatar que o manejo sustentável da extração de madeira já  está 
muito bem regulamentado. Assim, se até o momento não obtivemos 
sucesso não é por falta de normas jurídicas. Pode ser que as leis não 
sejam apropriadas, ou que, além dessas inadequações, o “ modelo”  de 
manejo florestal precisa ser alterado.

Seja qual for a resposta, a realidade tem nos mostrado que a 
grande oferta de madeira ainda advém da expansão agrícola e não de 
áreas manejadas, o que faz com que a atividade florestal concorra em 
espaço físico com as atividades agropecuárias. A conseqüência ime-
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diata da baixa rentabilidade dessas atividades é que a floresta conti
nuará ainda, por algum tempo, a ser convertida em áreas de agricultura 
e pecuária (Bezerra e Munhoz, 2000:69). Segundo Bezerra e Veiga 
(2000:103) a origem da madeira na Amazônia disponível no mercado 
vem de três fontes básicas: a maioria absoluta da extração vem de gle
bas de terras públicas e privadas, sem qualquer forma de manejo; parte 
vem das áreas desmatadas para o desenvolvimento das atividades 
agropastoris; parte vem da extração de toras praticadas pelas madeirei
ras, sem sofrer derrubada da mata, que retiram somente as árvores 
com maior valor econômico. Uma fração mínima é submetida ao ma
nejo florestal.

Não há dúvida de que o manejo pode ser um importante instru
mento para se buscar a sustentabilidade socioambiental, mas as exi
gências atuais para as pequenas propriedades -  solicitação de um 
acompanhamento que vai de vinte e cinco a quarenta anos -  e proce
dimentos que impõem a divisão de áreas em vinte ou trinta talhões 
acabam desestimulando o emprego de manejo florestal sustentável. 
Somado a isso temos o risco de incêndio florestal, que toma o inves
timento no projeto de manejo um empreendimento com alto risco 
econômico e de retomo duvidoso. Assim, para as propriedades fam i
liares, esse modelo de manejo não tem sido utilizado nem como pre
texto para justifica r a extração madeireira.

Outro aspecto que tem tornado pouco atraente a exploração sus
tentável da floresta é a divisão das atividades desenvolvidas na pro
priedade fam ilia r (manejo florestal e uso alternativo do solo) em dois 
procedimentos administrativos distintos de licenciamento, o que esti
mula uma visão fracionada entre agricultura e recursos naturais reno
váveis. Se por um lado a relação entre floresta e agricultura é co n fli
tante, pois disputam o mesmo espaço físico, por outro lado, essas ati
vidades podem ser vistas como complementares no imóvel rural, no 
aspecto tanto econômico como ambiental.

A  agricultura itinerante, método tradicional de rotação do cultivo, 
utilizado por índios e populações tradicionais e adotado por migrantes 
vindos de outras regiões, ainda é muito praticada na terra firm e pelas 
populações tradicionais. Contudo, outros segmentos de camponeses 
que realizam a agricultura fam iliar, nos últimos anos, têm diversifica
do os seus sistemas de cultivo, que incluem o conjunto de culturas
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anuais, a pecuária e culturas perenes. Isso demonstra a reorientação de 
setores da agricultura tipicamente itinerante para sistemas mistos de 
produção (Costa, 2000).

Nesse contexto, o plano de manejo não pode ser visto como um 
inventário florestal. Para que isso não ocorra precisamos ter claro por 
que o Estado exige a elaboração desse instrumento ambiental e qual a 
sua finalidade.

De modo geral define-se o manejo florestal como sendo um pla
nejamento que busca o aproveitamento econômico simultâneo à pre
servação dos recursos das florestas, visando à perpetuação da sua co
bertura vegetal, à conservação da biodiversidade e ao desenvolvi
mento social.

O pressuposto juríd ico do plano de manejo é o princípio da pre
caução, também denominado de prevenção, ou seja, é um princípio 
cautelar que busca assegurar a concretização do desenvolvimento 
sustentável, pois o poder público procura implantar instrumentos ju r í
dicos eficazes que preventivamente possam evitar ou amenizar im 
pactos no meio ambiente."" Logo, empenha-se em prevenir danos ao 
meio ambiente, inibindo-o ou limitando-o.

Assim, a proteção da vegetação nativa existente nos imóveis ru
rais não pode ser vista somente como uma reserva de madeira ou de 
biodiversidade. Em se tratando de imóveis rurais privados, sejam eles 
individuais ou coletivos, o objetivo principal da proteção ambiental 
deve ser a manutenção dos serviços ecológicos dos recursos naturais. 
A floresta possui serviços ambientais fundamentais para o desenvol
vimento de uma agricultura duradoura, entre esses serviços podemos 
destacar: a diversidade biológica, a manutenção do microclima, a fer
tilidade e a umidade do solo, a alimentação do lençol freático e das 
nascentes d ’água, a reciclagem de nutrientes, o controle da erosão, o 
fornecimento de matérias-primas etc. Todos esses serviços são im-

22 Esse princípio está previsto no art. 2o, incisos I, IV  e IX, da Lei 6.938, de 31 de 
agosto de 1981,segundo o qual a ação governamental deve buscar a manutenção do 
equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a 
ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; deve 
buscar a proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas, e a 
proteção de áreas ameaçadas de degradação, respectivamente.
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portantes porque, além do seu papel ambiental, tornam a atividade 
agropecuária mais rentável a médio e a longo prazos.

Logo, os serviços ecológicos podem ser vistos pelos seus efeitos 
positivos sob dois aspectos: os relacionados com os próprios recursos 
agrícolas e ao potencial produtivo e os referidos ao ambiente. En
quanto o primeiro efeito é de interesse direto dos próprios trabalhado
res rurais, pois é o respeito a essas funções que garantirá a sustentabi- 
lidade da agricultura, da pecuária e do extrativismo, o segundo está 
vinculado ao ambiente, aos interesses da sociedade.

A busca de atividades agrárias integradas com o manejo florestal 
sustentável é imprescindível para a proteção do meio ambiente, tendo 
como conseqüência imediata a manutenção dos serviços ecológicos 
dos recursos naturais renováveis.

O que não pode perdurar é o quadro atual. Segundo os subsídios à 
elaboração da Agenda 21 Brasileira, foram enumerados diversos pontos 
como limitadores do manejo das florestas tropicais no Brasil. Entre eles 
destacamos os seguintes itens (Bezerra e Munhoz, 2000:74):21

a) as florestas são subvalorizadas;
b) são estabelecidas taxas de exploração muito baixas, que não 

levam em conta os custos de reposição, as perdas e os serviços 
ambientais das florestas;

c) a política nacional de uso da terra está voltada para a conver
são de áreas naturais de florestas em áreas de produção agro
pecuária;

d) os investimentos e os créditos públicos beneficiam atividades 
concorrentes;

e) as estruturas da administração pública consideram, muitas ve
zes, as florestas um empecilho ao desenvolvimento regional;

f) os procedimentos legais de manejo exigem pessoal técnico e 
trabalhadores bem treinados;

g) as populações locais são inadequadamente representadas ou 
não participam no estabelecimento de políticas florestais.

23 Esses itens enumerados foram divididos em três grupos: controvérsias de ordem 
econômica, institucional e social. Como não citamos todos os pontos descritos, pre
ferimos não seguir a divisão original do trabalho.
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Ao nosso ver, parte considerável dos pontos limitadores deve-se 
à falta de uma visão mais integrada do manejo florestal e da agricultu
ra. Não podemos esquecer que os recursos naturais renováveis (água, 
solo, ar, vegetação, fauna) interagem entre si de modo sistêmico, fa
zendo com que uma alteração sobre qualquer um desses fatores tenha 
repercussão imediata sobre todos.

A  introdução da atividade agrícola ou pecuária, além de alterar o 
espaço natural, também interage com o meio, e somente uma análise 
mais sistêmica do espaço poderá determinar quais as medidas a serem 
tomadas para amenizar o impacto ambiental.

Do ponto de vista jurídico, a crítica que apresentamos solicita a 
revisão da forma pela qual o poder público regulamenta atualmente os 
procedimentos de manejo florestal sustentável e de conversão de uso 
do solo para a propriedade familiar.

Temos que buscar uma gestão integrada das diferentes atividades 
agroambientais desenvolvidas no imóvel rural, ou seja, o manejo florestal 
e/ou agrícola. Assim, a gestão dos recursos naturais pode ser entendida:

“ (•••) como uma particularidade da gestão ambiental,24 preocupa-se 
em especial com o conjunto de princípios, estratégias e diretrizes de ações 
determinadas e conceituadas pelos agentes socioeconómicos, públicos e 
privados, que interagem no processo de uso dos recursos naturais, garantin
do-lhes sustentabilidade”  (Bezerra e Munhoz, 2000:18).

A gestão seria o conjunto de ações de natureza administrativa 
que seriam realizadas para manter disponíveis de forma sustentável os 
recursos naturais. Em nosso caso particular, estamos analisando o 
espaço do imóvel rural fam iliar e comum, mas a gestão pode ser pen
sada para espaços ou unidades de planejamento maiores.25

Entenda-se por gestão ambiental “ o conjunto de princípios, estratégias e diretrizes 
de ações e procedimentos para proteger a integridade dos meios físico e biótico, 
bem como a dos grupos sociais que deles dependem”  (BEZERRA e MUNHOZ

 ̂ 2000: 18).

25 Um exemplo de estratégia para gestão dos recursos naturais em unidade de plane
jamento maior é o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) para a Amazônia. De 
fato, ao se pensar em regular o uso e a ocupação do solo de uma macrorregião 
deve-se levar em conta também a interação com a microrregião, a ponto de se che
gar à unidade do imóvel rural. Só assim, poderemos conseguir êxito no zoneamento 
e gerenciamento dos recursos naturais.
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0  ponto fundamental a ser considerado na gestão é o pressuposto 
de que a exploração sustentável dos recursos naturais renováveis, no 
imóvel rural fam ilia r ou coletivo, precisa ter como alvo a manutenção 
da floresta e dos bens e serviços nela disponíveis. Esse pressuposto é 
uma referência importante para aferir até que ponto é sustentável o 
desmatamento no imóvel, até que ponto é tolerável o uso alternativo 
da terra em substituição à cobertura florestal.

Desse modo, ao buscar a gestão agroambiental do imóvel, o po
der público está estimulando alternativas sustentáveis de uso da terra e 
orientando para a implantação dos sistemas agroflorestais nas proprie
dades fam iliares.26

Com o intuito de fortalecer uma gestão agroambiental da pro
priedade fam iliar, apresentamos as seguintes propostas de âmbito ju r í
dico:

1 -  Unificação em um só licenciamento dos procedimentos de 
manejo florestal e desmatamento, ou seja, união das atividades agro
florestais em um único procedimento de licenciamento am bienta l/ 
Esse procedimento único seria mais amplo do que o Licenciamento 
Ambiental Único do Estado do Mato Grosso, porque não se lim itaria  a 
licenciar as atividades de uso do solo. Outra distinção está no objeto,

26 Diversas experiências na Amazônia apontam as vantagens dos sistemas agroflo
restais. Entre elas destacamos: melhoria das propriedades físicas e químicas do 
solo; redução de riscos ecológicos dos cultivos agrícolas; alternativas de produção 
para as propriedades familiares; recuperação de áreas degradadas (BEZERRA e 
VEIGA, 2000:106).

27 O Estado do Mato Grosso criou o “ Sistema de Controle Ambiental em Proprieda
des Rurais” , que prevê a Licença Ambiental Única (LAU ) que tem simplificado o 
licenciamento das atividades agropecuárias, autorizando de uma só vez a localiza
ção, a implantação e a operação de atividades de uso do solo. Esse sistema tem fa
cilitado o licenciamento, a fiscalização e o monitoramento das propriedades acima 
de 1.000 ha, que têm sido o foco principal da nova abordagem de controle ambien
tal, pois elas somam cerca de 85% das glebas de terra do Estado do Mato Grosso 
(M ATO  GROSSO, 2001). Os objetivos do LAU  são: adotar práticas de baixo im 
pacto ambiental; induzir a reparação dos danos ambientais, com a meta de proteger 
a qualidade ambiental do Estado; regulamentar as práticas de uso do solo; impor 
limites ao desmatamento ilegal. A LAU  é exclusivamente para atividades agrope
cuárias e dispensa LP, L I e LO, autorizando de uma só vez a localização, a im 
plantação e a operação de atividades de uso do solo. Esse licenciamento também 
evita a repetição de vistorias de campo para emissão da licença (M Ü LLER , 2001).
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pois seriam inseridos no licenciamento também os imóveis rurais fa
miliares e comuns, mas que teria procedimentos distintos entre grande 
propriedade e propriedade fam iliar ou comum.

A idéia é facilitar a fiscalização, o licenciamento e o monitora
mento das atividades agroflorestais no imóvel rural. O foco estaria 
voltado para a proteção das áreas de preservação permanente e da 
reserva legal, com o intuito de manter os serviços ambientais dos re
cursos naturais.

O requerimento de solicitação da licença de gestão agroambiental 
pode ter a validade de três anos, sendo que anualmente o requerente 
somente encaminhará informações ratificando ou retificando o plane
jamento inicial. Se as modificações do planejamento inicial forem 
significativas, terá que ser solicitada uma nova licença. O órgão am
biental definirá os critérios a serem considerados como alteração si
gnificativa.

No caso de emprego de fogo como fator de produção e manejo 
em atividades agropastoris ou florestais, o uso do mesmo deve ser 
explicitado como um dos instrumentos a ser empregado no desmata- 
mento e a sua autorização será analisada dentro do licenciamento de 
gestão agroambiental, respeitadas as técnicas e os procedimentos de 
precaução regulamentados pelo órgão ambiental.

II -  Os instrumentos auxiliares desse novo licenciamento pode-
28riam ser:

a) Projeto de Gestão Agroambiental do Imóvel: documento que 
contém as informações mínimas sobre o modo de exploração 
no imóvel rural (individual, associativo ou comum), levando 
em conta as atividades de uso do solo (desmatamento, quei
madas, manejo florestal e projetos agropecuários) com o in
tuito de solicitar a licença de gestão agroambiental.

As propostas apresentadas são esboços que precisam ser melhorados. É uma tentativa 
que procura trazer à baila uma nova metodologia de licenciamento ambiental. Como se 
pode notar, não se está negando o que já existe, mas sim buscando aperfeiçoar o proce
dimento de licenciamento que o órgão federal ambiental já utiliza, como também a ex
periência de outros órgãos ambientais estaduais, em particular do Mato Grosso. Temos a 
clareza das limitações expostas, mas é um primeiro ensaio, que objetiva somar as ações 
já existentes para assegurar um desenvolvimento sustentável, ações que sejam ecológi
ca, econômica e socialmente justas e sustentáveis.
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b) Cadastro de Gestão Agro ambiental, contém as informações 
básicas do Cadastro de Imóveis Rurais do IN C R A, além das 
agroambientais, que são: área da posse ou propriedade, área 
de reserva legal, área de preservação permanente, área a ser 
manejada e/ou explorada, área aberta (já explorada) e área não 
explorada.

O licenciamento, além de regulamentar o manejo florestal e o 
desmatamento, objetiva também resgatar o passivo ambiental, ou seja, 
as situações em que o imóvel rural está ilegal. Nesse caso serão acres
cidas outras informações ao Documento de Gestão, tais como o tama
nho da área de reserva legal degradada e da área de preservação per
manente degradada. Esse documento substituiria o atual Documento 
Inform ativo da Propriedade (DIPRO).

O ideal seria que no Documento de Gestão Agroambiental de 
cada imóvel rural as informações fossem geoprocessadas, o que faci
litaria a fiscalização, o licenciamento e o monitoramento. Mas, na falta 
dessa tecnologia, será exigido um croqui do imóvel que identifique, no 
mínimo, pontos de referência que permitam a localização da gleba de 
terra a partir da sede do município onde está localizada, descrevendo 
também a existência de rodovias, estradas vicinais, rios e igarapés, 
além das informações agroambientais acima referidas.

Com o croqui busca-se fazer o acompanhamento por imagens de 
satélite das áreas licenciadas, e com isso auxiliar na fiscalização e no 
monitoramento das mudanças da cobertura vegetal dos imóveis licen
ciados.

c) Declaração de M anutenção da Área de Preservação Perm a
nente : é o documento no qual o requerente do manejo florestal 
e desmatamento se compromete perante o órgão ambiental a 
proteger a área de preservação permanente, prevista no art. 2o 
do Código Florestal. A inobservância desse artigo implicará as 
penalidades previstas na legislação vigente. Esse instrumento 
já  é utilizado no licenciamento atual.

d) Termo de Compromisso de Averbação de Reserva Legal: bus
ca-se com esse documento o compromisso do requerente de 
averbar e proteger a reserva legal de seu imóvel rural. Esse 
Termo é assinado pelos proprietários ou por quem detém a 
posse, ou seja, quem tem algum título (de fin itivo  ou não) da
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terra. A inobservância desse Termo implicará as penalidades 
previstas na legislação vigente. Esse instrumento já  é utilizado 
no licenciamento atual.

e) Documento cie Posse: nele o requerente declara que mantém a 
sua justa posse livre de contestação e litígio e que o processo de 
titularidade definitiva encontra-se em tramitação no órgão com
petente. No mesmo documento compromete-se a, imediatamente 
após a titulação da terra, proceder à averbação da reserva legal. 
Esse instrumento já é utilizado no licenciamento atual.

f) Termo cie Compromisso Possessório: substitutivo do Documento 
de Posse com os mesmos objetivos, mas será utilizado naquelas 
situações em que o posseiro não tem como comprovar a justa 
posse e não pode garantir quando o poder público regularizará a 
sua situação fundiária. Contudo, o posseiro trabalha na terra há 
mais de cinco anos, mansa e pacificamente. Será o Termo assi
nado com a intervenção de algum órgão de classe (sindicato, as
sociação ou cooperativa). Haverá uma cláusula em que o possei
ro se compromete imediatamente após a titulação da terra a pro
ceder à averbação da reserva legal. Esse instrumento não é pre
visto pela legislação vigente, mas tem base legal.29

g) Termo de Compromisso de Reparação de Dcino Ambiental: do
cumento no qual o requerente reconhece que o seu imóvel rural 
está irregular, mas se compromete a recuperar a área de preserva
ção permanente, a recompor ou compensar a reserva legal, de
pendendo do caso concreto. Esse compromisso será o pré- 
requisito a ser cumprido no licenciamento das atividades agroflo- 
restais. Já é previsto no licenciamento ambiental do Mato Grosso.

5. CONCLUSÃO

Buscamos neste trabalho apresentar alguns pontos para uma re
flexão jurídica sobre as principais normas administrativas que regulam 
o manejo florestal e o desmatamento no imóvel rural na Amazônia

-9 A Medida Provisória n° 2.166-67 afirma que, em se tratando de posse, a reserva le
gal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta (art. 16, § 10).
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brasileira, o que por sua vez nos leva a uma interface com outras áreas 
do conhecimento humano e com a realidade.

Pretendemos esboçar alguns pontos de vista com o intuito de 
participar do debate sobre o papel do manejo florestal e do desmata- 
mento no imóvel fam iliar e comum, sem querer ser conclusivo, pois o 
objetivo era expor as idéias para o debate e contribuir para o fortale
cimento das atividades agroflorestais sustentáveis.

Com esse objetivo, procuramos demonstrar a necessidade de inte
grar as atividades de uso do solo (desmatamento, queimadas, exploração 
florestal, manejo florestal e projetos agropecuários) em um único proces
so de licenciamento ambiental para o imóvel fam iliar e o apossamento 
coletivo, a fim  de fortalecer a gestão integrada do imóvel rural.

Tentamos demonstrar também que os licenciamentos ambientais, 
instituídos no Brasil pela Política Nacional de M eio Ambiente, têm 
como um dos fins primordiais a proteção ambiental e isso pode ser 
alcançado com a manutenção dos serviços ecológicos dos recursos 
naturais existentes no imóvel rural.

De fato, para o desenvolvimento de instrumentos juríd icos que 
favoreçam uma atividade agroflorestal com elevado grau de sustenta- 
bilidade e que assegurem a proteção ambiental, será necessário rever 
nossos conceitos e superar a visão compartí mentada da atividade agrá
ria e de uso dos recursos naturais. Por isso, propomos um licencia
mento ambiental que estimule a gestão integral do imóvel e não a 
regulamentação de atividades estanques entre si.
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ANEXO
Base Legal Federal para o Manejo Florestal, Desmatamento e Uso de Fogo

DISPOSITIVO LEGAL EMENTA LEGISLATIVA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Capítulo V I -  Do Meio Ambiente. 
Art. 225 e seus parágrafos

Capítulo da Constituição Federal que trata do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e arrola as 
medidas e providências que incumbem ao Poder 
Público tomar.

LEIS
Lei n° 4.771, de 15/09/1965 Instituiu o novo Código Florestal.

Lei n° 9.605, de 13/02/1998 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas das condutas e das atividades lesivas ao 
meio ambiente.

DECRETOS
Decreto n° 750, de 10/02/1993 Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão da 

vegetação primária ou nos estágios avançados e 
médios de regeneração da Mata Atlântica.

Decreto n° 1.282, de 19/10/1994 Regulamenta os artigos 15, 19, 20 e 21 da Lei n° 
4.771, de 15/09/65.

Decreto n° 1.922, de 05/06/1996 Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas Parti
culares do Patrimônio Natural.

Decreto n° 2.661, de 08/07/1998 Regulamenta o parágrafo único do art. 27 do Código 
Florestal, mediante o estabelecimento de normas de 
precaução relativas ao emprego do fogo em práticas 
agropastoris e florestais.

Decreto n° 2.662, de 08/07/1998 Dispõe sobre medidas a serem implementadas na 
Amazônia Legal, para monitoramento, prevenção, 
educação ambiental e combate a incêndios florestais.

Decreto n° 2.788, de 28/09/1998 Altera dispositivos do Decreto n° 1.282.
Decreto n° 3.178, de 21/09/1999 Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis 

às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
MEDIDA PROVISÓRIA
Medida Provisória n° 2.166-65, de 
28/06/2001

Altera os arts. 1-, 42, 14, 16 e 44, e acresce dispositi
vos à Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, que 
institui o Código Florestal, bem como altera o art. 10 
da Lei n2 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que 
dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territo
rial Rural -  ITR.

INSTRUÇÕES NORMATIVAS -  MMA
Instrução Normativa n° 1, de 05/09/1996 Disciplina a reposição florestal obrigatória no país 

pela pessoa física ou jurídica que explore, utilize, 
transforme ou consuma matéria-prima florestal.7

Instrução Normativa n° 1, de 08/01/1999 Normaliza o Manejo Florestal da Viro la spp quando 
na exploração de várzea
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Instrução Normativa n° 5, de 23/03/1999 Altera a Instrução Normativa n° 4, excluindo as 
áreas previamente autorizadas para desmatamento, 
quando destinadas à implantação de subestações e 
linhas de transmissão de energia elétrica.

Instrução Normativa n° 7, de 27/04/1999 Estabelece critérios para a realização de desmala
mentos na Amazônia Legal, revoga a Instrução Nor
mativa n° 4, de 25/02/99, e cria comissões para 
implementação da Agenda Positiva para a referida 
região.

Instrução Normativa n° 3, de 04/03/2002 Define procedimentos para o desmatamento em 
propriedades rurais na Amazônia Legal.

Instrução Normativa n° 4, de 04/03/2002 Define as categorias e os procedimentos de manejo 
florestal de uso múltiplo na bacia amazônica.

INSTRUÇÕES NORMATIVAS -  IBAMA
Instrução Normativa n° 4, de 06/10/1999 Dispõe sobre a alternativa de Reposição Florestal -  

Modalidade Compensação.
PORTARIAS
Portaria n° 828, de 01/06/1990 Estabelece a outorga do “ Títu lo de Reconhecimen

to”  às áreas que obtiverem o reconhecimento e o 
registro, em caráter perpétuo, como Reserva Parti
cular do Patrimônio Natural.

Portaria n° 37-N, de 03/04/1992 Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Amea
çadas de Extinção.

Portaria n°48, de 10/07/1995, Regulamenta o Decreto 1.282, de 19 de outubro de 
1994. Revogados os arts. 1°, 2o, 40, 48 e 50 pela 
Instrução Normativa n° 15, de 31/08/2001

Portaria Normativa n° 113, de 25/09/1997 Obriga o registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras o Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, as pessoas físicas ou 
jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente 
perigosas ao meio ambiente, assim como de mine
rais, produtos e subprodutos da fauna, flora e pesca.

Portaria n° 48, de 10/07/95 Regulamenta o Decreto n° 1.282, de 19/10/94.
Portaria Normativa n° 113, de 25/09/1997 Obriga o registro no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades potencialmente Poluidoras o Utilizadoras de 
Recursos Ambientais, as pessoas físicas ou jurídicas que 
se dedicam a atividades potencialmente perigosas ao 
meio ambiente, assim como de minerais, produtos e 
subprodutos da fauna, flora e pesca.

Portaria n° 94-N, de 09/07/1998 Regulamenta a queima controlada, com normas 
complementares ao Decreto n° 2.661/98.

Portaria N° 8, de 23/01/2002 Revogar a Instrução Normativa n° 15, de 31 de agos
to de 2001.

Portaria N° 94, de 04/03/2002 Instituir, no âmbito da União, o Licenciamento Am 
biental cm Propriedade Rural na Amazônia Legal.
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RESOLUÇÕES DO CONAMA
Resolução C O N AM A n° 001, de 
23/01/1986

Estabelece as definições, as responsabilidades, os 
critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e 
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental 
como um dos instrumentos da Política Nacional do 
Meio Ambiente.

Resolução C O N AM A n° 006/86, de 
24/01/1986

Aprovar os modelos de publicação de pedidos de 
licenciamento em quaisquer de suas modalidades, 
sua renovação e a respectiva concessão e aprova os 
novos modelos para publicação de licenças.

Resolução C O N AM A n° 011/88, de 
14/12/1988

Estabelece as políticas de prevenção e combate de 
incêndio na Unidade de Conservação.

Resolução C O N AM A n° 004/93, de 
31/03/1993

Passam a ser de caráter emergencia!, para fins de 
zoneamento e proteção, todas as áreas de formações 
nativas de restinga, conforme estabelecidas pelo 
mapa de vegetação do Brasil, IBG E -1988, e pelo 
Projeto RADAM-Brasil.

Resolução C O N AM A n° 002/96, de 
18/04/1996

Para fazer face à reparação dos danos ambientais 
causados pela destruição de florestas e outros ecos
sistemas, o licenciamento de empreendimentos de 
relevante impacto ambiental, assim considerado pelo 
órgão ambiental competente com fundamento do 
EIA /R IM A, terá como um dos requisitos a serem 
atendidos pela entidade licenciada, a implantação de 
uma unidade de conservação de domínio público e 
uso indireto, preferencialmente uma Estação Ecoló
gica, a critério do órgão licenciador, ouvido o em
preendedor.

Resolução C O N AM A n° 237/97, de Regulamenta os aspectos de licenciamento ambien
tal estabelecidos na Política Nacional do Meio 
Ambiente.

Resolução C O N AM A n° 243/98, de 
09/10/98

Cria a Câmara Técnica Temporária para Assuntos da 
Amazônia.

Resolução CO NAM A n° 246/98, de 
04/11/98

Cria a Câmara Técnica Temporária para Assuntos da 
Proteção à Fauna.

Atualizado até março de 2002.
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O AMBIENTE NO MEIO RURAL: 
DOS AGROTÓXICOS À BIOTECNOLOGIA

A u ré lio  V irg ílio  Veiga Rios

I Introdução. 2. Origem do conflito entre agricultura 
intensiva e meio ambiente. 3. O princípio da pre
caução e a introdução de organismos geneticamente 
modificados no ambiente. 4. A biotecnologia e a sua 
regulamentação 5. A rotulagem de produtos transgê- 
nicos. 6. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

A imprensa tem divulgado que ambientalistas e ruralistas esta- 
riam em pé de guerra quanto às mudanças legislativas propostas no 
Código Florestal. O noticiário sugere que, ante a impossibilidade de 
um acordo entre as partes, a decisão final da Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados seria decidida no voto, com grandes chances 
de alteração nos lim ites da reserva legal das propriedades rurais desti
nada à preservação das florestas nativas1.

' Procurador Regional da República e Mestre em Direito Público pela Universidade 
de Bristol -  Reino Unido.

1 Correio Braziliense, 23/8/2001, Meio Ambiente, p.21: “ Terminaram as possibili
dades de diálogo sobre mudanças no Código Florestal entre a bancada ruralista no 
Congresso Nacional e 280 ONGs aglutinadas na Campanha SOS Florestas. O con-
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Essas dissociações entre o que pensam ambientalistas e ruralistas 
tem permeado o debate sobre agrotóxicos, transgênicos, preservação de 
florestas, exploração sustentável de madeiras, certificação de áreas desti
nadas ao cultivo de grãos orgânicos, entre outros assuntos polêmicos. 
Parece difícil a tarefa de juntar os pontos de contato entre o que deseja o 
setor produtivo agrícola e o que pensa o movimento ambientalista.

Neste artigo pretendo dar ao ambiente no espaço rural um lugar de 
destaque, no debate inconcluso sobre desenvolvimento sustentado,2 em 
um esforço para entender as raízes desse desentendimento. Em especial, 
pretendo abordar a biotecnologia e a engenharia genética como objeto de 
análise e comparação sobre esse novo conflito que surge entre os que 
defendem a sua implantação imediata e os que buscam inviabilizar ou 
suspender no tempo a possibilidade de sua ocorrência.

2. A ORIGEM DO CONFLITO ENTRE
AGRICULTURA INTENSIVA E MEIO AMBIENTE

Até meados do século passado o ambiente rural era a expres
são id ílica  de uma sociedade recém industrializada, que já  começa
va a amargar os dissabores causados pela Revolução Industria l, 
onde já  se verificava um crescimento anormal dos grandes centros 
urbanos com problemas sanitários graves causados pela miséria e 
poluição. A lém  dos desgastes causados pela jornada de trabalho 
excessiva e da mais valia, a alienação do trabalho fazia com que os 
trabalhadores não conseguissem mais enxergar o resultado fina l de 
seu esforço nas múltiplas unidades de produção da grande indústria 
de transformação.

fronto agora deverá ocorrer na Comissão Mista Especial. O principal ponto de dis
córdia é o percentual de área que deverá ser preservada em propriedades rurais. O 
relator do projeto, deputado Moacir Micheletto (PMDB-PR), apresentou parecer 
ontem, em audiência pública” .

" O debate sobre desenvolvimento sustentável precede a Conferência Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (RIO/92), havendo graves divergências de entendimento 
a seu respeito, como se verifica da arguta análise sobre os resultados da Conferência, 
expostos do livro “The Earth Summit Agreements -  A Guide and Assesment” , 
Earthscan Publications Limited, London, 1995, organizado por Michael Grubb.
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Não é por acaso que os primeiros conservacionistas americanos, 
como John M u ir e Marsh,1 ressaltavam o caráter selvagem e intocável 
de lugares de grande beleza cênica em campos distantes das cidades e 
a necessidade de preservá-los como parques nacionais para o deleite 
do homem moderno. Em 1874, quando foi criado o Parque Nacional 
de Yellowstone, instituiu-se a prática de proteger esses lugares selva
gens e belos dos próprios homens e das atividades humanas.

Embora fundadas críticas tenham sido feitas por vários autores, 
como Diegues, que viam essa perspectiva como a busca do “ m ito do 
paraíso perdido” ,4 de onde o homem tinha sido expulso no começo 
dos tempos e para onde deveria regressar para reencontrar o equilíbrio 
perdido, não se pode negar que a criação de Parques Nacionais ou de 
Unidades de Conservação, na expressão atual, tiveram e ainda têm 
grande importância para a conservação in situ da diversidade biológica 
e também para o deleite e a contemplação das populações urbanas.

Certamente, esse mundo perfeito ou ideal não existia nem mesmo no 
“ selvagem oeste americano” , onde esses paraísos naturais passaram a ser 
chamados Parques Nacionais, dos quais as populações nativas foram ex
pulsas para dar lugar ao entretenimento dos cidadãos urbanos. Particular
mente, do grande chefe Standing Bear dos índios Dakotas (tribo Sioux), 
veio uma conhecida declaração sobre “ a beleza selvagem do oeste” :

“ Nós não consideramos selvagens as vastas planícies abertas, as 
florestas que cobrem  as montanhas, as fontes e as águas dos rios. So
mente para o homem branco a natureza era selvagem e somente para 
nós ela era bem conhecida. A  Terra não tinha cerca e tudo era abençoa
do pelo Grande M is té r io ” .5

3 Trecho extraído da dissertação de mestrado apresentada pelo autor junto à Univer
sidade de Bristol, Reino Unido. “ Legal aspects o f the Presence o f Traditional Peo
ple on National Parks” , ainda não publicada.

4 DIEGUES, Antonio Carlos S., “ Populações Tradicionais em Unidades de Conservação: 
O Mito Moderno da Natureza Intocada” , São Paulo, Série: Documentos e relatónos de 
Pesquisa -  n° 1, Center for Research on Human Population and Wetlands in Brazil, 1993.

5 As palavras de Standing Bear foram mencionadas por McLuhan (1971), e transcritas 
por Diegues (1993, pp. 11), sem referencia precisa à data. Texto original: "We do not 
consider wild the vast and open plains, the wonderful covered mountains, the stream 
and sources o f the nvers. Only for the white man the nature was wild and only for us she 
was well-known. Earth had no fence and everything was blessed by the great mystery.”
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A agricultura e a pecuária, que pouco evoluíram em centenas de 
anos, passaram por uma mudança estrutural, quando passaram a con
viver, de perto, com a química. O primeiro composto orgânico DDT 
(abreviatura para dichloro-diphenyl-trichloro-ethane), fo i sintetizado 
por Othomar Zeidler em 1874, na mesma data em que os ambientalis
tas comemoram a criação da primeira Unidade de Conservação do 
planeta: o Parque Nacional de Yellowstone nos EUA.

No entanto, somente em 1939, Paul M ülle r descobriu suas pro
priedades inseticidas. Pela descoberta e posterior aplicação do DDT 
no combate a insetos, M üller recebeu o prêmio Nobel de química de 
1948. O referido produto químico era então a grande arma para acabar 
com o inseto propagador da malária, até que se descobriu, anos de
pois, que ele -  como todos os compostos organoclorados -  possuía 
propriedades cancerígenas.6

O uso disseminado de pesticidas, herbicidas e fertilizantes, de 
origem química, mudou drasticamente as bases da agricultura tradi
cional. Aumentou-se consideravelmente a produtividade das lavouras, 
com auxílio de máquinas e tratores adaptados às novas tecnologias de 
plantio. As técnicas de melhoramento genético de cultivares dissemi- 
naram-se pelo planeta, ampliando as possibilidades de plantio em 
regiões de solo e climas antes considerados inadequados.

Rachel Carson, em sua pioneira obra “ Primavera Silenciosa” , 
publicada em 1962, pôs-se a detalhar os efeitos adversos ao meio am
biente causados pela utilização dos pesticidas e inseticidas sintéticos. 
Ela advertia para o fato de que a disseminação de produtos químicos 
para controlar pragas e doenças estava interferindo nas defesas natu
rais do próprio ambiente e que estávamos permitindo que tais produtos 
fossem utilizados com pouca ou nenhuma pesquisa prévia sobre o seu 
efeito no meio ambiente e no próprio homem.7

No terceiro mundo, a agricultura estava sustentada em tecnolo
gias rudimentares e a economia direcionada para a produção de a li
mentos agrícolas exportáveis. Logo após a Segunda Guerra Mundial

6 RIBEIRO, Raquel. "O Registro dos Agrotóxicos: Estudo Comparativo entre a Lei 
7.802/89 e o Decreto 9816/90” . Monografia aprovada no Curso de Pós Graduação
em Direito Ambiental UnB/OAB/DF, em agosto de 2001, ainda não publicada. 
CARSON, Rachel. “ Silent Spring” , Houghton M ifflin  Company. New York, 1962 p.20.
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os defensivos agrícolas químicos passaram a ser introduzidos no Bra
sil e nos demais países de economia agrícola. Paulatinamente a “ Re
volução Verde”  tomou conta do país. O movimento que visava pro
mover a agricultura intensiva gerando alimentos para o mundo não 
acabou com a fome no Brasil, mas permitiu, juntamente com as técni
cas de melhoramento genético, um aumento expressivo da produção 
de grãos e da área disponível à agricultura no país.

O Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), apresentado em 
1975, incentivava o financiamento bancário para a compra de semen
tes por parte dos produtores rurais, associadas ao adubo e ao defensivo 
quím ico.8 Não é por acaso que a chegada dos defensivos agrícolas ao 
sul do Brasil vem acompanhada da monocultura da soja, trigo e arroz 
e da utilização obrigatória desses produtos para quem pretendesse 
u tilizar o crédito rural o fic ia l.9

Com o tempo, os elevados custos ambientais e sociais dessa “ re
volução verde”  tornaram-se evidentes. A perspectiva do lucro rápido 
levou muitos produtores a explorar o máximo a terra e aproveitar tudo 
o que dela fosse possível. A cobiça de muitos, aliada à falsa idéia da 
infinidade de riquezas naturais no país, levou a uma degradação am
biental intensa, cujos sintomas são verificados, ainda hoje, na conta
minação do solo e da água, no empobrecimento da terra, no envene
namento dos trabalhadores agrícolas, na contaminação dos alimentos e 
na perda da biodiversidade.

Efeitos negativos ocorreram também sob o aspecto social, uma 
vez que, para adquirir as sementes híbridas ou melhoradas da Revolu
ção Verde, era preciso dispor de capital ou de empréstimos bancários. 
Como os agricultores foram levados a aderir às vantagens agronômi-

k ROCHA, Júlio César de Sá. Direito Ambiental, Meio Ambiente do Trabalho Rural 
e Agrotóxicos. Revista de Direto Ambiental, São Paulo, vol. 10, p. 106-122. 1998.

9 O termo “ defensivo agrícola” , que foi utilizado para intitular os produtos químicos 
para serem lançados na lavoura, causou grande incômodo entre os ambientalistas. 
Conforme explica o Instituto de Saúde do Paraná, na Representação por Inconsti- 
tucionalidade n° 1153, após mobilização da sociedade c iv il organizada, passou-se a 
denominar tais produtos como “ agrotóxicos”  ao invés de defensivo agrícola. A le
gavam que “ mais do que uma simples mudança de terminologia, este termo coloca 
em evidência a toxidade desses produtos ao meio ambiente e a saúde humana” 
(RTJ, Volume 115, p. 1042).
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cas promovidas pelos avanços tecnológicos, quase sempre distantes de 
suas possibilidades econômicas, o pequeno produtor acabou sendo 
expelido do mercado e do campo, em benefício dos grandes produto
res que, empregando um número menor de trabalhadores braçais, 
mantinham uma produtividade cada vez maior, através da mecaniza
ção da lavoura e do uso massivo de agrotóxicos.10

Talvez, nesse ponto, tenha havido a separação de corpos entre 
ambientalistas (também chamados de ecologistas) e os agricultores e 
empresas rurais. Economia e lucro não casavam bem com precaução e 
proteção ambiental. A  polaridade entre fatores econômicos e ambien
tais marcaram a divisão entre modos distintos de ver e sentir o mesmo 
fenômeno. Mas essa polêmica entre desenvolvimento a qualquer preço 
e proteção ambiental integral era -  e ainda é -  global.

Em 1987, a Comissão Brundtland sobre Meio Ambiente e Des
envolvimento aprovou o relatório “ Nosso Futuro Comum” , que pro
punha trégua entre os defensores do desenvolvimento e os ecologistas. 
A expressão “ desenvolvimento sustentável”  passou então a ser fun
damental para um processo de entendimento a respeito do futuro do 
planeta, ficando bem caracterizada, ao menos no discurso, a necessi
dade de se assegurar, por igual, o crescimento econômico e a proteção 
do meio ambiente11. Idéias como agricultura e consumo sustentável 
passaram a fazer parte da ordem do dia.

As questões complexas a respeito de como viabilizar a sedutora 
idéia do desenvolvimento sustentado não são consensuais. Ainda que, 
teoricamente, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvol
vimento e a Agenda 21, tenham servidos -  e ainda sirvam -  para fixar 
os princípios ambientais que deveriam sustentar o desenvolvimento 
econômico e o ambiente, as pendências políticas e econômicas estão 
longe de serem resolvidas.

10 Sobre o assunto ver Raquel Ribeiro citada na Nota de Rodapé n° 6.
Muitos preferem a expressão “ desenvolvimento sustentado” , que significa reconhecer os 
direitos das presentes gerações de encontrar os meios necessários ao seu desenvolvi
mento, sem comprometer a habilidade das gerações futuras de encontrar as suas próprias 
necessidades. Texto original: 'Humanity has the ability to make development sustain
able -  to ensure that it meets of the present without compromising the ability o f future 
generations to meet their own needs” . “Our Common Future” , The World Commission 
on Environment and Development, Oxford Press, 1987.
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3. O PRINCIPIO DA PRECAUÇÃO E A INTRODUÇÃO  
DE ORGANISMOS GENETICAMENTE  
MODIFICADOS (OGM) NO AMBIENTE

É interessante observar que a biotecnología, como alternativa ou 
desdobramento da Revolução Verde, começou a ser implementada na 
década de oitenta em clima de polaridade aguda entre produtores ru
rais e ambientalistas. Embora as discussões sobre normas reguladoras 
da biossegurança tivessem iniciado na Europa na década de setenta, 
pode-se dizer que as discussões em fóruns internacionais oficia is so- 
mente ocorreram durante a preparação da Conferência M undial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro em 
1992, quando os princípios que norteiam a biossegurança passaram a 
estar definitivamente incluídos no D ireito Internacional.12

Em 1995 fo i sancionada a Lei n° 8.974, que institui a Política 
Nacional de Biossegurança, permitindo a pesquisa e o cu ltivo de or
ganismos geneticamente modificados no país, desde que cumpridos os 
requisitos e as condições da lei. E o começo de uma nova era ou uma 
nova gênese, como querem alguns.

Para os seus defensores, a biotecnologia nada mais seria do que a 
continuidade do processo de melhoramento genético de espécies cu lti
vadas pelo homem há centenas de anos. Para os seus críticos, ela esta
belece uma revolução no planeta ao possibilitar a transformação de 
todos os organismos vivos, através do amplo e inédito cruzamento 
genético de espécies completamente distintas.

Esses organismos geneticamente modificados, ou seja, com ge
nes transportados de espécies diferentes, representam uma anomalia 
artific ia l criada pelo homem e pela ciência e como tal, deveriam ser 
amplamente avahados em relação às possíveis conseqüências de sua 
existência nos ecossistemas naturais. Essas medidas de avaliação e 
contenção de riscos, seja de que natureza for, para aferição dos im 
pactos da introdução desses organismos geneticamente modificados -  
OGM, compõem a base legal da biossegurança.

12 SANDS, Philippe, “ Principles o f International Environmental Law", Ed. Manches
ter University Press, Manchester, 1995, pp; 478/9.
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Não se pode negar que a biotecnologia já  movimenta recursos f i 
nanceiros consideráveis no hemisferio norte e que inúmeras pesquisas 
e produtos geneticamente modificados estão fartamente disponíveis no 
mercado, como lembra Jeromy R ifk ins,1' e que a engenharia genética 
poderá contribuir à saúde humana, à economia e à sociedade, se toma
das as devidas precauções quanto a possíveis efeitos adversos decor
rentes do seu uso indiscriminado.

Apesar dos benefícios que a engenharia genética poderia, em 
princípio, proporcionar à sociedade, o seu uso e disseminação geram, 
por igual, fundas controvérsias quanto a aspectos éticos, econômicos, 
sociais e, em especial, quanto aos efeitos da liberação de organismos 
geneticamente modificados no meio ambiente e o seu impacto na saú
de humana e animal.

Uma planta transgênica, por exemplo, resistente a determinado 
tipo de patógeno, a princípio vantajosa do ponto de vista econômico, 
pode combinar-se com indivíduos da mesma espécie, porém sem as 
mesmas alterações no genoma, determinando o desenvolvimento de 
uma nova geração cujas características genéticas são imprevisíveis e 
que podem transformá-la em praga em um determinado ambiente, 
devido às possíveis vantagens competitivas em relação às demais po
pulações que habitam a mesma área.14

A Convenção sobre Diversidade Biológica -  CDB, assinada du
rante a Rio 92 e ratificada por mais de 170 países, reconhece os riscos 
advindos da engenharia genética, bem como ressalta o relevante papel 
que tem o acesso e a transferência de tecnologia entre os países sig
natários da Convenção para a conservação e o uso sustentável da bio
diversidade, de modo que o uso de recursos genéticos não venha a 
causar danos ambientais significativos.

Parece intuitiva a conclusão de que, para além do debate ideoló
gico, o Brasil, como a maior parte dos países do mundo, fez uma 
opção pelo desenvolvimento das técnicas de engenharia genética. A

RIFKINS, Jeromy, "O  século da Biotecnologia: A valorização dos Genes e a Re
construção do Mundo', ed. Makron Books do Brasil Editora Ltda, São Paulo, 1999. 
VAREELA, Marcelo, FONTES, Eliana, ROCHA, Fernando, “ Biossegurança e Bio
diversidade: Contexto Científico e Regulamentar", Ed. Del Rey, Belo Horizonte
1999, pp. 96/7.
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biotecnologia, no entanto, necessita ser regulamentada pelo Estado 
para que os riscos possíveis ou prováveis possam ser estudados, en
tendidos e afastados.

A  questão do risco inerente a todo produto geneticamente mo
dificado parece incontroversa. Mesmo os que defendem o plantio 
imediato de grãos transgênicos, como o Presidente da Confederação 
Nacional de Agricultura, Antônio Ernesto de Salvo, admitem que ris
co ZERO não existe.1̂

Não se quer certeza absoluta. Essa não existe na natureza, na 
ciência ou no direito. Mas não se pode aceitar que os riscos possíveis 
ou previsíveis da liberação de OGM no meio ambiente não sejam cu i
dadosamente examinados pelo poder público.

Sobre a previsibilidade dos riscos derivados da manipulação ge
nética, aconteceu há pouco tempo um acidente biológico nada despre
zível quanto aos seus efeitos e a sua intensidade. Ninguém há de negar 
que um dos riscos ambientais possíveis do cultivo de grãos transgêni
cos é a transferência de pólen de uma espécie ou variedade a outra não 
geneticamente modificada, com a criação de um outro indivíduo hí
brido com características não desejadas do gene alterado.

Pois bem. Foi detectada nos EUA, numa variedade de m ilho hí
brido, não transgênico, a presença da proteína Cry9C, que é produzida 
pelo m ilho transgênico batizado de StarLink , da empresa Aventis, que 
não tinha sido aprovado para o consumo humano naquele país. Por 
causa da identificação dessa proteína centenas de produtos alim entí
cios contaminados com m ilho StarLink foram recolhidas das pratelei
ras dos estabelecimentos comerciais dos EU A no ano passado.16

A  situação embaraçosa causada pelo “ reca ll” de produtos a li
mentícios oriundos do m ilho Starlink revela a fragilidade da certeza 
que se tinha de que as sementes transgênicas d ific ilm ente poderiam 
criar um novo híbrido não previsto e não desejado. Este acidente b io
lógico passou a ligar a preocupação ambiental crescente em relação a

15 Reportagem publicada no Estado de S. Paulo, de 4 de Maio de 1999. Disse o Presi
dente da CNA: “ se uma pessoa temer os transgênicos, também deve pensar bem 
antes de sa ir de casa ".

16 Artigo "Biotech Com Protein Found in 2nd Variety” , publicado no Washington 
Post, por Marc Kaufman em 22 de Novembro dc 2000; Pg. A02. Fonte: http:// 
www.washingtonpost.com
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biotecnologia à questão econômica do custo-benefício do plantio de 
plantas transgênicas e das restrições do mercado, especialmente por 
parte dos países importadores de grãos de soja e milho.

A solução prevista no receituário do D ireito Internacional para 
se evitar acidentes biológicos indesejáveis está na aplicação bem do
sada do princípio da precaução, de modo a antever e identificar os 
riscos apuráveis e, portanto, evitáveis que podem advir da liberação ao 
meio ambiente de sementes geneticamente modificadas.

De todos os princípios relacionados à biossegurança nenhum pa
rece ser tão importante como o princípio da precaução. Ele é base que 
sustenta o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, que toma 
obrigatória a análise de risco de qualquer OGM, que obriga o empre
endedor a realizar o Estudo Prévio de Impacto Ambiental -  E IA /R I- 
M A  previsto no art. 225, inciso IV , da Constituição Federal, e que 
também serviu como argumento defin itivo para a sentença judicia l 
que determinou a rotulagem de produtos transgênicos, proibindo o 
plantio, em escala comercial, da soja round up ready. 17

O princípio da precaução não surgiu do nada. Ele é fruto da necessi
dade de se lidar com as conseqüências imprevistas ao meio ambiente 
causadas pelos mais diversos fatores, como a contaminação dos recursos 
naturais, poluição do ar, desmatamento etc. Havia a urgência de se preve
nir os riscos ambientais crescentes resultantes de uma sociedade industrial 
fortemente estabelecida e em função do uso generalizado de energia nu
clear por muitos países do norte.

O sociólogo alemão Ulrich Beck afirma que “ a velha sociedade 
industrial baseada na distribuição de bens, fo i sendo substituída por 
uma nova sociedade de risco estruturada na distribuição de m ales'}*  
De tato, na sociedade de risco, a distribuição dos danos ambientais 
causados aflora indistintamente, sem discriminação geográfica ou 
social, e também não está delimitada no tempo.

Sentença proferida pelo Exm° Juiz Federal da 6a Vara da Seção Judiciária do Dis
trito Federal, Dr. Antônio de Souza Prudente, no julgamento da Ação C ivil Pública

i n° 1998. 34. 00. 027682-0 proposta pelo IDEC contra a União Federal. 
ls BECK, Ulrick in “ Risk Society and the Provident State”  in Risk, Environment and 

Modernity -  towards a New Ecology, Ed. Scott Lash, Branislaw Szersynsky and 
Brian Wynne, Sage Publications, London, 1996. Tradução livre do texto em inglês.
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Segundo Beck “ ¿z transição de uma era industrial para urna época 
de riscos ocorre de form a invisível e inconsciente no curso do processo 
de modernização. Neste sentido, a sociedade de risco não pode ser vista 
como uma opção que pode ser escolhida ou rejeitada no curso do debate 
político. Os riscos que acompanham as novas tecnologias decorrem au
tomaticamente da modernização, em um processo autônomo que é surdo 
e mudo quanto às suas conseqüências e perigos”.l>

Como medida essencial de prevenção de riscos ambientais incertos 
ou desconhecidos, o princípio da precaução foi elevado à categoria de 
regra do direito internacional ao ser incluído na Declaração do Rio, como 
resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento-RIO/92, sendo considerado atualmente um princípio 
fundamental do Direito Ambiental Internacional, assim redigido:

Princípio n° 15: “ com a finalidade de proteger o meio ambiente, 
os Estados devem aplicar amplamente o critério da precaução con
fo rm e às suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou 
irreversível, a fa lta  de uma certeza absoluta não deverá ser utilizada 
para postergar-se a adoção de medidas eficazes para prevenir a de
gradação am bien ta l”.

Isso significa que os Estados devem aplicar o princípio da p re 
caução  de acordo com suas respectivas capacidades, de modo a evitar 
sérios e irreversíveis danos ambientais, mesmo se não houver ainda 
uma defin itiva  evidência científica dos efeitos de certos produtos e 
substâncias ao meio ambiente.

Deste modo, se não há prévia e clara base científica para defin ir 
os efeitos ou os níveis de contaminação de um certo produto, é mais 
prudente ao Estado e aos cidadãos exigirem do potencial causador do 
dano ambiental a prova, antes que efeitos imprevisíveis possam ocor
rer, de que a atividade específica ou o uso de certos produtos ou subs
tâncias não afetará o meio ambiente.20

O princípio da precaução sugere, então, que o ônus da prova seja 
sempre invertido de maneira que o produtor, empreendimento, ou

10 Opus cit, pg. 15.
20 RIOS, Aurélio V. V, in Parecer emitido nos autos da Ação C iv il Pública n°

1997.34.00036170-4, em curso na 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito 
Federal.
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responsável técnico tenham que demonstrar a ausência de perigo ou 
dano decorrente do uso da referida substância, ao invés da agência de 
proteção ao meio ambiente ou os cidadãos terem que provar os efeitos 
nefastos de uma substância danosa à saúde humana ou ao ambiente.

Algumas opiniões em favor do princípio da precaução, como a 
da professora inglesa Rosalind Malcom, chegam a sustentar que “ se 
uma denúncia fo r  fe ita  sobre os efeitos tóxicos de uma certa substân
cia, mesmo sem uma base científica atual consistente, devem ser to
madas as devidas cautelas pelo Estado para prevenir fu turos danos 
ambientais, ainda que não esteja claramente estabelecido que o em 
preendimento ou a empresa denunciada sejam os responsáveis pelo 
eventual dano ambiental causado pelo uso daquela substância". 21

A justificativa para essa interpretação baseia-se no fato de que, se 
posteriormente for comprovada a responsabilidade da empresa ou da 
pessoa denunciada pela degradação ambiental causada pela dita subs
tância, seria tarde demais para impedir ou prevenir os seus nefastos 
efeitos. Neste sentido, é melhor errar em favor da proteção ambiental 
do que correr sérios riscos ambientais por falta de precaução dos 
agentes do Estado.

Paulo Aífonso Machado ensina que o “princípio da precaução, 
para ser aplicado efetivamente, tem que suplantar a pressa, a preci
pitação, a rapidez insensata e a vontade de resultado imediato... O 
princípio da precaução não significa a prostração diante do medo, 
não elimina a audácia saudável, mas equivale à busca da segurança 
do meio ambiente, indispensável para a continuidade da vida". 22

Observa-se que o princípio da precaução é indissociável de qual
quer boa prática de biossegurança. A sua importância para as medidas 
de prevenção de potenciais riscos decorrentes da introdução ou de 
liberação de OGM no meio ambiente foi expressamente reconhecido e 
reafirmado no Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, servindo 
o documento internacional como referência legislativa básica para a

M ALCO LM , Rosalind in A G uidebook o f  E nv ironm en ta l l^aw. Sweet &  Maxwell, 
London, 1994, pg 27, tradução livre do texto original em inglês.

"  MACHADO, Paulo Affonso Leme, in “ P rin c íp io  da P recaução e o D ire ito  A m b i
e n ta l” . Parecer juntado aos autos da Ação C ivil Pública n° 1998.00.027682-0, pro
posta pelo IDEC contra União Federal perante a 6a Vara Federal da Seção Judiciá
ria de Brasilia.
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proteção da diversidade biológica e da saúde humana em relação aos 
eventuais danos que possam advir da liberação no meio de OGM ou 
da ingestão de produtos ou alimentos transgênicos.

A definição do princípio da precaução, como base para a tomada de 
decisões sobre importação de sementes, alimentos ou produtos transgê
nicos, protege, por igual, todos os países importadores contra possíveis 
acusações de discriminação comercial ou de imposição de barreiras não 
alfandegárias e até mesmo de eventuais reclamações por parte dos países 
exportadores de biotecnologia junto à Organização Mundial do Comércio 
-  OMC. Neste sentido, o ônus da prova de que os produtos transgênicos 
não produzem efeitos nocivos recairá sobre seus produtores, como um 
pressuposto lógico da aplicação do princípio da precaução.

A  propósito, a ilustre pesquisadora brasileira, Eliana Gouveia 
Fontes, defende a aplicação do princípio da precaução em relação aos 
novos produtos gerados pela biotecnologia. Ela afirma corretamente, 
em artigo publicado no Boletim Inform ativo n° 01/CTNBio, que:

“ A  fa lta  de experiência com os organism os m od ificados geneti
camente -  O G M s e o potencial destes organism os para causar certos 
e fe itos adversos, com o resultado dos genes altamente alienígenas inse
ridos em seus genomas, são a base das regulamentações de biossegu- 
rança. Apesar de que a capacidade de p roduz ir alterações genéticas pre
cisas aumente a confiança de que mudanças não in tencionais no geno- 
ma não irão ocorrer, isto não assegura que todos os aspectos ecológicos 
im portantes do feno tipo  possam ser p red itos.” 23

4. A BIOTECNOLOGIA E A SUA REGULAMENTAÇÃO

Após o registro da importância do princípio da precaução para a 
biossegurança, convém fazer a ponte entre o D ire ito  Internacional e o 
D ireito  Brasileiro. A  Carta Magna Brasileira, ao dispor sobre a Ordem 
Social, apresenta em capítulo próprio a proteção do meio ambiente.

De acordo com a Constituição, as entidades voltadas à pesquisa e 
manipulação do material genético devem ser fiscalizadas, tendo em vista 
os riscos ambientais relacionados com tal atividade (art. 225, inciso II).

FONTES, Eliana M. G. in "Biossegurança de Biotecnologías -  Breve Histórico” , 
Boletim Informativo n° 01/CTNBio, pg. 13, (juntado aos autos às pg. 177/8).
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Por sua vez, o artigo 225, inciso IV , obriga a realização do Estu
do de Impacto Ambiental (E IA ) previamente a qualquer atividade po
tencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente 
e não excepciona nenhuma atividade ou produto em especial.

Finalmente a Lei n° 8.974 de 05.01.95, estabeleceu “normas de 
segurança e mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de enge
nharia genética na construção, cultivo, manipulação, transporte, co
mercialização, consumo, liberação e descarte de organismo geneti
camente modificado (OGM), visando a proteger a vida e a saúde do 
homem, dos animais e das plantas, bem como o meio ambiente. ”

A lei brasileira regulamenta a alteração genética de organismos ve
getais, criando mecanismos para controlar o ingresso, teste, cultivo, trans
porte, comercialização e o descarte de OGM no país. A lei exige do poder 
público que sejam estabelecidos os responsáveis pela manipulação gené
tica ou sobre o seu uso, exige das organizações interessadas na engenha
ria genética a apresentação do Certificado de Qualidade em Biotecnologia 
e define o que seja organismo ADN recombinante. Distribui as atribui
ções de fiscalização, controle, emissão de registro e autorização para en
trada de OGM entre o IBAM A, Ministério da Agricultura e o Ministério 
da Meio Ambiente e prevê a criação da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança -  CTNBio. Por fim, estabelece a lei as proibições e as 
penalidades pelo descumprimento da legislação.

Sobre este aspecto é importante ressaltar que o artigo que insti
tuiria a CTNBio fo i vetado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República aos art. 5o e 6o do Projeto de Lei, tendo sido ela criada por 
um verdadeiro Decreto Autônomo, de n° 1.752, de 20/12/95 que, ao 
regulamentar a Lei n° 8.974/95, dispôs sobre a vinculação, competên
cia, composição e atribuição da CTNBio.

O artigo 2o da Lei de Biossegurança trata da responsabilidade 
"pelos eventuais efeitos ou conseqüências advindas de seu descum
primento’' e o artigo 8o veda, no seu inciso V I, “ a liberação ou o des
carte no meio ambiente de OGM em desacordo com as normas esta
belecidas pela CTNBio e constantes da regulamentação desta Le i” .

Por sua vez, o artigo 10 estabelece as competências da Comissão 
Interna de Biossegurança (C IB io) exigida dentro de toda entidade que 
utilize técnicas e métodos de engenharia genética, dentre outros, im 
põe o dever de “ notificar à CTNBio, às autoridades de-Saúde Pública
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e às entidades de trabalhadores, o resultado de avaliações de risco a 
que estão submetidas as pessoas expostas, bem como qualquer aci
dente ou incidente que possa provocar a disseminação de agente b io
lógico”  e “ investigar a ocorrência de acidentes e as enfermidades pos
sivelmente relacionados a OGM, notificando suas conclusões e prov i
dências à C TN B io”  (incisos V e V I, respectivamente).

Verifica-se da leitura da Lei n° 8974/95 e do Decreto n° 1752/95 
que os eventuais riscos inerentes às inovações científicas a partir de 
modificações genéticas ao homem, animais, vegetais e ao equilíbrio 
do ecossistema estão entre as principais preocupações do legislador.24

Na esfera doméstica, convêm lembrar que o primeiro Parecer Téc
nico da CTNBio, aprovando a liberação da soja round up ready revelou a 
inconstitucionalidade do art. 2o, inciso X IV , do Decreto n° 1.752/95 que, 
ao regulamentar as atribuições e competência da CTNBio, dispensou o 
empreendedor da obrigação legal de exigir das empresas de biotecnologia 
o Estudo de Impacto Ambiental (E IA) e Relatório de Impacto Ambiental 
(R IM A), de projetos que envolvam a liberação de OGM (organismo ge
neticamente modificado) no meio ambiente, desobrigando, no caso em 
destaque, a empresa Monsanto de apresentar o E IA  referente ao cultivo 
da soja round up em territorio brasileiro.

Se a Lei não pode lim itar o alcance do referido dispositivo cons
titucional, muito menos poderia o Decreto que criou a C TN B io  dis
pensar a obrigatoriedade do E IA , sabendo que a Comissão, vinculada 
ao M in istério  da Ciência e Tecnologia, não faz parte do S ISN A M A  -  
Sistema Nacional do Meio Ambiente, não é órgão normativo e tam
pouco licenciador ambiental.

Não se pode olvidar que o Estudo de Impacto Ambiental é de suma 
importancia para a aplicação do princípio da precaução, de modo a tomar 
possível no mundo real a previsão e a prevenção de eventuais riscos am
bientais ocasionados pelo descarte de OGM no meio ambiente.

24 Não se fará menção neste artigo às disposições da Medida Provisoria n° 2137/2000, 
que recentemente teve o seu número alterado para 2199/2001, por não trazer ela 
nenhuma modificação digna de nota, a não ser a constrangedora criação tardia da 
C TNBio que, por força do veto à Lei n° 8974, foi primeiramente instituída por De
creto autônomo.
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Não se trata, aqui, de impedir a pesquisa científica ou o avanço 
do conhecimento humano, mas de exigir que a engenharia genética 
desenvolva-se nos limites da ética, da legalidade e de modo seguro, 
sendo que a segurança ambiental somente pode ser alcançada me
diante elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, nos moldes 
preconizados pela Constituição Federal.

Longe de ser obscurantista, esta visão revela percepção mais am
pla da realidade, dirigida a exigir que se garanta a atenção a todos os 
interesses envolvidos, cuja matriz, não é demais repetir, é constitucio
nal.

Na observação precisa de Cristiane Derani, apenas com a des- 
mistificação do conhecimento científico como um conhecimento em 
si, despido de ideologia ou valores outros que não a verdade científica, 
pode-se valorar o desenvolvimento tecnológico e os resultados alcan
çados e inseri-los num processo de legitimação social. Não dispõe de 
modo diverso o artigo 218 da Constituição Federal ao afirmar que “ a 
pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução 
dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema pro
dutivo nacional e regional” .2:1

Se incumbe ao Estado promover e incentivar o desenvolvimento 
científico, pesquisa e capacitação tecnológicas, tendo em vista o bem 
público  e o progresso das ciências, bem como o desenvolvimento do 
sistema produtivo nacional (parágrafos I o e 2o do artigo 218 da CF- 
88), tal desenvolvimento deve dar-se de forma harmônica com o dis
posto no artigo 225 da Constituição Federal, que impõe ao poder pú
blico e à coletividade o dever de defender o meio ambiente ecologi
camente equilibrado para as presentes e futuras gerações.

Portanto, há uma seqüência lógica entre as normas jurídicas que 
obrigam a realização de FIA . Ela inicia-se com o dispositivo constitu
cional apontando para a necessidade de F IA /R IM A  nas hipóteses de 
atividade ou obra com potencialidade de causar impacto negativo ao 
meio ambiente, passa pela Lei de Política de Meio Ambiente e encerra 
com as normas do C O N AM A -  Conselho Nacional do Meio Ambien
te dispondo no mesmo sentido.

DERANI, Cristiane, Direito Ambiental Econômico, São Paulo, Max Limonad 
1997, p. 186.
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A propósito, merece especial referência a sentença prolatada em 
agosto de 1999 pelo Exm°. Sr. Juiz Federal da 6a Vara de Brasília DF, 
Dr. Antônio de Souza Prudente, que julgou procedente a Medida 
Cautelar ajuizada pelo 1DEC -  Instituto Brasileiro de Defesa do Con
sumidor, determinando que as empresas M O NSANTO  DO BR ASIF 
LT D  A  e M O NSO Y LTD  A apresentassem Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental, como condição indispensável para o plantio, em escala 
comercial, da soja round up ready, ficando impedidas de com erciali
zarem as sementes de soja transgênica, até que sejam regulamentadas 
e definidas, pelo poder público competente, as normas de biossegu- 
rança e de rotulagem de organismos geneticamente modificados.

Contra a sentença proferida na Medida Cautelar acima mencionada, 
a União e a empresa MONSANTO recorreram pleiteando a suspensão 
dos seus efeitos, não tendo elas obtido, até então, êxito junto ao Tribunal 
Regional Federal da I a Região que, ao julgar o mérito das apelações da 
União e da empresa interessada, negou provimento aos recursos e mante
ve intacta a sentença da 6a Vara Federal do Distrito Federal que determi
nou a obrigatoriedade do F IA /R IM A  como condição indispensável para a 
liberação da soja transgênica no meio ambiente ou para o seu plantio em 
escala comercial e também a necessidade de se proceder a rotulagem 
plena de todos os produtos oriundos de OGM.26

Em resumo, o que a sentença e o acórdão do TRF da I a Região 
expressam é de uma simplicidade aterradora. Existe uma Constituição 
no país e várias leis que regulamentam o F IA , o registro de agrotóxi- 
cos, a Política Nacional de Meio Ambiente e elas têm que ser cum pri
das por todos, inclusive pelas empresas de biotecnologia e pelo Go
verno Federal.

Por últim o, não pode ser esquecido o aspecto sócio-econômico 
dos impactos advindos da comercialização de plantas transgênicas, 
associadas a produtos agrotóxicos, tais como herbicidas e inseticidas 
por parte de empresas de biotecnologia que detêm o dire ito de paten
tes sobre as sementes geneticamente modificadas, mas que também 
produzem ou fornecem, com exclusividade, os agrotóxicos ou afins 
diretamente relacionados a elas.

Apelação Cível n° 2000.01.00.014661 - l/D F, Relatora Juíza Assusete Magalhães, 2a 
Turma TRF Ia Região.
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De fato, essa primeira geração de plantas geneticamente m od ifi
cadas que estão sendo plantadas, colhidas, transportadas e comerciali
zadas no planeta, como é o caso da soja, milho e canola, estão, sempre 
e invariavelmente, associadas a um agrotóxico em potencial ou a um 
princípio ativo que serve de matéria prima a algum herbicida ou inse
ticida.

Para se ter uma idéia da gravidade dessa situação, pode-se ima
ginar um cenário de total dependência dos agricultores às empresas de 
biotecnologia caso seja autorizado o plantio de sementes genetica
mente modificadas e se forem admitidas como válidas cláusulas, inse
ridas em contratos-padrão, que estabeleçam a venda casada dessas 
sementes com os agrotóxicos a elas associados ou que imponham ao 
produtor rural o dever de zelar permanentemente para que o pólen de 
plantas geneticamente alteradas de campos vizinhos não se transfiram 
para a sua propriedade."7

De fato, no Brasil há uma preocupação crescente com o possível 
controle econômico de umas poucas empresas transnacionais de bio
tecnologia sobre o mercado agrícola,2S como se verifica na representa
ção que a empresa de defensivos agrícolas NORTOX S.A protocolou 
junto à Secretaria de Direito Econômico do M inistério da Justiça,29

"7 Sobre o assunto há uma recente e controvertida decisão do Tribunal Superior do Cana
dá, de 29 de Março de 2001 no caso Monsanto Canada Inc. v. Percy Schmeiser. Infor
mações disponíveis no site http//:www.fct-cf.gc.ca//bulletins/whatsnewfTl 125-99.pdf 
No caso em questão, o Tribunal canadense condenou o pequeno agricultor Percy Sche- 
meiser por ter violado a patente da empresa multinacional Monsanto, ao guardar se
mentes de sua própria colheita de canola, voltar a plantá-las e -  involuntariamente -  
cultivar parte de seus campos com sementes polinizadas pela canola transgênica “ RR” 
plantada em campos de vizinhos. Percy foi denunciado por um vizinho como “pirata” 
pelo “disque-denúncia” criado pela Monsanto no Canadá com esta única finalidade. Se
gundo consta do processo, a empresa teria invadido sua propnedade para colher amos
tras, que apontaram que a canola transgênica estava ali sendo cultivada, sem que o agri
cultor pagasse por ela. Em razão da condenação, o produtor Percy Schmeiser, agora 
deve à Monsanto $10.000 (dez mil dólares canadenses) pelo uso indevido de sua tecno
logia, mais $75.000 (setenta e cinco mil dólares canadenses pelos lucros auferidos na 
venda da colheita.

-x A propósito, veja a entrevista com o Frei Sérgio Antônio Gõrgen, na coletânea “ Os 
riscos dos Transgênicos” , Ed. Vozes, Petrópolis, RJ, 2000, pg. 16.

:'J Representação n° 0801.2.008659/98-09, protocolada na Secretaria de Defesa Eco
nômica em 10/11/98.
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acusando a empresa concorrente Monsanto de pretender forçar a ven
da casada de sementes de soja transgênica e do herbicida round up 
ready, promovendo a concentração de mercado de herbicidas à base 
de glifosato e facilitando o controle hegemônico de um fornecedor em 
detrimento dos demais produtores concorrentes mediante abuso de 
poder econômico e ameaça à livre concorrência.

Ainda que se considere que a Secretaria de Direito Econômico do 
Ministério da Justiça não tenha apreciado, até o momento, o mérito da 
representação ou mesmo que a empresa de biotecnologia venha a ser 
absolvida da séria imputação que lhe é feita por uma empresa concorren
te, o alerta aqui dado não é fruto de uma teoria conspiratória ou de ficção 
científica, havendo fortes indícios de que a biotecnologia chega ao Brasil, 
trazendo consigo o que há de pior no processo de globalização: concen
tração de mercado por meio da formação de oligopólios, reunindo empre
sas de sementes, de agrotóxicos, de biotecnologia, de alimentos e de me
dicamentos, de modo a impor aos produtores rurais a venda associada de 
diferentes produtos durante toda a cadeia produtiva.

5. A QUESTÃO DO MERCADO E A ROTULAGEM  
DE PRODUTOS TRANSGÊNICOS

Ao questionar a autorização dada pela C TN B io  para importação 
de soja transgênica dos Estados Unidos, a entidade c iv il Greenpeace  
referiu-se na sua petição in ic ia l,'0 como uma possível irregularidade 
do citado ato administrativo, à falta de informação adequada ao con
sumidor brasileiro sobre essa nova espécie de soja geneticamente mo
dificada, nos termos do que preceitua o Código Brasileiro do Consu
m idor em seus artigos 6o e 9o.

A União, ao contestar a ação proposta pelo Greenpeace, reiterou a 
posição contrária à rotulagem de alimentos, ainda que transgênicos, 
quando equivalentes aos produtos não transgênicos. Segundo a opinião da 
CTNBio "as informações que constam do rótulo de um produto do ponto 
de vista da sua segurança para a alimentação devem ser relacionadas às

30 Ação C iv il Pública n° 1997.34.00036170-4, em curso na 6a Vara Federal da Seção 
Judiciária do Distrito Federal.
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características do produto e não do processo que deu origem a matéria 
prima utilizada para fabricação do produto” /  '

A soja transgênica resulta da combinação de material genético 
diverso da soja natural, sendo produzida por um processo artific ia l 
distinto desta, que gera um produto final também diferenciado da soja 
natural. As especificações fitogênicas próprias de um e outro produtos 
geram, nos termos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumi
dor, a obrigação do produtor/fornecedor de esclarecê-las para que o 
consumidor possa escolher o melhor produto, de acordo com a sua 
conveniência, assumindo os riscos da escolha.

Ainda que a importação da soja transgênica fosse legalmente 
admitida, não seria possível retirar do consumidor brasileiro a opção 
de escolha entre o grão natural e aquele modificado. A doutrina há 
muito firmou que “há uma proporção direta entre o nível de informa
ção franqueada ao consumidor e o grau de segurança que este terá. 
em relação ao produto ou serviço, isto é, quanto melhor, mais com
pleta e eficiente fo r  a informação sobre as características do produto 
e sua form a de mais correta utilização e possíveis perigos, mais segu
ro estará o usuário”.1,2

Portanto, a rotulagem de alimentos transgênicos deve ser feita de 
modo que o consumidor saiba de todas as características e do processo 
que resultou aquele produto para que se possa distinguir um alimento 
orgânico daquele geneticamente modificado. Para que isso ocorra é 
essencial que se saiba a origem do produto, de onde ele vem, como foi 
produzido e de que substâncias ele é composto.

Deste modo, a ausência de informação clara e precisa sobre a ori
gem da soja transgênica ou qualquer outro produto oriundo de OGM 
caracteriza grave descumprimento do Código Brasileiro do Consu
midor, sendo inaceitável a atitude inicial do CTNBio (e da União) em 
ignorar a vigência da Lei n° 8.078/90, sob o argumento de que a posição 
do governo quanto à rotulagem de produtos transgênicos estaria intei
ramente de acordo com a posição internacional emanada pela Comissão 
do Códex Alimentarius.

^  Contestação aduzida na Ação C ivil Pública referida na nota 31.
- ARRUDA A LV IM , Tereza in Código do Consumidor Comentado, 2a Edição, RT, 

São Paulo, 1995, pg. 61.

296



Aliás, a própria União reconhecia não haver consenso internacio
nal sobre o assunto, embora afirmasse, em março de 1998, que a posi
ção brasileira no Codex Alimentarium  seria contrária  à rotulagem de 
alimentos transgênicos quando equivalentes aos produtos não transgê- 
nicos. Ou seja, se tal afirmativa fosse levada a termo pelo governo 
brasileiro, este estaria a defender em um fórum internacional que o 
Código de Defesa do Consumidor não está em vigor ou, se estivesse, 
não se aplicaria a organismos geneticamente modificados.

A propósito, convém lembrar as armadilhas semânticas, usadas 
pelas empresas de biotecnologia e por respeitáveis autoridades fede
rais para exim ir a responsabilidade das empresas pela rotulagem dos 
alimentos oriundos de OGM. Dizem eles que a soja transgênica seria 
substancialm ente igual a soja natural. Isso significa que as proprieda
des agronômicas dos produtos seriam diversas, mas do ponto de vista 
da segurança alimentar as características dos dois produtos seriam 
s ubs tanci aim ente idênticas."

E interessante notar que a empresa Monsanto do Brasil sustenta
va, até pouco tempo, pontos de vista diametralmente opostos quanto 
às características da soja round up ready. Quando se fala em seguran
ça alimentar, para efeito de rotulagem da soja transgênica, o produto é 
considerado substancialm ente igual à soja natural. Quando se fala em 
propriedade intelectual, o mesmo produto passa a ser considerado 
substancialm ente diferente , como mostram os pedidos de registro de 
patentes por ela feitos junto ao INPI -  Instituto Nacional de Proprie
dade Industria l.34

A razão para essa contradição sobre os termos utilizados é que o 
produto novo, para ser registrado e patenteado no INPI, necessita que 
o requerente do pedido de patente demonstre que ele é uma inovação, 
que houve atividade inventiva ou criadora; e que tem propósito in

33 Ver Réplica apresentada pela empresa MONSANTO na Ação C iv il Pública n°
1997.34.00036170-4, cm curso na 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito 
Federal.
RIOS, Aurélio in Revista do Centro de Estudos Judiciários n° 08, ed.Conselho da 
Justiça Federal, Brasília, agosto, 1999, pg. 137/8. Palestra sobre Questões de Bios- 
segurança proferida no Seminário Internacional sobre Direito da Biodiversidade 
nos dias 11 a 14 de Maio de 199 no Auditório do STJ.
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dustrial ou comercial. Conforme ensina a P ro f Patrícia Del Nero, não 
é possível ter o registro de patente reconhecido pela Lei n° 9.279/96, 
se não se cumprir as três condições exigidas para a patente de novos 
produtos.35

Então temos que a empresa de biotecnologia, quando lhe interes
sa, diz que os produtos são substancialmente iguais ou completamente 
diferentes. E não estamos falando somente do processo biotecnológi- 
co, mas do produto final gerado pela nova tecnologia.

A rotulagem de produtos importados, derivados de OGM, é ma
téria ainda pendente de solução no Brasil, em razão do fato de ter sido, 
recentemente, impugnado na Justiça o Decreto n° 3.871, de 18 de Ju
lho de 2001, que disciplina a rotulagem de alimentos que contenham 
ou sejam produzidos com organismos geneticamente modificados, 
pelo M inistério Público Federal e pelo Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor -  IDEC.

Os autores da Ação C iv il Pública, em tramitação na 13a Vara Fe
deral da Seção Judiciária do Distrito Federal, alegam que o decreto em 
questão teria violado o Código de Defesa do Consumidor, ao estabele
cer a rotulagem seletiva de alimentos embalados, destinados ao con
sumo humano, que contenham mais de 4% (quatro por cento) de 
OGM em sua formulação.

Não se pode negar o fato de que a rotulagem de produtos para 
consumo humano ou animal é a última etapa de um processo que se 
inicia com o plantio da semente de soja, trigo, milho, arroz e termina 
com o produto beneficiado, pronto, embalado e rotulado nas pratelei
ras dos supermercados à espera do consumidor.

Não é aceitável do ponto de vista do Código de Defesa do Con
sumidor que os produtos alimentícios oriundos de OGM não tenham 
essa característica estampada nos rótulos de cada produto. A final, o 
que determina a rotulagem é a presença de OGM e não o seu percen
tual, qualquer que seja ele.

DEL NERO, Patrícia Aurelia, “ Propriedade Intelectual: A Tutela Jurídica da 
biotecnologia’’. Ed. Revista dos Tnbunais, São Paulo, 1998.
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6. C O N C LU SÃ O

A biotecnologia aplicada a sementes geneticamente modificadas 
propõe uma nova revolução na agricultura, assim como a química e os 
agrotóxicos que fundavam a Revolução Verde. A  agricultura em larga 
escala baseada na biotecnologia somente legitima-se observada a fun
ção social e ambiental da propriedade rural. Isso significa que o pro
veito econômico da produção rural deve v ir acompanhada de medidas 
de prevenção e redução de impactos ambientais sobre o solo, a água, o 
ar e as espécies biológicas que habitam o ecossistema utilizado.

É importante meditar sobre o conceito de desenvolvimento sus
tentável para nele vislumbrar as saídas possíveis para os impasses 
conceituais e programáticos entre os setores produtivos da agricultura 
intensiva e aqueles que, como nós, por amor à causa ou dever de o fí
cio, têm a incumbência de zelar pela proteção do meio ambiente.

A fina l, para que seja viabilizada a idéia do desenvolvimento 
sustentável no campo é preciso que haja uma agricultura não predató
ria, igualmente sustentável, para que o meio ambiente não seja despre
zado em nome do aumento da produtividade agrícola ou da margem 
de lucros das empresas de biotecnologia, de modo a garantir aos con
sumidores alimentos seguros e saudáveis, independente do meio e da 
técnica empregada na produção agrícola.

Em síntese, três pontos básicos podem ser resumidos neste tra
balho. O primeiro deles é que o princípio da precaução é o funda
mento básico para as normas de biossegurança no mundo, e, portanto, 
não pode ser esquecido ou abandonado no debate sobre segurança 
alimentar ou prevenção de riscos ambientais que acompanham a enge
nharia genética no Brasil.

Para dar ao princípio da precaução aplicação direta e certa é im 
prescindível ex ig ir do empreendedor o Estudo Prévio de Impacto A m 
biental -  E IA , para avaliar os potenciais riscos da liberação de OGM 
no meio ambiente. Restando evidente que a Análise de Risco não 
substitui o E IA /R IM A  nos termos da legislação em vigor, notada- 
mente a Lei n° 6938/81 e a Resolução n° 237/97 do C O N A M A .

Por últim o, mas igualmente relevante, não se pode exclu ir do 
consumidor o direito de ser clara e precisamente informado sobre o 
que ele está consumindo, inclusive sobre as características transgêni-
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cas do alimento. Por conseguinte, a rotulagem plena dos alimentos 
derivados de OGM é essencial para dar estrito cumprimento ao Códi
go Brasileiro de Defesa do Consumidor e a sentença jud ic ia l que de
terminou à União que regulamentasse a questão.

Como o plantio e o consumo são partes integrantes da mesma ca
deia, que se inicia com a semeadura e termina com a disposição do pro
duto final beneficiado na prateleira do mercado, não há como negar que a 
exigência do E IA /R IM A implicará na segregação do plantio de grãos 
naturais e transgênicos de modo a garantir, ao consumidor final do pro
duto, o conhecimento da sua origem e as suas características, por meio de 
informação adequada exposta no rótulo de cada embalagem.

Do mesmo modo, há que se cuidar para que a nova tecnologia 
não signifique uma nova forma de dependência econômica dos pro
dutores rurais, que venha a arruinar a sua liberdade de escolher o que 
plantar, como plantar e o que colher.
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A PRESENÇA DE POPULAÇÕES 
TRADICIONAIS EM 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Márcia Dieguez Leuzinger

1. Direito fundamental ao meio ambiente ecologi
camente equilibrado. 2. Criação de espaços territo
riais especialmente protegidos -  Dever do Estado. 3. 
Unidades de conservação (Ucs) -  Espécies de ETEP.
4. A presença de populações tradicionais em unida
des de conservação. 5. Direitos culturais vs. direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 6. 
Unidades de conservação de proteção integral e po
pulação tradicional residente. 7. Conclusões.

1. D IREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE  
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO

A  Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na história, 
dedicou um capítulo ao meio ambiente (Capítulo V I do T ítu lo V III  -  
Da Ordem Social), declarando, em seu art. 225, caput, terem todos

Procuradora do Estado do Paraná, Mestre em Direito e Estado pela Universidade de 
Brasília -  UnB, Professora de Direito Administrativo e de Direito Ambiental da 
UniCeub c da UNIP, Diretora do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública -  IBAP 
e do Instituto “ O Direito por um Planeta Verde” .
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"direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de v ida”.

Apesar de não se encontrar o direito à qualidade do meio ambiente no 
Título II da Carta Federal, que versa sobre os Direitos e Garantias Fun
damentais, este constitui também um direito fundamental, por “ invocar seu 
conteúdo a construção da liberdade do ser humano”,' caracterizando-se 
como um direito difuso, de terceira geração2, que traz como principais 
características sua transindividualidade e a indivisibilidade de seu objeto, 
desvinculando-se de critérios patrimoniais e abandonando a idéia tradicio
nal de direito subjetivo, que demanda a individualização de um titular “ apto 
a desfrutar, individucdmente, determinado bem jurídico”}

O direito a um meio ambiente hígido traz, ainda, outra peculiari
dade: a coincidência entre seus titulares e os destinatários da obriga
ção de mantê-lo sadio, pois a Constituição Federal, expressamente, 
determinou repartir-se esse dever entre o poder público e a sociedade.

Estabeleceu a Carta Federal, assim, uma função,4 a função ambi
ental, cuja titularidade foi outorgada ao Estado e à coletividade de um

1 DERANI, Cristiane. Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado: D ireito Funda
mental e Princípio da Atividade Econômica in Temas de D ireito Ambiental e Ur
banístico. São Paulo, Ed. Max Limonad, 1998, p. 91.

'  O conceito de direito fundamental, a partir de sua construção jurídica, como produto dos 
ideais de liberdade ditados pela Revolução Francesa, sofreu lenta e gradual transforma
ção, na medida em que o conceito de Estado de Direito evoluiu, até chegar, hoje, ao 
chamado Estado Democrático de Direito, que reúne os princípios do Estado Democráti
co e do Estado de Direito, em uma síntese que culminou com a produção de um con
ceito novo, tendente a concretizar um Estado de justiça social.
Os direitos fundamentais de primeira geração -  direitos de liberdade - ,  cuja decla
ração e garantia serviam de base ao chamado Estado de Direito Liberal, caracteri
zam-se, basicamente, como direitos individuais, direitos civis e políticos.
Os direitos de segunda geração -  direitos de igualdade - ,  surgidos em decorrência 
da transformação do Estado Liberal em Estado Social de Direito, seriam os direitos 
sociais, culturais e econômicos.
Os direitos de terceira geração -  direitos de fraternidade - ,  nascidos a partir da bus
ca do ideal de solidariedade, com o advento do Estado Democrático de Direito, ca
racterizam-se como direitos difusos, transindividuais.
BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Nor
mas. 3a ed., Rio de Janeiro, Renovar, 1992, p. 250.
“Atividade finalisticamente dirigida à tutela do interesse de outrem” . BENJAMIN, 
Antônio Herman. Função Ambiental in Dano Ambiental: Prevenção, Reparação e 
Repressão. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, p. 28.
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modo geral, repartindo-se, conseqüentemente, em função ambiental 
pública e função ambiental privada, consubstanciadas no dever-poder 
de preservação do meio ambiente, a fim  de que possam dele usufruir 
as presentes e as futuras gerações.5

2. CRIAÇÃO DE ESPAÇOS TERRITORIAIS  
ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 
(ETEP) -  DEVER DO ESTADO

No que diz respeito à função ambiental pública, determina a 
Constituição Federal, no § I o do art. 225, diversas providências a car
go do poder público, que têm por escopo assegurar a efetividade do 
direito à qualidade do meio ambiente, dentre as quais a de “definir, em 
todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus com po
nentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a su 
pressão perm itidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem  sua p ro 
teção” (inciso III).

A  criação, pelo poder público, de espaços territoriais especial
mente protegidos já  constituía, antes mesmo do advento da Constitui
ção Federal de 1988, instrumento da Política Nacional do M eio A m 
biente, instituída pela Lei n° 6.938, de 1981, que tem como objeto a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, 
visando alcançar a compatibilização entre o desenvolvimento socio
económico e a preservação ambiental, através da aplicação do princí
pio do desenvolvimento sustentável.

Espaços territoriais especialmente protegidos, nas palavras de Jo
sé Afonso da Silva:

“ São áreas geográficas públicas ou privadas (porção do te rr itó r io  
naciona l) dotadas de atributos am bientais que requeiram  sua sujeição, 
pela le i, a um reg im e ju ríd ic o  de interesse púb lico  que im p liq u e  sua re
la tiva  im o d ifica b ilid a d e  e sua u tilização sustentada, tendo em v ista  a 
preservação e proteção da in tegridade de amostras de toda a d iversidade

5 Ibid., p.51.
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de ecossistemas, a proteção ao processo evolutivo das espécies, a pre
servação e proteção dos recursos naturais.”6

Percebe-se, assim, que qualquer área sobre a qual incida proteção 
juríd ica específica, integral ou parcial, de seus atributos naturais, seja 
ela pública ou privada, configura-se como espaço territorial especial
mente protegido, gênero que, por sua vez, subdivide-se em unidades 
de conservação, áreas de preservação permanente,7 áreas de reserva 
legal,8 biomas protegidos constitucionalmente (§ 4o do art. 225 da 
CF),6 reservas da biosfera111 e áreas de proteção específica."

3. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
(UCS) -  ESPÉCIES DE ETEP

Nos termos do inciso I do art. 2° da Lei n° 9.985, de 18 de junho de 
2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da

SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo, Malheiros, 
1994, p. 160.
Na sistematização empreendida pelo autor, os espaços ambientais dividem-se em 
espaços territoriais especialmente protegidos c zoneamento ambiental. 
Constituem-se por florestas e demais formas de vegetação de preservação perma
nente onde não é permitida a exploração direta dos recursos naturais, com a fina li
dade básica de proteção do solo e da água.

8 A reserva legal compreende percentuais variáveis da área de cada propriedade (20% a 
80%), dependendo da região em que se encontrem, onde não é permitido o corte raso, e 
que deverá ser averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel, no cartório de 
Registro de Imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos 
de transmissão a qualquer título, ou de desmembramento da área.

) Prevê o § 4o do art. 225 da CF/88 que "a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a 
Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, 
e a sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a pre
servação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais ".
Nos termos do art. 41 da Lei do SNUC, “ a Reserva da Biosfera é um modelo, ado
tado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e sustentável dos re
cursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, 
o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a edu
cação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida 
das populações” . Embora prevista pela Lei n° 9.985/00, não constitui Unidade de 
Conservação, segundo a sistematização empreendida pela norma em questão.

11 Como áreas de proteção específica designamos os hortos florestais, os jardins 
botânicos e zoológicos, dentre outros.
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Natureza, conhecida como Lei do SNUC, unidade de conservação é o 
“espaço territorial e seus recursos ambientais, com características natu
rais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos 
de conservação e limites definidos, sob o regime especial de administra
ção, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.

As unidades de conservação, previstas pela Lei em comento, d i
videm-se em unidades de proteção integral, em que se admite apenas o 
uso indireto dos recursos naturais, e unidades de uso sustentável, as 
quais permitem, dentro dos lim ites estabelecidos, a utilização direta de 
parcelas dos recursos ambientais.

Integram as unidades de conservação de proteção integral:
a) A  estação ecológica,12 que, nos termos do art. 9o da Lei n° 

9.985/00, “tem como objetivo a preservação da natureza e a realização 
de pesquisas científicas” , sendo de posse e domínio públicos (§ I o). A 
visitação é proibida, exceto para fins educacionais, conforme dispuser o 
Plano de Manejo da unidade (§ 2o), e mesmo a pesquisa científica depen
de de prévia autorização do órgão ambiental (§ 3o), incidindo em área 
correspondente a, no máximo, três por cento da extensão total da unidade 
e até o lim ite de 1.500 hectares, quando o impacto sobre o ambiente for 
maior do que o causado pela simples observação ou coleta controlada de 
componentes do ecossistema (§ 4°, IV).

A finalidade básica das estações ecológicas é manter intactos 
ecossistemas representativos, sem intervenção antrópica.

b) A  reserva b io lóg ica,1' que “tem como objetivo a preservação  
integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus lim i
tes, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, 
excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alte
rados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o 
equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos 
natura is” (art. 10 da Lei do SNUC).

12 As estações ecológicas foram previstas, inicialmente, pela Lei n° 6.902/81.
13 As reservas biológicas foram originalmente previstas pelo art. 5o, a, da Lei n° 

4.771/65, revogado pela Lei do SNUC, sendo posteriormente submetidas ao Códi
go de Caça, que lhes imprim iu regime mais rígido, vedando as atividades de caça, 
apanha ou introdução de espécimes na fauna e flo ra  silvestres e domésticas, bem 
como modificações no meio ambiente a qualquer título, ressalvadas as atividades 
científicas devidamente autorizadas pela autoridade competente.
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Nenhuma diferença substancial existe entre estações ecológicas e 
reservas biológicas, que provêm de uma antiga rivalidade entre am
bientalistas ligados à SEMA (Secretaria Especial de Meio Ambiente, 
ligada diretamente à Presidência da República) e ao IBD F (Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal), já  extintos, tendo ambas por 
finalidade manter áreas naturais livres de intervenção humana.

c) Os parques -  nacionais, estaduais ou municipais, de posse e 
domínio públicos, que possuem como objetivo principal ‘Yz preserva
ção de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desen
volvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, a 
recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico” (art. 11 
da Lei n° 9.985/00)."

d) Os monumentos naturais que, previstos pelas Constituições 
brasileiras de 1934, 1946 e 1967/69, não constam expressamente do 
texto da Constituição de 1988, que apenas faz menção, no art. 23, III, 
a monumentos. A expressão, conforme observa José Afonso da Silva, 
comporta inúmeros sentidos, como monumentos históricos, artísticos 
e naturais.

Define o autor monumentos naturais como “ sítios geológicos 
que, por sua singularidade, raridade, beleza cênica ou vulnerabilida
de exijam proteção, sem justificar a criação de outra categoria de 
unidade de conservação, dada a limitação da área ou a restrita diver
sidade de ecossistema” .15 Seria o caso de uma montanha específica, de 
formações esculturais naturais, de uma cachoeira. Apenas o monu
mento sofreria proteção especial, não o restante da área. Nos termos 
do art. 12 da Lei n° 9.985/00, têm como objetivo básico “preservar 
sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica”.

e) Os refúgios da vida silvestre, os quais correspondem a “ áreas 
em que a proteção e o manejo são necessários para assegurar a exis
tência ou reprodução de determinadas espécies residentes ou migra
tórias, ou comunidades da flora  e da fauna ” .16 Corresponde à hipótese

14 Os parques nacionais eram originalmente regidos pelo art. 5o, a, do Código Flores
tal. regulamentado pelo Decreto n° 84.017/79.

"  SILVA, José Afonso da. Op. cit., 1994, p. 168.
16 Id. loe. cit.
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de uma praia determinada, onde ocorra a desova de tartarugas, ou 
local em que ocorra o pouso de aves migratórias.

Monumentos naturais e refúgios da vida silvestre podem ser 
criados em áreas públicas ou privadas.

Do grupo das unidades de uso sustentável, por sua vez, fazem parte:
a) A  área de proteção ambiental -  A P A ,17 a que se refere o art. 15 da 

Lei n° 9.985/00, que é “em geral extensa, com um certo grau de ocupa
ção humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou cultu
rais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem- estar 
das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diver
sidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sus- 
tentabilidade do uso dos recursos naturais”. Nos termos do § I o deste 
dispositivo, pode ser constituída por terras públicas ou privadas.

Nos termos do art. 9o da Lei n° 6.902/81:

“ A rt. 9 o -  Em cada Área de Proteção Am bienta l, dentro dos p rin 
cípios constitucionais que regem o exercício do d ire ito  de propriedade, o
Poder Executivo estabelecerá normas, lim itando ou pro ibindo:

a) a im plantação e o funcionam ento de indústrias potencia lm ente 
po lu idoras, capazes de afetar m ananciais de água;

b) a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais, 
quando essas in ic ia tivas im portarem  em sensível alteração das 
condições ecológicas locais;

c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada ero
são das terras e/ou acentuado assoreamento das coleções hídricas;

d) o exercíc io  de atividades que ameacem e x tin g u ir na área p ro 
tegida as espécies raras da biota reg iona l” .

b) A  área de relevante interesse ecológico -  A R IE  que é de fi
nida pelo art. 16 da Lei n° 9.985/00 como sendo área pública ou p ri
vada, “em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupa
ção humana, com características naturais extraordinárias ou que 
abriga exem plares raros da biota regional, e tem como objetivo m an
ter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regu
lar o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os 
objetivos de conservação da natureza”.

17 As APAs foram criadas pela Lei n° 6.902/81, arts. 8o e 9o, regulamentados pelo 
Decreto n° 99.274/90, e Resolução C O N AM A n° 10/88.
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c) A reserva particular do patrimônio natural -  RPPN -  que, nos 
termos do art. 21 da referido diploma legal, "é uma área privada, 
gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade 
biológica”, sendo permitidas apenas a pesquisa científica e a visitação 
com objetivos turísticos, recreativos e educacionais (§ 2o, I e II).

Deveriam as RPPNs ter sido incluídas dentre as unidades de 
proteção integral, eis que não é possível o uso direto de recursos natu
rais, dispensando-se-lhes o mesmo tratamento conferido às áreas de 
preservação permanente (do artigo 2o do Código Florestal).

d) A floresta nacional, que “é uma área com cobertura floresta l 
de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o 
uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científi
ca, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas  
nativas” (art. 17 da Lei n° 9.985/00).18

Somente pode ser instituída em área pública, mas, nos termos do 
§ 2 ° do art. 17, existindo população tradicional residente quando de 
sua criação, é admitida a sua permanência.

e) A reserva de fauna, que, constituída por terras públicas, “é 
uma área natural com populações animais e espécies nativas, terres
tres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos 
técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentéivel de recursos 
faun ísticos” (art. 19 da Lei n° 9.985/00).

f) A reserva extrativista -  RESEX -  e a reserva de desenvolvimento 
sustentável -  RDS - ,  que serão objeto de análise no próximo item.

A  Lei do SNUC, como visto, divide as unidades de conservação 
em dois grupos que, em conjunto, somam doze categorias diferentes. 
Entretanto, diversos espaços ambientais não foram incluídos no rol 
previsto pelo diploma legal em questão, não sendo possível, por isso, 
tratar-se como sinônimos os termos espaços territoriais especialmente 
protegidos e unidades de conservação.19

A respeito, aduz Antônio Herman Benjamin:

18 Foram previstas originalmente pelo art. 5o do Código Florestal, criadas com fins eco
nômicos, técnicos ou sociais, podendo ser exploradas cm regime de manejo sustentável.
Segundo José Afonso da Silva, “ z/m espaço territoria l se converte em UC, quando
assim é declarado expressamente, para lhe atribu ir um regime ju ríd ico  mais res
tritivo e mais determinado". Op. cit., p. 158.
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“ Toda U nidade de Conservação é área especialmente protegida, mas a 
recíproca não é verdadeira, pois a própria  C onstitu ição  Federal traz 
exem plos de biomas que recebem tutela especial (=  A m azôn ia , M ata 
A tlán tica , Pantanal) e, nem por isso, são, na sua to ta lidade, Unidades de 
Conservação. Bem  a cabo a lição abalizada do mestre José A fonso  da 
S ilva  para quem ‘ nem todo espaço te rrito ria l especialmente proteg ido se 
confunde com unidades de conservação, mas estas são tam bém espaços 
especialm ente proteg idos” ."0

Em termos históricos, o primeiro grande marco de proteção am
biental, no Brasil, foi a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 
instalado por Decreto de Dom João VI, de 13.06.1808, com a finalidade 
de aclimatação de plantas tropicais e cultivo de especiarias vindas da 
índia, tendo sido tombado pelo SPHAN, em 1938.21 Apesar de ser consi
derado, o Jardim Botânico do Rio, como a primeira unidade de conserva
ção brasileira, os jardins botânicos, hoje, na sistematização empreendida 
pela Lei n° 9.985/00, não constituem unidades de conservação, o que não 
lhes retira, entretanto, a natureza de espaço territorial especialmente pro
tegido, gênero do qual as UCs são apenas espécies.

Como observa Maurício Mercadante, até a década de 60, as uni
dades de conservação eram criadas, basicamente, por razões estéticas, 
inexistindo uma política nacional para a criação de espaços ambien
tais. Na década de 70, com a conclusão do trabalho denominado “ Uma 
Análise de Prioridades em Conservação da Natureza na Amazônia” , 
que fundamentou a elaboração do “ Plano do Sistema de Unidades de 
Conservação do Brasil” , cuja primeira etapa fo i publicada em 1979, e 
a segunda, em 1982, começou-se a vislumbrar a idéia de identificar 
áreas naturais que deveriam ser conservadas, através da criação de 
UCs planificadas em um sistema nacional.22

Após quase doze anos de pesquisas e debates, fo i editada a Lei n° 
9.985, em 18 de ju lho  de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de

BENJAM IN, Antônio Herman. O Regime Brasileiro de Unidades de Conservação 
in Revista de D ire ito Ambiental n° 21, São Paulo, RT, j  an/m ar de 2001, p. 38. 
W AINER, Ann Helen. Legislação Ambiental Brasileira. Rio de Janeiro, Forense 

 ̂ 1991, p. 48.
22 M ERCADANTE, Maurício. Uma Década de Debate e Negociação: a H istória da 

Elaboração da Lei do SNUC in D ireito Ambiental das Áreas Protegidas. Rio de 
Janeiro, Forense Universitária, 2001, p. 190.
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Unidades de Conservação da Natureza, fruto de penosos e acalorados 
estudos e discussões, na tentativa de conciliar interesses governamen
tais, ruralistas, sociais e, dentro do próprio movimento ambiental, 
conservacionistas e socioambientalistas.24

A Lei do SNUC tem, como seu maior mérito, a sistematização do 
tratamento normativo das unidades de conservação, que antes eram 
previstas, de forma desordenada, em diversos diplomas legais e atos 
normativos. Entretanto, como qualquer lei em que incidam, para sua 
elaboração, interesses antagônicos, de diferentes facções políticas e 
sociais, possui a Lei n° 9.985/00 inconstitucionalidades, contradições 
e lacunas, que deverão ser solucionadas ou supridas através da aplica
ção das modernas técnicas de hermenêutica jurídica, procedendo-se, 
sempre que possível, à chamada interpretação conforme a Constitui
ção, compatibilizando-se o dispositivo com o texto constitucional e 
resolvendo-se eventuais conflitos de direitos.

4. A PRESENÇA DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS 
EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Nesse contexto, pode-se identificar como uma das questões mais 
graves e controvertidas abrigadas pela Lei do SNUC o tratamento da pre
sença humana em unidades de conservação, tendo em vista serem, apro
ximadamente, 80% das unidades existentes habitadas (36% das unidades 
de uso indireto), albergando o problema divergências no seio do próprio 
movimento ambiental. Para a corrente conservacionista, unidades de con
servação típicas seriam apenas as de proteção integral, que não permitem 
a utilização direta dos recursos naturais e nem, consequentemente, a con
vivência com populações tradicionais,"4 por representarem uma ameaça à 
preservação dos ecossistemas a serem protegidos.

Em 1988, o hoje extinto IBDF -  Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal- 
encomendou à Fundação Pró-Natureza -  Funatura -  a elaboração de anteprojeto de 
lei instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ibid, p. 193.
O inciso XV, do art. 2o, da Lei do SNUC, que foi vetado, definia populações tradi
cionais como “grupos humanos culturalmente diferenciados, vivendo há, no míni
mo, três gerações em um determinado ecossistema, historicamente reproduzindo 
seu modo de vida, em estreita dependência do meio natural para sua subsistência e 
utilizando os recursos naturais de forma sustentável".
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Para a corrente socioambientalista, ao contrário, “não existe nature
za virgem, a idéia de natureza intocada é um mito. O homem não é um 
estranho ou um intruso nos ambientes naturais. O homem é parte da na
tureza; a natureza que conhecemos é uma natureza humanizada. A pre
sença ou a interferência do homem no ambiente natural não é, por defini
ção, degradadora ou predatória. É possível conciliar a presença humana 
com a conservação da natureza. A política de decretação ‘de cima para  
baixo ’ e de expulsão da população residente, mesmo sob o ponto de vista 
restrito da conservação, não é necessária e nem desejável”.25

Importante observar, para que se possa compreender essa cisão 
dentro do movimento ambiental, que a criação de UCs, no Brasil, de fato, 
sempre foi feita de forma autoritária, sem consulta aos grupos interessa
dos ou afetados. A  falta de participação no processo de criação, de infor
mação e de conscientização acerca da necessidade e da importância da 
implementação da unidade de conservação, em face da atitude autoritária 
assumida pelo poder público, passou a gerar a antipatia das comunidades 
locais em relação aos espaços ambientais criados.

Por outro lado, a falta de recursos a serem destinados para a ins
tituição de espaços territoriais especialmente protegidos, que nunca 
representou prioridade para o governo brasileiro, conduziu à falta de 
regularização da situação fundiária da maior parte das unidades exis
tentes, o que só serviu para agravar a insatisfação social já  existente.

Entretanto, qualquer tentativa de solução radical do problema por 
adeptos de uma ou de outra corrente conduz a erros ainda mais graves, 
uma vez que a questão é bastante complexa e impõe a análise de cada 
caso concreto para que se chegue a uma resposta socialmente justa e 
ambientalmente correta, para as presentes e para as futuras gerações.

Se, por um lado, a situação das populações tradicionais (remanes
centes de quilombos, caboclos, ribeirinhos, seringueiros, castanheiros, 
caiçaras e pescadores artesanais26) e dos grupos indígenas residentes em

25 M ERCABANTE, Maurício. Democratizando a Criação e a Gestão de Unidades de 
Conservação da Natureza: a Lei 9.985, de 18 de ju lho  de 2000 in Revista de D i
reitos Difusos vol. 5, São Paulo, IBAP/ADCOAS, p. 561.
MOREIRA, Adriana; ANDERSON, Anthony. Unidades de Conservação no Brasil: 
Populações Tradicionais, Estado e Sociedade in Presença Humana em Unidades 
de Conservação, Anais do Seminário Internacional sobre Presença Humana em 
U nidades de Conservação, Brasília, 26 a 29 de novembro de 1996.
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unidades de uso indireto há que ser considerada, eis que incidentes outros 
direitos, como o direito a urna vida digna, o direito à moradia, o direito à 
identidade cultural; por outro lado, o direito ao meio ambiente ecologi
camente equilibrado é direito fundamental, a ser garantido às presentes e 
às futuras gerações, impondo-se, para sua efetivação, dentre outras medi
das, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, dentre os 
quais unidades de conservação de proteção integral, por ser necessário, 
certas vezes, para a manutenção ou recuperação de determinado ecossis
tema representativo ameaçado, a ausência de interferência antrópica.

5. DIREITOS CULTURAIS VS. DIREITO AO MEIO  
AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO

A Constituição Federal de 1988, ao mesmo tempo em que, em 
seu art. 225, caput, declara terem todos o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, no art. 215, caput, garante “a todos o 
pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fon tes da cultura 
nacional” apoiando e incentivando “a valorização e a difusão das 
manifestações culturais” , e determina, em seu § I o, que “o Poder 
Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro”.

Desse modo, as populações tradicionais e os povos indígenas27 têm 
garantido constitucionalmente o direito à identidade e perpetuidade cultu
ral, impondo-se, em conseqüência, que lhes sejam proporcionados os 
meios para a manutenção de seu modo de vida e produção, repassados de 
geração a geração, e intimamente ligados à sua-relação com a natureza.

A necessidade de proporcionar-se a esses grupos condições de 
sobrevivência física e cultural levou o legislador brasileiro, antes

' '  Não será abordada, neste trabalho, a questão da superposição entre Terras Indíge
nas e Unidades de Conservação, remetendo-se o leitor aos excelentes trabalhos da 
Dra. Juliana Santilli, denominado “ Aplicação das Normas Ambientais às Terras 
Indígenas e Superposição de Unidades de Conservação com Terras Indígenas” , 
publicado na Revista de Direito Ambiental n° 12, São Paulo, RT, p. 68; e do Dr. 
Ubi racy Craveiro de Araújo, sob o título “A Presença Indígena nas Unidades de 
Conservação", publicado no Livro Direito Ambiental das Áreas Protegidas, Rio de 
Janeiro, Forense Universitária, 2001, p. 317.
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mesmo da edição da lei do SNUC, a idealizar a criação de UCs desti
nadas à exploração auto-sustentável e à conservação dos recursos na
turais por populações extrativistas. São as reservas extrativistas -  RE- 
SEX-, previstas originalmente pelo art. 9o, V I, da Lei n° 6.938, de 
1981, na redação que lhe foi emprestada pela Lei n° 7.804/89, atual
mente disciplinadas pelo art. 18 da Lei n° 9.985/00, que determina:

“ A rt. 18 — A  reserva extra tiv is ta  é uma área u tilizada  por popu la
ções extra tiv is tas trad ic iona is, cuja subsistência baseia-se no e x tra ti
v ism o e, com plem entarm ente, na agricu ltu ra  de subsistência e na c ria 
ção de anim ais de pequeno porte, e tem com o ob je tivos básicos pro te
ger os meios de vida e a cu ltura  dessas populações, e assegurar o uso 
sustentável dos recursos naturais da unidade” .

Concepção genuinamente brasileira, a reserva extrativista busca 
conciliar a proteção ambiental e a sobrevivência física e cultural de 
populações extrativistas tradicionais (castanheiros, seringueiros, pes
cadores artesanais etc), uma vez que, historicamente, por dependerem 
diretamente da existência de um ambiente natural preservado, sempre 
agiram de forma a não o degradar, utilizando os recursos florestais 
necessários à prática da atividade extrativista de forma sustentável, ou 
seja, sem extingui-los.

Na esteira dessa orientação, a Lei n° 9.985/00 traz, como um de 
seus objetivos, a proteção dos recursos naturais necessários à subsis
tência de populações tradicionais, respeitando e valorizado seu conhe
cimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente, e, 
como uma de suas diretrizes, a garantia às populações tradicionais, 
cuja sobrevivência dependa da utilização de recursos naturais exis
tentes no interior das unidades de conservação, de meios de subsistên
cia alternativos ou da justa indenização pelos recursos perdidos.

E, além da reserva extrativista, previu a Lei do SNUC, em seu 
art. 20, outro espaço ambiental destinado à conservação do ambiente 
natural em harmonia com as populações tradicionais, inserindo, no 
grupo das unidades de conservação de uso sustentável, a reserva de 
desenvolvimento sustentável (RDS). Dispõe o artigo em questão:

“ A rt. 20 -  A  Reserva de D esenvolv im ento  Sustentável é uma área 
natural que abriga populações trad ic ionais, cu ja existência baseia-se em 
sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvo lv i-

313



dos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e 
que desempenham um papel fundam ental na proteção da natureza e na 
manutenção da diversidade b io lóg ica ” .

Desse modo, enquanto as reservas extrativistas, teoricamente, 
abrigam apenas grupos que vivem de atividade extrativista, a reserva 
de desenvolvimento sustentável alberga populações tradicionais de um 
modo geral, que também dependem da utilização dos recursos am
bientais para sua subsistência e manutenção de sua cultura.

Ou seja, na verdade, a RDS poderia englobar a RESEX, uma vez 
que, dentro do conceito de população tradicional, que é mais amplo, 
está inserido o de população extrativista tradicional, uma espécie da
quela. Bastaria ter o legislador ordinário ampliado o conceito de re
serva extrativista para chegar ao mesmo resultado prático. Entretanto, 
não há qualquer conseqüência danosa às populações tradicionais a 
previsão de uma nova modalidade de unidade de conservação que 
tenha por escopo a preservação do ambiente necessário à sua manu
tenção, a partir da aplicação de seus conhecimentos e modos de pro
dução, transmitidos de geração a geração.

A crítica a ser feita diz respeito apenas ao nome que fo i atribuído 
a essa nova espécie de UC, eis que induz à falsa perspectiva de que 
apenas nas RDS é que se deva buscar alcançar o desenvolvimento 
sustentável, quando, em verdade, qualquer atividade, hoje, deve ser 
praticada levando-se em consideração a proteção da natureza, buscan
do-se conciliar desenvolvimento econômico-social, preservação ambi
ental e melhoria da qualidade de vida.28 Deve-se observar, inclusive, 
que o nome inicialmente proposto no substitutivo ao Projeto de Lei do 
SNUC (n° 2892/92) do Deputado Fernando Gabeira foi reserva ecoló- 
gico-cultural,"9 tendo prevalecido, entretanto, a nomenclatura anterior, 
já  utilizada em unidades de conservação criadas no Estado do Amazo
nas, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá e a Re
serva de Desenvolvimento Sustentável do Piranha.

I anto a RESEX quanto a RDS são de domínio público, devendo 
a posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais se
rem reguladas por contrato (art. 23 da Lei n° 9.985/00).

s MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. São Paulo, Revistado Tribunais, 2000, p. 36.
29 ¡MERCABANTE, Maurício. Op. cit., 2001, p. 214.

314



6. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE 
PROTEÇÃO INTEGRAL E POPULAÇÃO 
TRADICIONAL RESIDENTE

Mas, apesar de haver previsão legal de unidades de uso direto 
dos recursos naturais, que têm como objetivo a conciliação entre a 
utilização de recursos naturais de forma sustentável e a conservação 
do meio ambiente, diversas unidades de conservação de uso indireto, 
como parques nacionais, estações ecológicas ou reservas biológicas, 
possuem populações tradicionais residentes, que dependem da explo
ração dos recursos florestais para sua sobrevivência.

Diante dessa realidade, a Lei n° 9.985/00, em seu art. 42, prevê:

“ A rt. 42 -  As populações tradicionais residentes em unidades de con
servação nas quais sua permanência não seja perm itida serão indenizadas 
ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas 
pelo Poder Público, em local e condições acordados entre as partes.

§ I o -  O Poder P úb lico , por m eio do órgão competente, p rio riza rá  
o reassentamento das populações trad ic iona is a serem realocadas.

§ 2 o -  A té  que seja possível efetuar o reassentamento de que trata 
este artigo , serão estabelecidas normas e ações específicas destinadas a 
co m p a tib iliza r a presença das populações trad ic iona is residentes com os 
ob je tivos  da unidade, sem pre ju ízo dos modos de vida, das fontes de 
subsistência e dos locais de moradia destas populações, assegurando-se 
a sua partic ipação na elaboração das referidas normas e ações.

§ 3o -  Na hipótese prevista no § 2o, as normas regulando os prazos de 
permanência e suas condições serão estabelecidas em regulamento.

E claro que, em face da existência de população tradicional nos 
lim ites da unidade a ser criada, deverá, sempre que possível, ou seja, 
sempre que o grau de proteção necessário à manutenção do ecossiste
ma ou dos elementos naturais que exigiram sua criação permitirem, 
optar o poder público pela instituição de RESEX ou de RDS. Entre
tanto, diante da inviabilidade da criação de uma destas modalidades, 
ou diante de unidade de conservação já  instituída que possua popula
ção tradicional residente, vários fatores deverão ser levados em consi
deração a fim  de que seja definida uma estratégia legal e socialmente 
justa, o que somente é possível com a análise pontual de cada caso, 
separadamente.
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Com efeito, se for absolutamente inviável a permanência dos 
grupos nos limites da UC, lembrando-se que, historicamente, eles 
sempre praticaram atividades de baixo impacto,'0 deve-se priorizar o 
reassentamento em locais que lhes forneçam condições semelhantes 
de sobrevivência física e cultural, inclusive em relação ao modo de 
produção e aos conhecimentos tradicionais, a não ser que a própria 
comunidade opte pela percepção de indenização. Ou seja, a opção de 
indenizar as populações tradicionais residentes em unidades de con
servação de uso indireto, ao invés de transferi-las, só pode ser escolhi
da quando requerida pelo grupo, caso contrário, somente poderá ser 
retirada a população quando houver condições para o reassentamento, 
indenizando-se as benfeitorias.

Isso porque o dispositivo legal deve ser interpretado em harmo
nia com o texto constitucional, que garante a todos, em seu art. 215, o 
pleno exercício dos direitos culturais, cabendo ao Estado, nos termos 
de seu § I o, proteger as manifestações das culturas populares, indíge
nas e afro-brasileiras. Ora, se a defesa das manifestações culturais é 
uma obrigação imposta ao poder público e estando, por outro lado, a 
manutenção da cultura das populações tradicionais diretamente ligada 
a sua relação com o meio ambiente, é claro que não constitui opção do 
administrador simplesmente expulsá-las, ainda que mediante indeni
zação, pois semelhante compensação pecuniária certamente não per
m itiria a esses grupos sua sobrevivência com igual dignidade.

Ademais, a simples retirada dessas comunidades tradicionais das 
unidades de conservação, com o pagamento de indenização pelos re
cursos perdidos, cuja avaliação será d ificílim a, sequer traduz ganho 
significativo para a defesa do ambiente natural, uma vez que esses 
grupos acabarão por integrar a grande massa de miseráveis que habi
tam os centros urbanos e que é responsável por inúmeros problemas 
ambientais, pois tanto a falta quanto o excesso de desenvolvimento 
causam degradação ambiental.31

30 Como bem coloca Maurício Mercadante:
“ o impacto da visitação pública em um parque nacional pode ser muito superior 
ao impacto causado, por exemplo, pela população ribeirinha no Pama do Jaú. Em 
outras palavras, o impacto do "uso indireto" dos recursos pode ser maior do que o 
impacto do "uso direto” . Op. cit., RDF, p. 567.

31 BARROSO, Luis Roberto. Op. cit., p.245.
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Assim, o aparente choque entre o direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e a preservação dos valores e 
conhecimentos tradicionais das populações residentes em UCs já  cria
das ou a serem instituídas resolve-se a partir da interpretação sistemá
tica da Constituição Federal e do texto legal, devendo-se, na medida 
do possível, criar-se espaços ambientais que permitam a permanência 
desses grupos, quando existir população residente. Sendo inviável a 
criação de RESEX ou RDS, ou já  tendo sido instituída outra categoria 
de UC de proteção integral, somente poderão ser retirados os grupos 
quando houver possibilidade de transferi-los e reassentá-los em local 
que lhes permita a manutenção de suas práticas culturais, de seu modo 
de produção e de seus conhecimentos tradicionais. O simples paga
mento de indenização só é possível quando constituir opção da própria 
população residente.

E enquanto não for possível ao poder público garantir o reassen- 
tamento, deverão os grupos permanecer no interior das UCs, garanti
dos seu modo de vida, as fontes de subsistência e os locais de mora
dia, estabelecendo-se, com a participação das comunidades envo lv i
das, normas e ações que visem a compatibilizar a presença das popu
lações tradicionais com os objetivos do espaço ambiental, nos termos 
do § 2° do art. 42 da Lei n° 9.985/00.

7. CONCLUSÕES

a) Não se discute a necessidade e a importância da criação de 
unidades de conservação, inclusive as de proteção integral, em 
que se busca a preservação de ecossistemas representativos 
sem interferência antrópica.

b) A  criação de espaços territoriais especialmente protegidos, em 
especial unidades de conservação, deve envolver a população 
atingida ou interessada, democratizando-se esse processo que, 
historicamente, sempre fo i marcado pelo autoritarismo.

c) Havendo população tradicional, incluídas as populações tradicio
nais extrativistas, habitando o local onde será criada UC, deve-se 
optar, sempre que possível, pela criação de UCs compatíveis com 
a presença desses grupos, na medida em que as atividades por
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eles desenvolvidas sejam compatíveis com os objetivos de con
servação pretendidos e efetivamente necessários.

d) Não sendo suficiente, para a preservação do ecossistema re
presentativo ameaçado, a criação, em local onde haja popula
ção tradicional residente, de unidades de conservação de uso 
sustentável, em especial reservas extrativistas e reservas de 
desenvolvimento sustentável, ou já  tendo sido criada UC de 
proteção integral, deve o poder público reassentar essas popu
lações em condições semelhantes às que dispunham, a fim  de 
que possam manter seu modo de produção, seus usos e costu
mes e seus conhecimentos tradicionais.

e) Desse modo, conciliando-se o direito ao meio ambiente ecolo
gicamente equilibrado e a proteção ao patrimônio e à identida
de cultural, ambos garantidos constitucionalmente, a opção 
pela indenização somente poderá ocorrer quando requerida 
pela população tradicional residente em UC de proteção inte
gral. Caso contrário, os grupos só poderão ser retirados do es
paço ambiental quando houver possibilidade de reassenta- 
mento, compensando-se-lhes pelas benfeitorias existentes.

f) Até que seja possível o reassentamento, deverão as comunida
des permanecer no interior da UC, “sem prejuízo dos modos 
de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia ’ 
(§ 2° do art. 42 da Lei n° 9.985/00).



DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS, 
POLÍTICAS PÚBLICAS E 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
André Lima

I Introdução. 2. A biodiversidade amazônica. 3. A 
sociodiversidade amazônica. 4. O “ Avança-Brasil” .
5. Impactos socioambientais do Avança-brasil na 
Amazônia. 6. Instrumentos para o desenvolvimento 
territorial socioambiental. 6.1. Avaliação ambiental 
estratégica. 6.2. Zoneamento ecológico-econômico. 
7. Conclusões.

1. INTRODUÇÃO

Em uma abordagem panorâmica poderíamos dizer que o direito e 
a legislação socioambiental brasileira andam bem.

Temos uma Constituição que assegura os direitos territoriais e 
culturais (imprescritíveis e inalienáveis) dos povos indígenas e o usu
fruto exclusivo sobre os recursos naturais existentes em suas terras.

A constituição possui um capítulo (na verdade um artigo) inteiro 
bastante avançado dedicado aos direitos do povo ao ambiente são e equi-

Advogado, Coordenador do Programa Direito Socioambiental do ISA, mestrando 
em Política e Gestão Ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da 
Universidade de Brasília -  CDS/Unb.
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librado, estabelecendo mecanismos como o Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental além de um amplo rol de atribuições ao poder público tais 
como criar espaços territoriais especialmente protegidos e preservar o 
patrimônio genético, conferindo à coletividade o dever de defender e 
preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Assim, 
mais do que direito coletivo ou difuso temos um direito intergeracional.

A constituição garante os direitos culturais dos povos formadores 
da sociedade brasileira, protegendo as manifestações culturais popula
res, indígenas e afro-brasileiras, suas formas de expressão, modos de 
criar, fazer e viver e os respectivos sítios de valor histórico e paisagís
tico. Garante direitos territoriais aos remanescentes de comunidades 
de quilombos incumbindo ao poder público conferir-lhes títu lo domi- 
nial às terras por eles ocupadas.

Estabelece a nossa Constituição que toda propriedade privada (ur
bana ou rural) deve cumprir suas funções sociais, dentre as quais se en
quadram, no que respeita a terra, o uso racional do solo e dos recursos 
naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente confirmando a já 
consagrada teoria de que a propriedade obriga e rompendo com a clássica 
teoria da propriedade absoluta do liberalismo do século X IX .

Portanto, poderíamos dizer que os direitos socioambientais estão 
prontos a serem realizados, significando uma ruptura histórica com o 
direito clássico individual, patrimonialista e fragmentário.

Não bastassem as garantias constitucionais, inúmeras são as leis, 
novas ou recepcionadas pela nova ordem constitucional, que regulamen
tam os direitos acima aludidos, estabelecendo os contornos e os meios 
para sua concretização, tais como, sem qualquer ordem de prioridade:

— a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n° 
6.938/81), que cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SIS- 
N A M A ), o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CO NAM A) e 
instrumentaliza o poder público para a gestão ambiental;

— a Lei da Ação C ivil Pública (Lei Federal n° 7.347/85) que am
pliou o acesso à justiça para sociedade c iv il argüir direitos co
letivos e difusos, seja por meio do M inistério Público, por 
meio das associações civis sem fins lucrativos;

— o Decreto-Lei de Tombamento (n° 25/37) que oferece instru
mentos para a proteção do patrimônio cultural brasileiro, mate
rial e ¡material;
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-  o Código Florestal (Lei Federal 4.771/65) que oferece meca
nismos para a conservação de paisagens, para o planejamento 
territorial, a proteção da diversidade biológica, dos recursos 
hídricos, dos aspectos sócio-culturais correlatos, exercendo pa
pel fundamental na proteção das florestas, cerrados e demais 
formas de vegetação nativa brasileira;

-  a Lei de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (Lei Federal n° 
9.433/97) em fase de implementação em varios estados e que 
permite uma maior participação dos cidadãos na tomada de de
cisão acerca dos destinos do uso da agua e do solo em sua re
gião (bacia hidrográfica);

-  a Le i de Crimes e Infrações Administrativas contra o Meio A m 
biente (Lei Federal n° 9.605/98), que instrumentalizou o poder 
público e a sociedade na luta contra os agressores ambientais, 
principalmente o Ministerio Público na persecução criminal;

-  a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Fe
deral n° 9.985/01) que procurou organizar a diversidade incomu
nicável de categorias de espaços territoriais a serem especialmente 
protegidos e criou novos e importantes instrumentos para a prote
ção de áreas de interesse ambiental, tais como os corredores eco
lógicos e as áreas de amortecimento de unidades de conservação;

-  o Estatuto das Cidades (Lei Federal n° 10.257/01) que prevê 
mecanismos para uma discussão mais democrática sobre o 
desenvolvimento das cidades abrindo espaços para a população 
interagir no curso do planejamento e desenvolvimento urbano.

Poderia arrolar aqui inúmeras outras leis e regulamentos (biosse- 
gurança, agrotóxicos, gerenciamento costeiro, educação ambiental 
etc.) que estabelecem e regulamentam um sem-número de direitos 
coletivos e difusos sócio-culturais e principalmente ambientais.

No entanto, o cenário socioambiental contemporâneo brasileiro 
nos ensina, em seu dia-a-dia, que a plena satisfação desses direitos é 
um sonho vivo ainda em permanente construção, pois a distância entre 
os fatos e o D ire ito  ainda é, senão abissal, considerável.

Direitos coletivos e difusos geram demandas por políticas públicas. 
Geram demandas por transparência e participação direta da população nas 
tomadas de decisão e para tanto novos instrumentos são imprescindíveis,
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sob pena dos direitos constitucionais socioambientais restarem inertes em 
cartas declaratorias de boas intenções e visionárias obras acadêmicas. 
Portanto, para a realização dos novos direitos constitucionais coletivos e 
difusos é necessário que novos meios sejam desenvolvidos.

Utilizando alguns dados socioambientais recentes relativos à 
Amazônia brasileira e contrapondo-os à proposta dos “ Eixos Nacio
nais de Integração e Desenvolvimento”  para a região,1 busco com este 
artigo apontar duas lacunas no sistema jurídico-legal brasileiro que, ao 
meu ver, se adequadamente trabalhadas e preenchidas, tornarão a rea
lização dos direitos sociais, culturais e ambientais dos povos das flo 
restas, índios, extrativistas, caboclos, quilombolas, pescadores tradi
cionais, agricultores familiares e ribeirinhos, e porque não também 
dos que vivem nas cidades, um sonho cada vez menos distante.

O raciocínio desenvolvido neste artigo em torno do Programa 
“ Avança Brasil”  é aplicável, guardadas as devidas ¿fejproporções, a 
qualquer plano ou programa de desenvolvimento territorial regional, 
seja no Vale do Ribeira na divisa entre os estados de São Paulo e Pa
raná, seja no semi-árido nordestino ao longo do rio São Francisco, seja 
no Vale do Itajaí em Santa Catarina.

Portanto, o propósito deste artigo não é especificamente criticar a 
proposta do Governo Federal, embora em um ou outro depoimento 
trazido ou comentário desenvolvido isso possa ter ocorrido, mas sim 
refletir acerca da ausência de mecanismos jurídicos contemporâneos 
que propiciem a gestão democrática territorial com a participação 
direta de todos os distintos atores sociais locais e regionais, na pers
pectiva da construção de programas e políticas públicas equitativas e 
sustentáveis.

Aproveito este artigo para d ifundir alguns dados bastante interes
santes e atuais sobre a cena socioambiental amazônica que certamente 
interessam aos profissionais do Direito preocupados com o desenvol
vimento democrático e sustentável do mais exuberante e ainda bem 
preservado bioma, e de uma das mais diversificadas sociedades des
te Planeta.

Base estrutural concebida pelo Governo Federal para fins de planejamento e inves
timentos (públicos e privados) prioritários em obras e projetos de infra-estrutura 
sócio-econômica, que integram o programa batizado de “ Avança Brasil” .
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2. A BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA

A Amazônia legal2 brasileira possui uma área de cerca de 5 m i
lhões de K m 2. A lgo em torno de 75% desse território está coberto por 
florestas. Isso significa uma reserva de 60 bilhões de metros cúbicos 
de madeira, possivelmente mais de 50% da biodiversidade mundial,3 
20% de toda água doce despejada nos oceanos em todo o planeta.

A região produz 90% da madeira nativa extraída no Brasil o que 
representa em termos econômicos cerca de 15% do PIB regional.4 
Vale lembrar que a maior parte da extração da madeira na Amazônia 
(86%) é consumida pelo mercado interno.5

A  Bacia Amazônica abriga a ictiofauna mais diversificada do 
mundo, com aproximadamente 2,5 m il espécies, o que representa 8% 
dos peixes conhecidos pela ciência, 30% dos peixes de água doce do 
mundo e 75% dos peixes de água doce do Brasil.6

A Amazônia brasileira mantém 40% da floresta úmida do Planeta 
e 60% do remanescente florestal do País, mas ao mesmo tempo sofre 
com recordes de devastação que atingiu, no biênio 1999/2000, a d i
mensão de 19.836 km 2 segundo dados do INPE -  Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais -  publicados em maio de 2001. No total já  
foram desmatados mais de 15% de sua cobertura florestal original.

Até novembro de 2001 contabilizavam-se 171 Unidades de Con
servação no total cobrindo, descontadas as sobreposições, 8,5% do

2 O Inciso V I do § , 2o do artigo Io do Código Florestal, Lei Federal 4.771/65 (com 
alteração promovida pela Medida Provisória 2.166-65/01) define a Amazônia Le
gal: "...os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato 
Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 130 S, dos Estados de Tocantins

3 c Goiás, e ao oeste do meridiano de 44" W, do Estado do Maranhão.”
BECKER, Berta, 'Síntese do Processo de Ocupação da Amazônia -  Lições do pas
sado e desafios do presente", pág. 05, publicação “ Causas e dinâmica do Desma- 
tamento na Amazônia” , M M  A, 2001.

4 DEUSDARÁ, Raimundo, "Programa Nacional de Florestas", pág. 389, publicação 
“ Causas e dinâmica do Desmatamento na Amazônia” , M M  A, 2001.

5 Idem nota 4.
SANTOS, Geraldo Mendes dos, "Geopolítica para os recursos pesqueiros da 
Amazônia", publicação Terra das Águas, Vol. I, n° 2, segundo semestre de 1999, 
Revista de Estudos Amazônicos, Unb.
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território amazônico brasileiro.7 O total de Terras Indígenas na Am a
zônia Legal brasileira é de 379 terras, cobrindo uma extensão de 
103.396.426 ha (1.033.964 km"), o que corresponde a 20,66% do ter
ritório  amazônico.

Pode-se, portanto, afirmar que pouco mais de 29% do território 
Amazônico está protegido sob a forma de Terras Indígenas e Unidades 
de Conservação federais ou estaduais.8 Se assim é, aproximadamente 
70% do território encontram-se nas mãos de proprietários privados, ou 
são terras do governo (federal ou estadual) sem destinação específica 
definida, ou ainda terras em litíg io entre posseiros, grileiros, poder 
público, populações tradicionais e, portanto, com destinação futura 
imprevisível e vulnerável à ação ou omissão do poder público na con
dução de políticas de ordenamento territorial, além das áreas urbani
zadas ou em processo de urbanização.

Em setembro de 1999, em Macapá-AP, no Seminário “Avaliação  
e Identificação de Ações Prioritárias para Conservação, Utilização 
Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade na 
Amazônia Brasileira” 9 foram identificadas e descritas 385 áreas con
sideradas prioritárias para a conservação da biodiversidade. “Deste 
total, 247 (64%) foram  classificadas como de extrema importância 
biológica, 107 (28%) de muito alta importância, 8 (2%) como de alta

7 43% de uso indireto (proteção integral) e 56,8% de uso direto (uso sustentável), 
sendo que 54,9% sob responsabilidade do Governo Federal e 45,1% sobre a tutela 
dos governos estaduais.
Dados do Laboratório de Cartografia do ISA, publicados no livro “Biodiversidade na 
Amazônia Brasileira: avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentá
vel e repartição de benefícios", Coordenação Geral João Paulo Capobianco, Ed. Estação 
Liberdade e Instituto Socioambiental, 2001. Essas áreas estão protegidas “ legalmente” , 
o que não significa proteção garantida pois são áreas que estão constantemente vulnerá
veis e são atingidas por pressões antrópicas de toda ordem, principalmente madeireiras, 
mineradoras e traficantes de animais silvestres, além das queimadas e da contaminação 
dos cursos d’água em decorrência da atividade agropecuária ou de mineração no seu 
entorno, ou até mesmo em seu interior.

' Coordenado pelo Instituto Socioambiental e com apoio do IM AZO N -  Instituto do 
Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, do ISPN -  Instituto Sociedade, Popu
lação e Natureza, IPAM -  Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia c Con
servation International, em que participaram 226 cientistas e representantes de ongs 
e governos federal, estaduais e municipais, com o apoio do Programa Nacional de 
Biodiversidade -  PRONABIO, do Ministério de Meio Ambiente.
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importância, e 2 (1%) como insuficientemente conhecidas mas de 
provável alta importância... Atualmente, 122 (31,7% ) destas áreas 
estão inseridas em Unidades de Conservação de diferentes categorias 
e 148 (38,4% ) estão em Terras Indígenas. As 115 (29,8% ) restantes 
ainda não possuem  nenhum estatus de proteção ” . 10

Segundo o IN PE -  Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, como 
já foi afirmado acima, mais de 15% do território da Amazônia encon- 
tram-se desmatados. Deduzido o percentual de áreas sob alguma forma 
de proteção legal (Tis e UCs), que correspondem a pouco mais de 29% 
do território Amazônico, e supondo, fazendo uma projeção otimista, que 
o que foi desmatado até então localiza-se majoritariamente fora de Tis e 
UCs, podemos dizer que algo em tomo de 55% da Amazônia brasileira -  
ainda com a cobertura vegetal nativa original relativamente conserva
d a ," -  estão em situação indefinida em termos de usos futuros.

S ignifica dizer que cerca de 2.750 m il km 2 de terras com flores
tas e cerrados na Amazônia estão à mercê da ação ou omissão do Es
tado no sentido de serem incorporadas ao setor produtivo agropecuá
rio predominantemente predatório ou resguardadas para atividades de 
conservação e uso sustentável.

3. A SOCIODIVERSIDADE AMAZÔNICA

A região da Amazônia compreende um total de aproximada
mente 18,1 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE, referente 
ao ano de 1996, correspondendo a cerca de 11,5% do total populacio
nal do B ra s il."  Dados mais recentes apontam para uma população de 
quase 25 milhões de habitantes.

A  população urbana praticamente dobrou no período 1980 a 1996, 
atingindo um total de aproximadamente 11,2 milhões de habitantes para o

10 Pág. 391, “ Biodiversidade na Amazônia Brasileira....", ISA 2001.
"  Digo “ relativamente”  pois a metodologia de mapeamento utilizada pelo INPE não 

permite avaliar a perda de biodiversidade acarretada pela exploração madeireira 
predatória comum em boa parte da Amazônia brasileira.
MONTEIRO, Maurício Pontes e SAWYER, Donald, “ Diagnóstico Demográfico, 
socioeconómico e de pressão antrópica na região da Amazonia Legal” , pág. 310, 
“ Biodiversidade na Amazonia Brasileira...” , ISA 2001.
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ano de 1996. A população regional cresceu de 1 para 5 milhões entre 
1950-60 e tem apresentado um crescimento significativo nos últimos 
anos, sendo de 5,4% ao ano para o período 1980-1991, e 4% ao ano, em 
1991-1996. No que se refere à população rural, a mesma tem-se mantido 
praticamente constante no período 1980-199613.

CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA DA A M A Z O N IA  LEG A L

Unidade da 
Federação

Pop. Total 
1980

% 1980 Pop. Total 
1991

% 1991 Pop. Total 
1996

% 1996

RO 491.025 4,38 1.132.692 6,91 1.231.007 6,80
AC 301.276 2,68 417.718 2,55 483.726 2,67
AM 1.430.528 12,75 2.103.243 12,84 2.389.279 13,20
RR 79.121 0,71 217.583 1,33 247.131 1,36
PA 3.403.498 30,33 4.950.060 30,21 5.510.849 30,44
AP 175.258 1,56 289.397 1,77 379.459 2,10
TO 739.049 6,59 919.863 5,61 1.048.642 5.79
MA 3.379.814 30,12 4.233.997 25,84 4.487.272 24,78
MT 1.138.918 10,15 2.027.231 12,37 2.235.832 12,35
GO 83.203 0,74 92.046 0,56 93.631 0,52
Total 11.221.690 100,00 16.383.830 100,00 18.106.828 100,00

Fonte: IBGE, extraído do texto do ISPN.

De acordo com Berta Becker: “A Amazonia não é mais a mesma 
dos anos sessenta. Hoje a região ocupa o segundo lugar na explora
ção mineral do país e o terceiro na produção de bens de consumo 
duráveis; a urbanização alterou a estrutura do povoamento de tal 
modo que a Amazônia constitui uma floresta urbanizada, com 61%  
dos seus 20 milhões de habitantes vivendo em núcleos urbanos.” 15

Não obstante o incremento significativo das áreas urbanas, fruto dos 
programas de apoio à consolidação dos pólos de desenvolvimento levados 
a efeito pelos governos militares ñas décadas de 60 a 80, ainda assim, há 
um conjunto significativo de populações sócio-culturalmente diferenciadas, 
cujos vínculos históricos com a Amazonia e seus diversificados ecossiste
mas precisam ser conhecidos e politicamente valorizados para que se ga
ranta plena legitimidade social aos programas de desenvolvimento regional.

13 Idem nota 12.
14 Idem nota 12.

BECKER, Berta, artigo "Símese do Processo de Ocupação da Amazonia -  Lições
do passado e desafíos do presente", pág. 05, publicação “ Causas e dinámica do 
Desmatamento na Amazonia” , MM A, 2001.
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As populações tradicionais, assim identificadas em função das 
tecnologias de baixo impacto utilizadas para a apropriação e transfor
mação da natureza exercem importante papel para a conservação dos 
ecossistemas Amazônicos.

Embora a importância do conhecimento e das práticas das popu
lações tradicionais para a conservação da diversidade biológica sejam 
reconhecidos nacional e internacionalmente16 e protegidos pela legis
lação brasileira,17 fato é que há poucos estudos sobre tais populações, 
sejam elas indígenas ou não indígenas. Vale destacar que o seminário 
de Macapá apontou que cerca de 70% das terras identificadas como 
prioritárias para a conservação da biodiversidade na Amazônia legal 
brasileira são áreas historicamente ocupadas por populações tradicio
nais, a maioria delas por populações indígenas.

O projeto “Biodiversidade e Comunidades Tradicionais no Bra
s il ” , realizado pelo NUPAUB -  Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre 
Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras) a pedido da Coor- 
denadoria de Biodiversidade do M inistério do Meio Ambiente, teve 
por objetivo inventariar os trabalhos que tratam sobre os conheci
mentos tradicionais relativos ao meio natural e à biodiversidade em 
todo Brasil. Segundo o estudo, a região Amazônica concentra a grande 
maioria dos trabalhos levantados (471), representando 51% do to ta l.1*

17 O Art. 8J da Convenção sobre Diversidade Biológica diz: “ Cada Parte Contratante 
deve, na medida do possível e conforme o caso: J -  em conformidade com sua le
gislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e p rá 
ticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradic io
nais relevantes à conser\>ação e à utilização sustentável da diversidade e incenti
var sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores 
desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos 
benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas.”
Os artigos 231, 215 c 216 da Constituição Federal brasileira asseguram direitos 
territoriais e culturais (modos de fazer, usar e viver) tanto às populações indígenas, 
como tradicionais.

19 DIEGUES, Antônio Carlos -  NUPAUB, ANDRELLO, Geraldo -  ISA, NUNES, 
Márcia -  ISA/NUPAUB, Populações Tradicionais e Biodiversidade na Amazônia: 
levantamento bibliográfico georeferenciado, pág. 205, publicação “ Biodiversidade 
na Amazônia Brasileira....” , ISA 2001.
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De acordo com Diegues, Andrello e Nunes, autores do estudo 
acima referido: “Os trabalhos analisados indicam que as populações 
tradicionais da Amazônia construíram, ao longo das gerações, um 
conjunto considerável de conhecimentos e práticas sobre o mundo  
natural e a biodiversidade, fundam ental para sua sobrevivência na 
floresta  e à beira de rios e lagos. ” 19

A Secretaria de Coordenação da Amazônia, do M inistério de 
Meio Ambiente, vem implementando, sob a coordenação do Instituto 
Socioarnbiental, o projeto “ Mapeamento das Populações Extrativistas 
da Amazônia Legal” , que até novembro de 2001 já havia identificado 
971 organizações, dentre associações, cooperativas, conselhos, sindi
catos, federações, organizações indígenas, organizações governamen
tais e não governamentais que trabalham com apoio às atividades ex
trativistas. Os principais produtos extraídos na Amazônia são, ao lado 
da madeira: o açaí, a borracha, a castanha, o cupuaçu, o babaçu, a 
copaiba, a andiroba, sementes e fibras, o cacau e a pupunha.

A população indígena total no Brasil hoje é de cerca de 350.000 
indivíduos. Dos 216 povos indígenas, 61 (28.2%) têm uma população 
de até 200 indivíduos; 50 (23.1%) com população entre 201 e 500 
indivíduos, 37 (17.1%) entre 501 e 1.000, 43 (19.9%) entre 1.001- 
5.000, 09 (4.1%) entre 5.000-10.000, 05 (2.3%) entre 10.000-20.000, 
01 entre 20.000-30.000 e 02 com mais de 30.000. Ou seja, 101 dos 
povos indígenas (51.3%) no Brasil têm uma população de até qu i
nhentos indivíduos, o que significa um alto risco de extinção desses 
povos e conseqüentemente de suas culturas milenares.

Segundo o Instituto Socioarnbiental “ Há pelo menos 42 evidên
cias de índios isolados, assim chamados aqueles cujo contato regular 
com agências indigenistas, especialmente a agência governamental, 
não fo i  estabelecido e anunciado publicamente. Exceto uma em Goiás 
(supostamente Avá-Canoeiro), todas as demais estão localizadas na 
Amazônia Legal (AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO e RR).” 20

19 Idem nota 18.
Pág. 15, publicação "Povos Indígenas no Brasil -  1996-2000", Instituto Socioam- 
biental, 2000.
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4. O “A V A N Ç A -B R A S IL ”

Enquanto isso, longe das florestas, o governo federal, por meio 
do Programa “ Avança Brasil”  (PPA -  Plano Plurianual 2000-2003), -  
uma reformulação do Programa “ Brasil em Ação”  do mandato ante
rior (1994/98) do presidente Fernando Henrique Cardoso - ,  prevê 
investimentos da ordem de R$ 24,1 bilhões (públicos e privados) prio
ritariamente para projetos de infra-estrutura viária (abertura e pavi
mentação de rodovias, construção de hidrovias, ferrovias, portos) e 
geração de energia (hidroelétricas, termoelétricas e linhas de transmis
são) a serem implantados nos chamados Eixos Nacionais de Integra
ção e Desenvolvimento na região Norte do País21 com o anunciado 
objetivo de desenvolver o país e integrá-lo ao mundo globalizado.

Segundo os seus formulad ores, o Avança Brasil pretende tratar 
os desequilíbrios regionais e sociais existentes “ levando em conta a 
geografia econômica do país e os fluxos de bens e serviços”  iden tifi
cados integrando espaços econômicos internos que transpõem divisões 
estaduais ou mesmo regionais, e “ buscando complementaridade com 
as economias e os recursos naturais dos países vizinhos” .

A Amazônia Legal fo i contemplada por quatro dos sete Eixos 
Nacionais de Integração e Desenvolvimento, quais sejam: E ixo do 
Arco Norte (Roraima e Amapá), E ixo Madeira-Amazonas (Amazonas, 
Pará, Acre e parte de Rondônia), E ixo Araguaia-Tocantins (Pará, 
Mato Grosso, partes do Maranhão, Tocantins, Goiás e D istrito  Fede
ral) e E ixo Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, parte de Rondô
nia e um município no Pará).22

21 No tola!, para o período 2000-2007, os investimentos (públicos e privados) estima
dos para os eixos em todo o País são da ordem de US$229 bilhões, segundo o re
latório do Consórcio Brasiliana, formado pelas empresas Booz Allen &  Hamilton, 
Bechtel International e ABN  Amro Bank.
BRITO, Marky, pág. 321, publicação Biodiversidade na Amazônia Brasileira..., 
ISA 2001.
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5. IMPACTOS SOCIO AMBIENTAIS DO 
AVANÇA BRASIL NA AMAZÔNIA23

O IP A M  -  Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e o ISA 
-  Instituto Socioambiental, partindo de análises sobre o ciclo histórico 
dos desmatamentos na Amazônia que demostram que entre duas e três 
décadas após a abertura de rodovias na Amazônia são desmatados em 
média cerca de 50km de florestas em cada margem, estimaram que 
entre 80.000 e 180.000 km" de florestas poderão ser desmatados nos 
próximos 25 ou 35 anos em função de alguns dos projetos de infra- 
estrutura rodoviária previstos no Avança Brasil24.

Partindo dessa análise, o IP AM  e o ISA demonstram que 31 Ter
ras Indígenas e 26 Unidades de Conservação, que representam respec
tivamente 8,4% e 16,8% do total de T I ’s e U C ’ s Amazônicas, serão 
diretamente afetadas pelas principais obras de infra-estrutura do pro
grama. Ressalte-se que as previsões contidas no referido estudo são 
bastante conservadoras pois não consideram os impactos da consoli
dação e implementação de outros projetos viários como ferrovias e 
hidrovias previstas no Programa Avança Brasil -  prevêem apenas 
impactos das rodovias - ,  nem tampouco os impactos indiretos decor
rentes do efeito sinergético de todas as obras em cada Eixo.

Das áreas identificadas durante o seminário “ Avaliação e Identi
ficação de Ações Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentá
vel e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade na Amazônia Bra
sileira",25 68 áreas consideradas de altíssimo interesse para a conser-

23 Não objetivo com este artigo fazer juízo de valor substantivo acerca do mérito do 
programa e de suas obras, até porque tenho claro que o rompimento do isolamento 
territorial amazônico, se realizado com as devidas cautelas, é um dos únicos cami
nhos para combater a desigualdade e a exclusão social. Se faço alguma insinuação 
meritória, intento somente estimular a reflexão sobre a relação entre a proposta de 
desenvolvimento territorial para a Amazônia e os direitos coletivos e difusos socio- 
ambientais garantidos constitucionalmente.
Relatório “Avança Brasil: os custos ambientais para a Amazônia” , Projeto “Ce- 
nários Futuros para Amazônia” , IPAM/ISA, junho de 2000.
Coordenado pelo Instituto Socioambiental em articulação com o IM AZO N -  Insti
tuto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o ISPN -  Instituto Sociedade, 
População e Natureza, o IPAM -  Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia e 
Conservation International, em que participaram 226 cientistas e representantes
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vação da biodiversidade estariam diretamente ameaçadas somente 
com a pavimentação de algumas das rodovias propostas.

No que tange às sociedades humanas, embora as populações tra
dicionais tenham se colocado como aliados históricos -  e “ aparente
mente”  naturais na conservação da diversidade biológica da Am a
zônia, basta ver que a totalidade das Terras Indígenas e Reservas Ex- 
trativistas na Amazônia estão significativamente conservadas, hão de 
ser consideradas as prováveis conseqüências do estreitamente do con
tato dessas populações com os modelos predatórios característicos das 
atividades econômicas predominantes na Amazônia e prioritariamente 
estimuladas pelo Avança Brasil.

Neste sentido, Cunha e Almeida afirmam: “ Embora as popula
ções tradicionais possam ter explorado o ambiente de maneira sus
tentável no passado, o contato com os novos grupos humanos de 
fronteira  (garim peiros, traficantes, pecuaristas por exem plo) induzirá 
novas estratégias míopes de uso dos recursos. A resultante anomia 
dissolverá moralmente esses grupos, e os jovens de vocação empresa
rial entrarão em conflito com os velhos costumes e com os valores 
baseados na reciprocidade (R. Chase-Smith 1994)”.20

Portanto, o impacto potencial é sinergeticamente duplo: ambien
tal e cultural, ou, em síntese, socioambiental.

O problema se agrava quando abordamos a problemática do 
Avança Brasil sob o enfoque da pequena produção agrícola fam iliar, 
da reforma agrária e da concentração de terras na Amazônia. Alguns 
dados curiosos (de agosto de 2000) da Superintendência Nacional de 
Desenvolvimento Agrário do IN C R A 27 merecem atenção:

-  78% (17.297.748 ha) dos projetos de assentamentos realizados 
no Brasil (22.196.875 ha) estão na Amazônia legal;

de ongs e governos federal, estaduais e municipais, com o apoio do Programa Na
cional de Biodiversidade -  PRONABIO, do Ministério de Meio Ambiente, Maca- 
pá-AP, em setembro de 1999.

"6 CUNHA, Manuela Carneiro da e ALM EIDA, Mauro, “ Populações tradicionais e con- 
ser\>ação” , pág. 184, publicação “ Biodiversidade na Amazônia Brasileira....” , ISA 2001. 
S ILVA , Marcelo Afonso, ' ‘Assentamentos do INCRA da Amazônia Legal: Dados” , 
pág. 67, publicação “ Causas e Dinâmica do Desmatamento na Amazônia” , M M A 
2001 .
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-  63% (304.967) das famílias beneficiadas pelos projetos de as
sentamento rural em todo Brasil (481.942) estão assentadas na 
Amazonia;

-  99% (em área) dos projetos de colonização implantados no 
Brasil até agosto de 2000 estão na Amazonia (13.340.466 ha 
de um total de 13.478.636 ha).

Estes dados ilustram claramente a vasta gama de conflitos entre o 
paradigma político-económico que orienta o Avança Brasil e a reali
dade socioambiental Amazónica que se pretende alterar.

Segundo Becker, “...Vários problemas são inerentes a esse p ro 
grama (Avança Brasil). Primeiro atende um interesse nacional de 
exportação para o exterior -  sem considerar as diferenças e os inte
resses regionais. A prioridade atribuída à infra-estrutura é uma es
tratégia antiga que promove a concentração do povoamento, dos in
vestimentos públicos e privados ao longo e em torno da circula- 
fão..."2*

Henri Acselrad, professor do Ippur -  Instituto de Pesquisa e Pla
nejamento Urbano e Regional da UFRJ -  Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, e membro da coordenação do projeto Brasil Democrático e 
Sustentável, comenta: “ ... se a prioridade é otimizar a competitividade 
dos produtos em um mercado globalizado, as necessidades dos atores 
sociais locais e os critérios por eles sinalizados são ignorados ou até 
abalroados... Dado o viés exportador -  todos os eixos ligam uma re
gião produtora a um porto, com pouca ação no sentido da integração 
interna - , ao direcionar os investimentos para reduzir os gargalos 
apontados pelo mercado, a tendência é acumular aindci mais as ativi
dades e a renda onde já  se encontram c o n c e n tr a d a s 29

Monteiro Neto30 analisa que, "... o governo deverei, por meio de 
suas ações voltadas para superação de gargalos na infra-estrutura de 
transportes e energia, fatalmente, sinalizar para a consolidação e

“  Anais do Seminário Avança Brasil, organizado pelo ISA e IPAM, com apoio da 
Konrad Adenauer e do Gabinete da Senadora Marina Silva -  PT/AC, realizado em 
abril de 2001, no prelo.

29 Idem nota 28.
30 Idem nota 28.
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expansão daquelas atividades produtivas predom inantes na região 
que utilizam de modo extensivo os recursos naturais. ”

Portanto, a tendência natural é a de consolidação do atual modelo 
econômico fundado nas atividades agroexportadoras, que a priori são 
concentradoras de renda e de terras. De acordo com Eugênio Arim a31: 
"...Os estabelecimentos maiores que dois mil hectares correspondem a 
/%  do total dos estabelecimentos e ocupam cerca de 50% da terra. No 
outro extremo, os lotes menores que 20 hectares correspondem a 54% do 
total de estabelecimentos, mas ocupam apenas 1,1% da terra.”

Diante de tamanha complexidade sócio-cultural é de se perguntar 
qual será impacto do Avança Brasil para os extrativistas, povos indí
genas, populações tradicionais e agricultores familiares. De que forma 
serão essas populações integradas aos processos econômicos estimu
lados pelos Eixos de Desenvolvimento? Que garantia o governo ou o 
Estado oferecem para que tais populações não sejam cultural e eco
nomicamente fagocitadas pela nova dinâmica imposta pelos investi
mentos estimulados? Qual o impacto do programa na estrutura fundiá
ria regional e consequentemente na base material de sobrevivência 
física e reprodução sociocultural das populações das florestas?

A Amazônia demanda um plano de desenvolvimento socioeco
nómico e de investimentos em infra-estrutura para integrar o território, 
romper o isolacionismo regional e inclu ir o Brasil no plano do desen
volvimento do continente Sul-Americano. M otivo  pelo qual inclusive 
o tratado de Cooperação Amazônica que dormia profundamente em 
função da inércia do próprio estado brasileiro começa a dar novos 
passos a caminho da integração amazônica. Entretanto, a questão fun
damental que nos convida à reflexão, sem entrarmos no mérito especí
fico de cada um dos projetos e obras previstos no programa Avança 
Brasil (cada qual com seu universo próprio de problemas e contradi
ções), é a suposta incoerência e inadequação, senão do programa 
como um todo, ao menos de boa parte dos projetos que o integram em 
face das características sócio-econômicas, culturais e ambientais da 
região Amazônica.

31 A R IM A , Eugênio, íl Desmatamento, Economia Local e Políticas Públicas” , pág. 261, 
publicação “ Causas e Dinâmica do Desmatamento na Amazônia” , M M A  2001.
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Partindo do pressuposto necessário de que o espaço para o exer
cício de Direitos não é o judiciário, ao contrário, chega-se ao jud ic iá 
rio apenas quando os direitos não são reconhecidos ou exercidos, e 
considerando que o exercício pleno da democracia não se lim ita ao ato 
de votar nas eleições, proponho a seguinte questão aos pensadores e 
operadores do Direito, que será desenvolvida nos tópicos seguintes:

“ que ferramentas o D ire ito  oferece ou pode oferecer para que o povo 
exerça o poder de “ in terag ir” , e porque não d izer de “ in te rv ir”  p reposi
tivam ente na form ulação e no m onitoram ento de políticas públicas que 
os beneficiem  ou afetem seus dire itos co le tivos e d ifusos socioam- 
bientais consolidados constitucionalm ente?”

Em torno dessa questão é que são desenvolvidos os tópicos se
guintes.

6. INSTRUMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO  
TERRITORIAL SOCIO AMBIENTAL

Dois instrumentos de gestão ambiental, previstos genericamente 
na lei que instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente ao meu ver 
devem ser melhor apreendidos pelo Direito. São eles a Avaliação 
Ambiental Estratégica e o Zoneamento Ecológico-Econômico. Vamos 
a eles.

6.1. Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)

A resposta para a questão levantada ao final do item 5 é encon
trada no direito positivo contemporâneo brasileiro em um único, fun
damental, porém insuficiente instrumento: o E IA/R im a -  Estudo Pré
vio de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o 
Meio Am biente.32

É tão somente pela via do EIA/Rim a que as populações humanas 
são chamadas a participar de audiências públicas, quando não raro a

Regulamentado pelas resoluções do CONAM A 001/86 e 237/97.
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uma única audiência, para obterem informações e eventualmente opi
narem (sem nenhuma força vinculante) acerca de projetos ou obras 
potencialmente causadores de significativo impacto ambiental em seus 
territórios, em seus quintais, em suas vidas e na vida de suas futuras 
gerações. Na maioria das vezes, os projetos ou obras sob discussão 
nas audiências públicas integram programas governamentais para os 
quais já  há orçamento aprovado, obras licitadas e não raramente já 
contratadas.

Em relação ao Programa Avança Brasil, são produzidas avalia
ções ambientais tópicas, pontuais e isoladas sobre cada uma das obras 
que integram um mesmo Eixo de Desenvolvimento proposto pelo 
programa, quando não uma mesma grande obra, como por exemplo a 
H idrovia Araguaia-Tocantins, que é objeto de inúmeros E ia/R im a’s -  
Estudos Prévios e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental, cada 
qual especialmente encomendado para um projeto supostamente autô
nom o/ mas que na realidade nada mais significam do que a frag
mentação da mesma grande obra de infra-estrutura. O mais grave é 
que, não raramente, tais projetos são avaliados por órgãos distintos 
vinculados a diferentes esferas de governo (municipal, estadual e fede
ral) e que não se comunicam organicamente.

Algumas vezes por in iciativa própria, às vezes pressionados por 
ações judicia is movidas pelo M inistério Público, ou por organizações 
não-governamentáis ou até mesmo comunidades indígenas,34 o Estado 
e seus parceiros privados cumprem burocráticamente o que estabelece

Como as usinas elevatórias a serem implementadas nas hidrelétricas ao longo de 
todo curso da Hidrovia Araguaia-Tocantins (p.ex.: Usina de Lageado) evidente
mente necessárias para a navegabilidade em toda hidrovia e que, portanto, por se
rem obras conexas e interdependentes, com impactos cumulativos e sinergélicos 
afetando áreas comuns, deveriam ter seus impactos socioambientais analisados in- 
tcgradamente no âmbito da avaliação do eixo da Hidrovia como um todo, a ser 
promovida necessariamente pelo órgão ambiental federal, com a participação dos 
órgãos ambientais estaduais.

4 Exemplo recente foi o caso da ação ordinária movida pelas comunidades indígenas 
Xavante de Areões e Pimentel Barbosa, cujos territórios situam-se às margens do 
rio das Mortes, no Mato Grosso, patrocinada pelos advogados do Instituto Socio- 
ambiental, contra a Hidrovia Araguaia-Tocantins (cujo licenciamento ambiental 
está paralisado desde 1996 por inconsistência nos estudos ambientais associada a 
fraudes explícitas no EIA/Rima).
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o artigo 225, IV  da Constituição Federal e elaboram estudos (nem 
sempre prévios) de impacto ambiental artificiosos (quando não frau
dulentos), submetendo-os ao escrutínio dos próprios órgãos do gover
no -  interessado direto na viabilização da obra -  para análise e apro
vação.

Nenhuma avaliação mais abrangente e integrada do programa 
como um todo é produzida, ou se é, limita-se à avaliação de custo- 
benefício essencialmente baseada em parâmetros econômicos e pro- 
dutivistas marginalizando a abordagem ambiental, social e holística, 
em processo desprovido de qualquer participação popular.

Os estudos de impacto ambiental exigidos pela legislação em v i
gor e elaborados para cada obra isoladamente não têm o condão de 
auferir as propriedades cumulativas e sinergéticas dos impactos socio- 
ambientais causados pelo conjunto das obras integrantes de um plano 
de desenvolvimento regional, como por exemplo dos impactos totais 
de cada um dos Eixos de Nacionais de Integração e Desenvolvimento 
previstos no Avança Brasil, muito menos dos impactos de todos eles.

As justificativas, os meios, e as alternativas tecnológicas, eco
nômicas e sociais para atingir as metas econômicas pré-determinadas 
pelos programas de desenvolvimento, setorial ou territorial, e suas 
correlações com as potencialidades e oportunidades socioambientais 
não são objeto de avaliação estratégica e integrada e muito menos são 
discutidas diretamente com a sociedade.

Critérios ou condicionantes socioambientais são deixados para as 
análises tecnicistas pontuais de cada projeto, por meio dos Estudos de 
Impacto Ambiental que acabam, na maioria das vezes, legitimando 
projetos já  pré-concebidos pelos governos e seus parceiros privados. 
Quando muito, raras vezes, após muita pressão por parte da sociedade 
organizada (onde há sociedade organizada), os Estudos de Impacto 
Ambiental conduzem a algum reparo tecnológico ou a propostas de 
compensação ambiental pelos danos irreversíveis decorrentes das 
obras.

Salta aos olhos a necessidade de institucionalização e regula
mentação, no âmbito do Direito brasileiro, da chamada “ Avaliação 
Ambiental Estratégica” , instrumento já utilizado nos Estados Unidos 
da América, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e na Comunidade Eco
nômica Européia, para identificar e avaliar integradamente os impac-
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tos socioambientais de um conjunto de projetos, de urna política ou 
planos regionais de desenvolvimento.

A  Avaliação Estratégica, como o próprio nome sugere, se aplica em 
níveis estratégicos de decisão anteriores à etapa de análise dos projetos e 
obras específicos, até mesmo facilitando a análise pontual de cada proje
to. Este instrumento de gestão ambiental pode ser dirigido a orientar a 
decisão de govemo em tomo de políticas setoriais (energia, transportes, 
mineração, agropecuária), de programas de desenvolvimento regional, a 
avaliação de políticas (de crédito e tributárias), ou até mesmo direcionado 
a avaliação de impacto de novas legislações A

A legislação brasileira permite que se regulamente a figura da 
Avaliação Ambiental Estratégica, seja no âmbito do C O N A M A , seja 
por meio de decreto presidencial, já  que a Lei de Política Nacional de 
Meio Ambiente (Lei 6.938/81) criou a figura da Avaliação de Impac
tos Ambientais, gênero do qual a Avaliação Ambiental Estratégica, 
assim como o E IA /R im a são espécies. Assim como o C O N A M A  re
gulamentou por via de resolução normativa a figura do Estudo de Im 
pacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental para empreendi
mentos, obras e projetos, é possível, desejável e urge que se faça o 
mesmo em relação à avaliação de políticas, planos e programas.

6.2. O Zoneamcnto Ecológico-Econômico -  ZEE

O pressuposto essencial para que se conceba um plano de desen
volvimento territoria l compatível com as características sócio-cultu- 
rais e ecológicas de uma dada região é a existência de um sólido co
nhecimento acerca das sociedades que nela habitam e das potenciali
dades e vulnerabilidades do território.

Se considerarmos os princípios constitucionais da supremacia do 
interesse público sobre o privado e da eficiência administrativa é razo
ável que seja exigível do poder público o pleno conhecimento das

PARI IDÁRIO, Maria do Rosário, “ Perspectivas futuras: a emergência da Avalia
ção Ambiental Estratégica" , pág. 69, publicação “ Avaliação de Impacto Ambiental 
-  Documentos Ambientais ', Secretaria do Meio Ambiente, Governo do estado de 
São Paulo, 1998.
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demandas e anseios dos diferentes grupos sociais habitantes de um 
dado território, assim como a identificação das características b io lóg i
cas e climáticas, o conhecimento acerca da capacidade de suporte e 
potencialidades hídricas e dos solos, o conhecimento sobre a biodiver
sidade nele existente para a tomada de decisões acerca dos investi
mentos públicos no desenvolvimento da região.

O Zoneamento Ecológico-Econômico é o instrumento de plane
jamento e gestão do território por excelência, talvez o mais adequado 
a preencher a demanda por produção, análise e sistematização de da
dos e informações sobre o território e sua população e para subsidiar o 
poder público e a coletividade na tomada de decisões acerca do desen
volvimento de um dado espaço territorial.

Entenda-se aqui o Zoneamento não como um conjunto de mapas 
em que se define por lei as atividades que podem ou não ser realizadas 
em uma dada região,36 mas sim como um instrumento que expresse “ o 
resultado de um processo político-administrativo, que utiliza o conhe
cimento técnico, ao lado de outros critérios, para fundam entar a ado
ção de diretrizes e normas legais, visando atingir objetivos so
cialmente negociados, que implicam em um conjunto de sanções ou 
incentivos sociais que regulam o uso de recursos e a ocupação do 
território" .37

36 Há uma forte tendência da doutrina jurídica ambiental clássica adotar o conceito de
zoneamento do Direito Urbanístico que tem conotação normativa vinculante, tra
tando o zoneamento como um plano diretor, que disciplina a ocupação do espaço 
territorial municipal, ou o zoneamento industrial da Lei Federal n. 6.803/80, ou 
seja, que entende o zoneamento como a “ divisão do território  em parcelas nas 
quais se autorizam determinadas atividades ou se interdita, de modo absoluto ou 
relativo, o exercício de outras atividades”  (Machado, 1992) ou que trata o zonea
mento como decorrência do planejamento e não o zoneamento como instrumento 
para o planejamento, como nas doutrinas de BIRNFELD, Carlos André Sousa, in 
Proteção Jurídica das Florestas Tropicais, Vol. II, pág. 61-81, Benjamim, A. H. 
V., IMESP, 1999; de MACHADO, Paulo Afonso Leme, Direito Ambiental Brasi
leiro, 1992, 4a ed. pg. 96, Malheiros Editores ou ainda de S ILVA, José Afonso da, 
in Direito Ambiental Constitucional, 1992, 2a edição, Malheiros Editores. 
SCHUBART, Herbert O. R., 1999, “ Biodiversidade e Território na Amazônia” , paper 
apresentado no III Congresso Sul-Americano de Alternativas de Desenvolvimento.
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Sem adentrar na discussão sobre as metodologias apropriadas 
para confecção do ZEE, proponho aqui uma reflexão sobre as contri
buições possíveis do D ireito ao processo de institucionalização do 
Zoneamento Ecológico-Econômico, já  que ele precede, ou ao menos 
deveria preceder, a construção e a implementação de políticas públicas 
que assegurem a realização dos direitos coletivos e difusos socioam- 
bientais reconhecidos constitucionalmente. Mais uma vez parto do 
pressuposto de que direitos coletivos sugerem adoção de políticas 
públicas pelo Estado e que tais políticas devem, pela sua característica 
difusa e coletiva, ser concebidas, avaliadas, monitoradas e atualizadas 
com a participação direta e permanente de seus beneficiários.

Inúmeras são as questões ainda não respondidas e que carecem 
de soluções do ponto de vista juríd ico. Neste sentido diz Brent M i- 
likan:38

“ E  necessário esclarecer m elhor a base ju ríd ic a  do Z E E  nos níveis 
federal, estadual e m un ic ipa l, com a defin ição de um con junto  de ins
trum entos po líticos  e legais para in fluenc ia r a ocupação te rrito ria l e u ti
lização dos recursos naturais. Neste sentido, precisa ser m elhor estuda
da a com pa tib ilização  da legislação sobre d ire itos ind iv idua is  da p ro 
priedade com as responsabilidades coletivas pela qualidade am bienta l, 
con fo rm e  prevista na C onstitu ição Federal.”

O abismo juríd ico-institucional acima referido torna-se ainda 
mais evidente quando analisamos o ZEE como instrumento norteador 
do ordenamento territoria l tendo como pano de fundo algumas leis 
ambientais (algumas delas bastante recentes), que criam sistemas de 
gestão em diferentes níveis espaciais coordenados por diferentes esfe
ras do poder público -  federal, estadual e municipal. Dentre essas nor
mas destacamos:

a) Sistema Nacional de Meio Ambiente (S IS N AM A) -  Instituído 
pela Lei 6.938 de agosto de 1981, que estabelece as competências dos 
órgãos federal, estaduais e municipais de meio ambiente e de seus 
respectivos conselhos de meio ambiente, inclusive para o licencia
mento ambiental de obras e projetos potencialmente causadores de

M IL I KAN, Brent e DEL PRETTE, Marcos, 2000, paper “ Seminário: Avaliação da 
Metodologia do Zoneamento Ecológico-Econômico para Amazônia Legal -  Ma
naus -  A M " -  documento base para discussão.
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impacto ambiental. No plano do S ISNAM A há necessidade de defin i
ção do papel dos conselhos (Nacional, Estaduais e Municipais) na 
formulação dos pressupostos técnicos, sociais, políticos e ambientais 
que nortearão a concepção, implementação, monitoramento e atualiza
ção do ZEE.

b) Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) -  
Aprovado pela Lei 9.985 de ju lho de 2000, que estabelece normas 
para a integração e gestão das Unidades de Conservação -  U C ’s -  
classificadas como de Proteção Integral ou de Uso Sustentável -  cria
das pelo poder público nas três esferas de governo e que também pre
vê normas orientadoras do uso sustentável e da conservação da b iodi
versidade e dos serviços ambientais em propriedades rurais situadas 
nos arredores dos espaços protegidos. O SNUC prevê novos meca
nismos de gestão territorial (mosaicos, corredores ecológicos, zonas 
de amortecimento) calcados em princípios de desenvolvimento territo
rial integrado e de gestão de paisagem (como queiram chamar) e que 
certamente influenciarão os processos de implementação do ZEE em 
níveis locais e regionais.

c) Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos -  
Aprovado pela Lei 9.433 de janeiro de 1997, que dispõe sobre os Co
mitês de Bacia e cria a figura dos Planos de Bacia Hidrográfica que 
disciplinarão as atividades econômicas nas bacias hidrográficas com 
vistas à conservação dos recursos hídricos. Os planos de bacia defin i
rão a intensidade da ocupação do território em cada bacia hidrográfica 
de forma a interferirem (tanto no que respeita ao conteúdo como ao 
processo) em escala mais localizada na concepção dos ZEEs.

Uma das questões recorrentes e polêmicas sobre o ZEE e cuja 
resposta passa necessariamente por uma construção juríd ica diz res
peito ao seu alcance ou poder vinculante sobre as políticas governa
mentais ou até mesmos sobre as atividades privadas. Poderia, por 
exemplo, o poder público realizar ou estimular (via políticas tributárias ou 
crediticias) investimentos em programas de desenvolvimento ou obras de 
infraestrutura conflitantes com o zoneamento? Se o ZEE é uma ferra
menta de gestão política necessária para os diagnósticos e prognósticos 
que embasarão a adoção, pelo Estado, de políticas públicas que necessa
riamente afetam direitos coletivos e difusos constitucionais é razoável 
concluirmos que o D ireito tem contribuições a fazer, seja para ampliar
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e garantir transparência e participação dos diferentes atores sociais na 
sua construção, seja para conferir eficácia aos seus resultados tornan- 
do-o um dos principais instrumentos norteadores das políticas públicas 
socioambientais.

7. CONCLUSÕES

Se é que o D ire ito  substantivo, coletivo e difuso, de acesso à in 
formação e de participação da coletividade na tomada de decisão rela
tiva aos programas de desenvolvimento territorial é um D ireito  fun
damental inafastável, posto que é corolário necessário ao exercício dos 
direitos socioambientais insculpidos na Constituição de 1988, é forço
so concluir que os instrumentos jurídico-legais que permitam a satis
fação desses direitos devam ser desenvolvidos pelo Direito.

O exercício dos direitos coletivos e difusos não pode se lim itar 
aos instrumentos clássicos tais como: o voto nas eleições, às ações 
civis públicas ou populares no Poder Judiciário, ou ainda à participa
ção lim itada e legitimadora em audiências públicas esporádicas. Des
necessário dizer que esses instrumentos são fundamentais, mas siga
mos adiante trilhando novos caminhos que aprimorem a democracia.

O Estado, como um organismo em constante (embora lento) pro
cesso de transformação, precisa oferecer mecanismos inovadores que 
instrumentalizem os novos Direitos, dentre os quais sobressalta a de
manda popular por maior participação na formulação de políticas pú
blicas socioambientais.

Os inúmeros conselhos populares, como por exemplo os Conse
lhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente ou de Desenvolvi
mento Rural Sustentável, ou mesmo os Comitês de Bacia Hidrográfica 
previstos na legislação agrária, ambiental e de recursos hídricos, ca
minham a passos largos, neste sentido. No entanto, embora os espaços 
estejam sendo abertos, os desafios ainda são grandes. A  dependência 
dos membros desses colegiados em relação aos governantes, a inge
rência político-partidária, a falta de preparo dos próprios técnicos dos 
órgãos governamentais, a baixa participação da comunidade local, a 
baixa informação de seus membros, a exclusão das mulheres e dos 
jovens, são apenas alguns dos obstáculos que deverão e certamente
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serão transpostos ao longo da construção histórica da sociedade po líti
ca contemporânea.39

As circunstâncias fático-políticas que tradicionalmente têm im 
pedido a adoção de políticas públicas mais democráticas e coerentes 
do ponto de vista socioambiental, tais como o clientelismo, a ingerên
cia política nas decisões locais, a erosão salarial do funcionalismo 
público, o baixo grau de capacitação e especialização dos quadros 
técnicos governamentais, o inchaço e a corrupção estrutural, a exces
siva burocratização, o corporativismo, a instabilidade crônica no fluxo 
orçamentário supostamente serão gradativamente enfrentadas com o 
aprimoramento e a democratização dos mecanismos de gestão pública 
comentados neste artigo, já  que os espaços por eles abertos necessa
riamente demandarão um maior envolvimento popular com os gesto
res públicos e os temas de interesse popular.

Os dois instrumentos.discutidos neste artigo, o ZEE e a Avalia
ção Ambiental Estratégica, constituem portanto uma evolução neces
sária no plano da efetividade dos direitos socioambientais constitucio
nais e poderão, se bem desenvolvidos e articulados entre si, ampliar e 
qualificar os espaços políticos existentes introduzindo (ainda que a 
fórceps) mais justiça socioambiental no universo da realidade política.

O ZEE, a passos lentos, vem sendo implementado nos estados 
amazônicos já  há mais de dez anos, sem que sejam discutidas questões 
básicas, que já suscitam conflitos preocupantes. Exemplo recente des
se embate é o conflito entre o ZEE de Rondônia, aprovado por lei 
estadual, e o Código Florestal (Lei Federal 4.771/65) no que se refere 
às áreas passíveis de expansão da agropecuária.40

Após denúncia formulada por um conjunto bem organizado de 
movimentos sociais e de organizações não governamentais o Governo 
Federal fo i convencido a realizar a aclamada avaliação ambiental es

ABR AM O VAY, Ricardo, “ O Capital Social dos Territórios: repensando o desen
volvimento ru ra l", pág. 301, publicação “ Reforma Agrária e Desenvolvimento Sus
tentável" do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento, Ministério do Desen
volvimento Agrário, 1998.

40 Neste caso específico o Tribunal Regional Federal da I a Região concedeu liminar 
suspendendo a eficácia do Zoneamento Sócio-ecológico de Rondônia, em inovado
ra Ação C ivil Pública movida pelo Fórum de Organizações Não-governamentais de 
Rondônia.
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tratégica dos Eixos de Integração e Desenvolvimento. Trata-se, sem 
dúvida alguma, de um avanço expressivo a ser comemorado. Contudo, 
as premissas e pressupostos que nortearão a avaliação assim como as 
instâncias políticas que apreciarão e darão seu parecer conclusivo 
acerca do desenho do programa, das obras e dos projetos que o inte
grarão não estão definidos. Tampouco estão definidos os processos e 
as instâncias coletivas de discussão, se é que existirão. Tamanha é a 
anomia em relação ao tema que o mesmo consórcio de empresas que 
concebeu o programa dos eixos para o Governo Federal, ganhou a 
licitação para fazer a avaliação ambiental estratégica sobre o Avança 
Brasil na Amazônia.

Portanto, fica claro que o instrumento ainda não é reflexo do D i
reito dos povos ao desenvolvimento sustentável, mas apenas mais uma 
das diversas ferramentas que a administração pública tem ao seu dis
por para o exercício da gestão territorial que pode ou não ser utilizada, 
ao sabor das pressões e vontades políticas de plantão.

Fica, portanto, registrada aos pensadores, realizadores e transforma
dores do Direito, sejam juizes, promotores, procuradores, acadêmicos ou 
advogados populares e ambientalistas a preocupação para que trabalhem 
no intuito de transformar (seja pela via da reconstrução ou da interpre
tação normativa) essas duas importantes ferramentas de gestão ambiental 
(ZEE e AAE) em Direito do cidadão brasileiro. Que esses (nem tão no
vos) instrumentos de democratização da gestão territorial sirvam para que 
os “ direitos socio ambientais -  outro ra fruto do sonho de coletividades 
tradicionalmente excluídas do processo político brasileiro trans
bordem das páginas constitucionais e dos livros de direitos e ganhem  
vozes vivas nas florestas, cerrados, caatingas e campos, ao longo das 
aldeias, vilas, rios e igarapés, da Amazônia à Mata Atlântica. Vozes que 
encontrem eco nas cidades, metrópoles, Conamas, Consemas, Câmaras, 
Assembléias, Congressos e Palácios. ”
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CAPÍTULO IV

SOCIOAMBIENTAL DO 
LOCAL AO GLOBAL





De um modo geral os artigos que compõem esta publicação 
abordam, ainda que em perspectivas diferentes, os respectivos temas 
correlacionando o local ao global, principalmente em função da neces
sária relação de causa e efeito -  de dupla mão — entre a normalização 
interna e o direito internacional.

Os artigos que integram o último capítulo desta obra trazem re
flexões que merecem ser lidas sob a ótica do contraponto entre o local 
e o global, muito embora pudessem estar alocadas tanto no capítulo 
“ Conceitos Fundamentais para os Direitos Socioambientais” , como é 
o caso do artigo do Professor Purvin que aborda a questão da função 
socioambiental da propriedade rural, ou o artigo do Professor Edésio 
que estuda os mecanismos para a implementação do Direito à Cidade 
que poderia perfeitamente integrar o capítulo “ Instrumentos para a 
realização dos Direitos Socioambientais” , assim como o artigo da 
advogada ambientalista e professora Rachel Biderman, que estaria 
bem situado no capítulo “ Desafios Jurídicos para a Síntese Socioam
biental” .

Porém, como que para estimular uma abordagem metodológica 
diferenciada, que também poderia orientar o estudo das demais contri
buições que integram este livro, propomos a leitura dos artigos que 
seguem sob a lente do “ local e do global”  e suas interfaces.
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O primeiro artigo deste capítulo apresenta uma série de reflexões 
sobre o Estatuto da Cidade. Edésio critica o processo segregacionista 
decorrente natural da lógica mercantilista que sobrepõe o interesse da 
especulação imobiliária aos interesses populares pelo acesso ao solo 
urbano e à moradia popular. Levanta questões como a falta da dimen
são metropolitana no ordenamento juríd ico e propõe a necessidade de 
integração entre o D ireito Ambiental e o D ireito Urbanístico, em face 
da crise de moradia e do caráter elitista de muitas das leis urbanísticas 
e ambientais. Neste contexto, o conflito entre preservação ambiental e 
o direito a moradia, fruto da leitura excessivamente formalista da le
gislação ambiental que ensejaria a visão naturalista do meio ambiente 
livre de conflitos (m ito do retorno ao Jardim do Éden) precisa ser 
transposto e os princípios e instrumentos propostos pelo Estatuto da 
Cidade permitem essa ruptura, segundo o autor.

Os últimos dados do censo oficial informam que cerca de 80% da 
população brasileira vive nas cidades -  e a cidade é o “ local”  onde as 
coisas acontecem - ,  portanto, os impactos desse contingente popula
cional no plano regional e até mesmo nacional não podem ser despre
zados. O processo de urbanização e metropolização é “ global” , fruto 
da expansão do “ way o f life " de mercado (da sociedade burocrática de 
consumo dirig ido), do cidadão cada vez mais “ consumidor”  e menos 
cidadão e da inexistencia de políticas concretas de manutenção do 
trabalhador no campo. O inchaço das cidades traz conseqüências ob
vias e nefastas para o equilibrio ecológico planetário e precisa ser 
observado pela lente panorámica que integra o urbano e o rural com o 
regional e o global.

O segundo artigo aborda a questão da qualidade e segurança do 
trabalhador na agricultura como elemento intrínseco da função social 
da propriedade rural. O “ local”  do trabalhador rural é o campo, ao 
Estado incumbe zelar pela saúde e segurança do trabalhador e pelo 
equilibrio ambiental do seu local de trabalho. Vasta é a legislação 
doméstica, assim como internacional sobre a matéria, como demonstra 
o Professor Purvin, que denuncia a absoluta omissão do poder público 
brasileiro para com o assunto.

As políticas de créditos e de implementação de infra-estrutura 
viária privilegiam os produtores rurais que têm condições de competitivi
dade no mercado global em detrimento de políticas que valorizem o
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o trabalhador do campo* e a agricultura fam iliar. Um outro fato que 
merece ser correlacionado com o tema em questão (rural vs. urbano) é 
a própria política de criação de unidades de conservação de proteção 
integral em áreas historicamente ocupadas por populações tradicionais 
que por óbvio exerce influencia direta nas cidades. O éxodo rural é a 
conseqüência natural das referidas A p o lít ic a s . As cidades e o campo 
mantêm relações, por vezes obvias, por vezes sutis, que encontram 
combustível aditivado na não implementação de políticas que va lori
zem as populações tradicionais e os agricultores familiares.

No últim o artigo deste capítulo, a advogada ambientalista Rachel 
Bidermann apresenta o estado da arte das negociações internacionais 
em torno de um tema essencialmente “ global” . A lém das preciosas 
informações trazidas pelo artigo, interessa destacar que a proteção e 
recuperação das florestas brasileiras pode exercer um papel importante 
no plano do cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil 
para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Neste campo, 
assim como nas discussões sobre conservação da diversidade b io lóg i
ca, o Brasil possui uma vantagem comparativa interessante: a floresta 
amazónica e os cerrados do centro-oeste precisam ser utilizados com 
sabedoria e a Mata Atlántica precisa ser recuperada.

É aqui fundamentalmente que as questões urbanas e rurais inter- 
penetram-se pois o desenvolvimento desenfreado das fronteiras agrí
colas, bem como o inchaço e o crescimento desordenado das cidades -  
como que num processo simbiótico de retroalimentação em aspira! 
progressiva - ,  são processos que precisam ser estudados e contro
lados, posto que ambos, direta e indiretamente, exercem influencia 
sobre a liberação de gases tóxicos na atmosfera. É o local interferindo 
diretamente no global. Nesse contexto, vale destacar o papel dos po
vos indígenas e populações extrativistas na contribuição para o arma
zenamento e absorção de gases de efeito estufa, vez que mantêm con
servados mais de um milhão de quilômetros quadrados de florestas e

As recentes Arcgulamentações sobre organismos geneticamente modificados e 
sobre agrotóxicos, assim como a filosofia que orienta o desenho dos Eixos Nacio
nais de Integração e Desenvolvimento que integram o Programa Avança Brasil 
comprovam a assertiva.
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cerrados, o que equivale a mais de 10% do territorio nacional. É o 
socioambiental agindo do local ao global.

Se é que o Brasil realmente pretende cumprir seus compromissos 
no plano internacional (global) relativos à proteção de sua sociobiodi- 
versidade (Convenção de Diversidade Biológica), assim como à redu
ção nas emissões de gases de efeito estufa (Convenção de Clima e 
Protocolo de Kyoto), urge que as políticas públicas “ locais” , regionais 
e nacionais, favoreçam o cumprimento das funções sociais da terra 
urbana e rural, como forma de estimular a fixação do homem (indíge
na, extrativista, trabalhador rural) no campo em condições econômicas 
e ambientais sustentáveis, e que as políticas urbanas considerem a 
necessidade de compatibilização entre o direito social à moradia e o 
direito ao meio ambiente (urbano) sadio, ao mesmo tempo que permi
tam um planejamento de fundo que resgate a cidadania “ local”  assimi
lando o princípio de que as ações cotidianas locais exercem forte in
fluência na sustentabilidade regional, nacional e global.
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 
POLÍTICA AMBIENTAL NO BRASIL: 

CONFRONTANDO A QUESTÃO URBANA
Edésio Fernandes

1. Introdução. 2. A importância do meio ambiente 
urbano. 3. Problemas da política e da gestão urbano- 
ambiental no Brasil. 4. Preservação ambiental vs. d i
reito de moradia: uma falsa questão. 5. Um novo 
Estatuto para as cidades brasileiras. 6 Uma mudança 
paradigmática. 7. Novos instrumentos urbanísticos. 
8. A importância da gestão urbana. 9. Regularização 
fundiária. 10. Conclusão

1. INTRODUÇÃO

Este artigo discute a necessidade de incorporação sistemática de 
uma dimensão urbana no contexto mais amplo da agenda de discussão, 
pesquisa e ação ambiental no Brasil. Em seguida a uma breve apre
sentação do quadro das questões ambientais urbanas e dos principais 
problemas da política e gestão urbano-ambiental no país, discutirei as

Jurista e urbanista; mestre c doutor em Direito pela University o f W arwick; profes
sor do Development Planning Unit/University College London e do Lincoln Insti
tute o f Land Policy/Cambridge M A; coordenador do IRGLUS-Intemational Re
search Group on Law and Urban Space.
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bases do falso conflito entre valores ambientais e os valores sociais de 
moradia. Por fim, discutirei os principais aspectos do Estatuto da Cidade, 
a recente lei federal de política urbana que propôs uma compatibilização 
entre a “ agenda verde”  e a “ agenda marrom”  das cidades.

2. A IMPORTÂNCIA DO MEIO AMBIENTE URBANO

Muito tem sido discutido acerca dos problemas que afetam o meio 
ambiente no Brasil, e muitas têm sido as críticas acerca da política am
biental brasileira. De fato, essa é uma área de pesquisa que tem crescido 
significativamente ao longo dos últimos quinze anos, no Brasil e interna
cionalmente.1 Diversos estudos têm mostrado como as dramáticas mu
danças ambientais -  do desmatamento da Amazônia à desertificação do 
Nordeste -  têm sido causadas por, e contribuído para, mudanças climáti
cas globais. A maioria dos estudos tem se concentrado nos ecossistemas 
complexos e globalmente importantes como a Amazônia, o Pantanal e a 
Mata Atlântica. Essas são regiões onde o ambiente natural tem sido cada 
vez mais afetado nos últimos vinte anos pela introdução de novas rela
ções de produção, novas tecnologias e novos padrões de uso do solo e de 
exploração de recursos naturais e minerais. Diversas formas de relações 
sociais e de conflito social têm sido provocadas nessas regiões pelas no
vas atividades econômicas, e as condições de vida e sobrevivência dos 
grupos tradicionais têm sido especialmente afetadas.2

Em particular, merecem destaque as conseqüências ambientais e 
socioculturais dos processos econômicos que têm criticamente afetado 
os povos indígenas sobreviventes na Amazônia. Um dos episódios 
mais trágicos e em grande medida ainda não reconhecidos da história 
latino-americana tem sido o violento extermínio, ao longo de cinco 
séculos, dos ocupantes originais do solo brasileiro: de um grupo o rig i
nal calculado entre três e cinco milhões de índios, apenas pouco mais

1 Para uma análise mais ampla da evolução da legislação ambiental no Brasil, veja 
Fernandes (1992; 1996b).

2 Tratei dos principais aspectos jurídicos da questão da Amazônia em minha disser
tação de LL.M . in Law in Development junto ao Departamento de Direito da Uni
versity o f Warwick; veja Fernandes, (1989); veja também Fernandes (1996b).
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de trezentos m il permanecem, ainda clamando pelo reconhecimento 
adequado e inequívoco de seus direitos territoriais. Também no vasto 
meio rural brasileiro, novas relações socioeconómicas e tecnológicas e 
novos padrões de produção e trabalho têm provocado um grave im 
pacto ambiental. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra 
talvez seja a manifestação mais visível do conflito  social que está se 
proliferando nas áreas rurais.

Neste breve artigo, pretendo me concentrar na discussão ainda 
muito negligenciada do meio ambiente urbano brasileiro, embora deva 
ser enfatizado que todas as mudanças socioambientais no país são 
fundamentalmente inter-relacionadas.

Acredito que este foco nas áreas urbanas é necessário e mesmo ur
gente, a começar pelo fato inescapável de que mais de 80% da população 
total estão vivendo atualmente nas cidades. Visando originalmente dar 
suporte à industrialização do país, um processo intensivo e altamente 
predatório de desenvolvimento urbano tem provocado a concentração 
massiva de populações e atividades econômicas em poucas áreas do ter
ritório nacional, ao longo das últimas sete décadas. O modelo urbano- 
industrial já provocou mudanças socioespaciais drásticas no Brasil, bem 
como conseqüências ambientais muito graves, cujas implicações podem 
ser tecnicamente comparadas aos efeitos de grandes catástrofes naturais.

Conduzido principalmente por forças de mercado e por uma ação 
elitista e excludente do Estado, particularmente no que concerne às con
dições de acesso à terra urbana e de produção da moradia, a urbanização 
no Brasil resultou em cidades fragmentadas, onde, por razões de especu
lação, a vasta maioria dos grupos pobres tem sido segregada para viver -  
em favelas, cortiços, loteamentos irregulares e loteamentos clandestinos -  
em condições habitacionais precárias, em assentamentos informais inade
quados do ponto de vista das condições ambientais. A  combinação desse 
processo de segregação territorial com o processo de exclusão socioeco
nómica provocado pelas desigualdades extremas na distribuição da rique
za e da renda há tanto existentes no país resultou em um ciclo explosivo, 
e crescente, de pobreza e violência. '

Em minha tese de Ph. D. junto ao Departamento de Direito da University o f Warwick 
desenvolvi uma análise crítica do processo de urbanização no Brasil sob uma pers
pectiva sócio-jurídica; veja Fernandes (1994a; 1995a); veja lambem Fernandes (2000c).
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A baixa qualidade de vida nas cidades tem sido agravada ainda 
mais pela diversidade de formas de poluição resultantes especialmente 
da produção industrial e do sistema de transporte baseado em automó
veis. Dentre muitos outros problemas ambientais existentes nas cida
des, também devem ser mencionados os serviços públicos insuficien
tes, a distribuição desigual de equipamentos urbanos e comunitários, a 
falta de áreas verdes, os padrões inadequados de uso do solo e baixa 
qualidade técnica das construções. Apesar das mudanças econômicas 
no setor industrial, bem como do seu decréscimo relativo em anos 
recentes, o crescimento urbano no Brasil ainda é alto e um novo sis
tema de cidades está se formando, com a população migrando para as 
cidades de porte médio ao invés das capitais. Nesse contexto, mais do 
que nunca, a discussão sobre a política ambiental precisa com patib ili
zar a “ agenda verde”  com a chamada “ agenda marrom”  das cidades.

3. PROBLEMAS DA POLÍTICA E DA GESTÃO 
URBANO-AMBIENTAL NO BRASIL

É inegável que mudanças positivas têm acontecido na política 
ambiental brasileira ao longo dos últimos quinze anos, especialmente 
desde que a Constituição de 1988 entrou em vigor como resultado de 
um processo histórico importante de ampla mobilização sociopolítica, 
criando as condições básicas para a redemocratização e descentraliza
ção do país e consolidando uma forma menos distorcida de um pacto 
federativo cooperativo. Dentre outros avanços, a Constituição de 1988 
introduziu os capítulos originais sobre meio ambiente e política urba
na que têm dado suporte a toda uma nova leva de leis e políticas am
bientais em todos os níveis de governo. Desde então, de modo geral 
pode-se dizer que tem havido no Brasil uma conscientização crescen
te sobre temas ambientais, assim como uma disseminação cada vez 
maior de informações vindas de diversas fontes, especialmente desde 
a Conferência da ONU no Rio de Janeiro em 1992. Isso tem levado, 
em diversos casos, à definição inicial de uma agenda progressista para 
ação e proteção ambiental e para a formulação de diversos programas 
ambientais importantes nos vários níveis de governo, incluindo algu
mas poucas experiências promissoras de elaboração de Agendas 21
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locais. Pode-se dizer que tem havido uma gradual incorporação da 
dimensão ambiental nos processos de planejamento, tomada de deci
sões e gestão das áreas urbanas, sobretudo no contexto dos m unici
pios.

Entretanto, os dados disponíveis também confirmam o argu
mento geral de que as realidades ambientais do país não têm melhora
do significativamente na mesma proporção do avanço das leis e das 
políticas ambientais, existindo uma grande defasagem não só por 
conta da escala e natureza dos diversos problemas existentes, mas 
também devido ao fato de que ainda há muitos problemas e obstáculos 
que impedem uma ação ambiental eficiente em todos os níveis de 
governo. Esses problemas e obstáculos são todos inter-relacionados, 
mas podem ser agrupados em três categorias, quais sejam, jurídica, 
institucional e política, e merecem ser brevemente referidos.

Em termos jurídicos, é importante questionar o mito de que os pro
blemas ambientais brasileiros se devem à falta de uma legislação ambien
tal adequada. De fato, ainda que existam muitas imperfeições e lacunas, o 
país já tem uma boa ordem jurídica para dar suporte à ação e proteção 
ambientais, com uma definição adequada de princípios, conceitos, pode
res e responsabilidades, incluindo a legislação recente sobre crimes am
bientais. Em particular, o reconhecimento constitucional de direitos urba
nos e ambientais como direitos coletivos deve ser destacado, com a con
seqüente atribuição da capacidade de agir para associações civis sem fins 
lucrativos (ONGs -  organizações não-govemamentais) e outras organi
zações coletivas para terem acesso aos tribunais visando a efetivar a pro
teção ambiental.4 Entretanto, mesmo levando em conta a ação ambiental 
cada vez mais importante do Ministério Público (Promotorias de Justiça 
de Meio Ambiente), as condições gerais de aplicação das leis ainda são 
muito precárias, especialmente dado o aparato em grande medida inade
quado de administração pública existente, bem como à ação obsoleta, 
lenta e cara do poder judiciário.

Em termos institucionais, os problemas existentes têm incluído 
conflitos de ação institucional; capacidade institucional insuficiente 
das agências públicas para a implementação e monitoramento de pro-

Discuti os principais aspectos da Ação C ivil Pública em outros trabalhos; veja 
Fernandes (1994b; 1995b).
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gramas; falta de coordenação -  entre os níveis de governo e mesmo no 
mesmo nível -  das agências públicas, que freqüentemente operam a 
partir de uma lógica setorial, senão empresarial; problemas esses que 
têm sido agravados ainda mais pela falta crônica de recursos financei
ros. Como resultado, muitas das políticas ambientais têm sido parcial
mente implementadas, quando não são meramente retóricas. Um fator 
particular deve ser enfatizado nesse contexto: a ordem político-insti
tucional brasileira não reflete a ordem urbano-territorial do país, espe
cialmente devido à falta de uma dimensão metropolitana no sistema 
constitucional. Entretanto, o processo de metropolização tem sido uma 
das características mais importantes do crescimento urbano, e matérias 
ambientais fundamentais como abastecimento de água, transporte, 
localização industrial, aterros sanitários e uso do solo, dentre outras, 
têm uma dimensão metropolitana que não pode ser devidamente trata
da somente a partir do nível municipal.

Finalmente, em termos políticos mais amplos, entre os muitos pro
blemas que poderiam ser mencionados devem-se enfatizar as práticas ge
neralizadas de corrupção; a natureza imatura dos partidos e instituições po
líticas; a falta de continuidade de programas promissores devido às mu
danças eleitorais; e a diversidade de formas de clientelismo que são per
petuadas devido ao baixo nível educacional da população e à falta de edu
cação política. Acima de tudo, deve-se dizer que o sistema de representação 
política existente no Brasil não reflete o cenário político dinâmico e con
traditório do país, especialmente dada à falta de mecanismos adequa-dos de 
representação proporcional. Para dar apenas um exemplo, a composição do 
Congresso Nacional e o poder efetivo da chamada “ bancada mralista”  d ifi
cilmente revelam a estrutura urbana do país. A verdade é que o chamado 
“ shadow state”  representando os interesses de grupos econômicos, nacio
nais e transnacionais, continua poderoso e controla a ação do estado e a 
implementação de políticas públicas, especialmente ao não permitir ne
nhuma mudança mais significativa na estrutura fundiária altamente con
centrada do país e no sistema político como um todo. Por outro lado, o 
escopo para a ação política de outras formas de organizações sociopolíticas 
tais como os movimentos sociais e as ONGs ainda é muito limitado.

Nesse contexto, quais seriam as soluções possíveis para os pro
blemas ambientais em áreas urbanas? É verdade que, em grande me
dida, o futuro das políticas sociais e ambientais depende da d ifíc il
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implementação de políticas econômicas e fiscais nacionais e mesmo 
internacionais que sejam bem sucedidas ao dar respostas aos diversos 
problemas econômicos e monetários acumulados, bem como aos desa
fios globais da produção pós-industrial, especialmente o desemprego. 
Entretanto, muito pode ser feito nos níveis nacional, estadual e m uni
cipal.

Em termos jurídicos, a implementação de condições adequadas 
de aplicação das leis vai depender da criação de melhores mecanismos 
de administração pública e, acima de tudo, de um sistema jud ic ia l 
mais eficiente. Uma ampla reforma do poder jud ic iá rio  é crucial. Em 
termos institucionais, a formulação de políticas ambientais requer uma 
ação integrada das agências públicas em -  e entre -  todos os níveis 
governamentais, bem como a alocação de recursos orçamentários ade
quados, dentro do contexto de relações intergovernamentais redefin i
das no qual a questão da gestão das áreas metropolitanas não seja ne
gligenciada.

Em termos políticos mais amplos, há uma necessidade funda
mental de que os mecanismos tradicionais de representação democrá
tica sejam combinados com formas mais efetivas de participação d i
reta no processo decisorio e na gestão urbana. Com todas as suas l i 
mitações, algumas experiências de parcerias público-privadas e so
bretudo a formulação do orçamento participativo em algumas cidades 
ao longo dos últimos dez anos já  provaram que muito pode ser alcan
çado, mesmo no nível municipal, em um contexto renovado de rela
ções entre o estado e a sociedade. Um problema fundamental que pre
cisa ser urgentemente enfrentado diz respeito à estrutura fundiária 
excludente do país. A  noção constitucional da função social da pro
priedade precisa ser materializada através de políticas urbanas e am
bientais que combatam a especulação im obiliária, promovam melhor 
acesso à inlraestrutura urbana existente, democratizem o acesso à terra 
e à habitação, e regularizem os assentamentos informais.

Em suma, reforma urbana, reforma juríd ica e reforma do setor 
público têm de andar de mãos dadas, dentro do quadro referencial de 
uma agenda progressista de governança urbana. Entretanto, em última 
análise, o futuro das políticas ambientais vai depender da mobilização 
social renovada, dentro e fora do aparato estatal.
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4. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL VS. DIREITO  
DE MORADIA: UMA FALSA QUESTÃO

No contexto da agenda mais ampla da discussão sobre o meio 
ambiente urbano, há um tema essencial que merece atenção especial, 
já que se trata de uma questão cada vez mais importante para a popu
lação brasileira, qual seja: a necessidade de juristas, administradores 
públicos, ambientalistas, urbanistas e o M inistério Público se sensibi
lizarem ainda mais com a necessidade de uma maior integração entre 
o Direito Ambiental e o Direito Urbanístico. Vinte anos após a apro
vação da lei nacional da política do meio ambiente, a integração entre 
a agenda verde e a agenda marrom não se reduz apenas à questão do 
controle da poluição industrial -  que fo i um dos fatores determinantes 
da elaboração daquela lei -, mas, dentre outras tantas questões sociais 
graves, envolve diretamente a questão crucial da crise crescente de 
moradia que afeta grande parcela da população brasileira.5

Se a discussão anterior sobre a agenda marrom se justificava pelo 
reconhecimento do direito à saúde, a discussão contemporânea se 
justifica ainda mais pelo reconhecimento do direito à vida -  que é o 
argumento central do Direito Ambiental. Elemento essencial ao direito 
à vida é o direito de todos de morarem em algum lugar adequado, em 
condições dignas e com qualidade de vida -  o que é um dos temas 
centrais do D ireito Urbanístico.

Entretanto, como tenho argumentado, o padrão de crescimento 
das cidades brasileiras tem se caracterizado pelo desconhecimento 
desse direito. Como resultado das décadas de urbanização intensiva, 
as cidades brasileiras são poluídas, caras, ineficientes, injustas e ile
gais. Refletindo o quadro internacional, a urbanização continuará 
crescendo no Brasil nas próximas décadas, ainda que dentro do quadro 
global de mudanças econômicas significativas. A urbanização cres
cente deverá ser acompanhada do aumento da pobreza e, como já se 
sabe, os impactos da combinação de tais processos serão de toda or
dem, sobretudo ambiental e social.

1 Essa questão é tratada por diversos dos autores de uma coletânea que organizei 
recentemente; veja Fernandes (2001).
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Essa pressão crescente sobre a terra urbana e seus recursos tem 
ganhado um peso ainda maior no que toca aos processos de produção 
da moradia. Dados existentes revelam que, na falta de opções adequa
das e acessíveis de moradias oferecidas pelo mercado e pelas políticas 
públicas, entre 40% e 80% da população brasileira estão vivendo ile 
galmente nas áreas urbanas, se consideradas as condições de acesso ao 
solo e de produção da moradia. Dentre outras implicações igualmente 
nefastas, viver ilegalmente significa viver sem segurança de posse, 
sem ter acesso a serviços e equipamentos públicos e comunitários e 
sem desfrutar dos benefícios e oportunidades trazidos pela urbaniza
ção. Deve-se ressaltar que tal processo de crescimento da ilegalidade 
urbana de forma alguma se reduz aos grupos mais pobres -  como in 
dica a proliferação de formas ilegais de uso e ocupação do solo entre 
as camadas mais ricas, como os chamados “ condomínios fechados” , 
revelando a crise do D ireito  como um todo. Contudo, o impacto desse 
processo sobre os grupos mais vulneráveis é certamente maior em 
termos sociais, políticos e ambientais, e como tal precisa ser urgente
mente enfrentado. Tal processo de exclusão social e segregação espa
cial tem ao mesmo tempo causado, e sido afetado por, um processo 
crescente de degradação ambiental nas cidades brasileiras.6

E importante destacar aqui o papel central que o D ire ito  -  e os 
operadores do D ireito  -  tem tido nesse processo. Papel esse que decor
re não somente da inexistência ou omissão das leis e políticas urba
nísticas, mas também do elitismo de muitas das leis urbanísticas e 
ambientais em vigor, que não consideram as realidades socioeconómi
cas de acesso ao solo e à moradia. Também devem ser mencionados o 
poder segregador das leis urbanísticas que reservam as melhores áreas 
urbanizadas (a custa da ação estatal, isto é, dos cofres públicos) para 
grupos mais favorecidos, assim determinando diretamente os valores 
fundiários, e sobretudo o papel determinante da noção conservadora, 
individualista e absolutista do direito de propriedade im obiliária urba
na que a reduz à mera condição de mercadoria. Em outras palavras, o 
fenômeno da ilegalidade tem sido causado não só pela combinação

A discussão sobre o fenômeno da ilegalidade urbana não só no Brasil, mas interna
cionalmente, é o tema central da coletânea que organizei; veja Fernandes &  Varley 
(1998).
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entre mercados de terras especulativos e sistemas políticos excluden- 
tes, mas também pela ordem jurídica em vigor. Como resultado, o 
lugar dos pobres nas cidades tem sido as áreas inadequadas para a 
ocupação humana e, com freqüência cada vez maior, as áreas públicas 
e as áreas de preservação ambiental. Em face desse legado histórico 
ingrato, com o déficit habitacional atualmente calculado em milhões 
de unidades, tanto o poder público quanto a comunidade organizada 
precisam formular respostas urgentes.7

Porém, o que tem sido identificado em várias situações de gestão ur
bano-ambiental, envolvendo inclusive a ação dos administradores pú
blicos e dos operadores do Direito, juizes e promotores -  é a formação e 
mesmo o acirramento de um conflito entre valores ambientais e valores 
sociais, e especialmente de um conflito entre preservação ambiental e 
direito de moradia, sobretudo no contexto dos programas de regularização 
fundiária de favelas e loteamentos clandestinos que têm sido formulados 
pelos governos municipais de algumas cidades. Essa tensão tem gerado 
uma fragmentação ainda maior na ação das agências públicas, e tem sido 
caracterizada pela falta de diálogo, várias formas de intolerância e por um 
vazio de decisões. Como conseqüência desse impasse, novas práticas de 
ilegalidade e novos processos de degradação ambiental têm acontecido 
diariamente nas cidades brasileiras, alguns deles sendo diretamente pro
vocados pelo próprio poder público.

Mas, será que existe mesmo um conflito entre preservação ambien
tal e direito de moradia? A final, ambos são direitos sociais reconheci
dos na Constituição e nos tratados internacionais, por exemplo na 
Agenda 21 e na Agenda Habitat, e ambos são materializações do es
sencial direito à vida. Mais ainda, o D ireito Ambiental e o D ireito 
Urbanístico têm a mesma origem, qual seja, o principio da função 
social da propriedade. Em alguma medida, esse impasse tem decorrido 
de uma leitura excessivamente formalista da legislação ambiental, 
que, ao não fazer a necessária integração entre os diversos princípios 
constitucionais e direitos sociais em vigor, parece expressar e mesmo 
absolutizar uma visão naturalista de um meio ambiente que se dá em

Para uma análise mais ampla desse ponto, veja os trabalhos reunidos em Fernandes 
(1998a).
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um espaço abstrato e livre de conflitos, sobretudo dos conflitos de 
direitos de propriedade.

Acredito que, por mais que esse conflito  de leis possa existir em 
alguns casos, o que existe com mais freqüência é um conflito  na ação 
institucional das agências públicas, incluindo o M in istério  Público, 
conflito  esse que poderia ser pelo menos minim izado se houvesse uma 
devida compreensão do conceito amplo de meio ambiente proposto 
pela Constituição, qual seja, a visão holística e processual do meio 
ambiente como sendo o padrão de interação entre elementos naturais, 
artificia is e culturais que permite o desenvolvimento equilibrado da 
vida humana, equilíbrio esse que não é absoluto, mas que é política e 
historicamente determinado -  e que tem de levar em conta em alguma 
medida a questão crucial da moradia popular.

É nesse contexto que se encontra a importância maior do instituto 
do Plano D iretor municipal, que deve ser compreendido não apenas 
um instrumento de gestão urbana e ambiental, mas sobretudo como o 
processo compreensivo e participativo no qual pode se dar o enfren- 
tamento dos diversos conflitos existentes acerca do uso e ocupação do 
solo urbano e de seus recursos. O processo de formulação, aprovação 
e implementação do Plano Diretor não é senão o processo de constru
ção, contínua e renovada, de um consenso possível entre interesses 
individuais e interesses coletivos, e entre valores sociais e ambientais 
-  ou seja, talvez não o cenário ideal, certamente não um cenário inad
missível, mas seguramente um cenário possível. O Plano D iretor das 
cidades, entendido em sentido amplo como o conjunto integrado da 
legislação urbanística e ambiental municipal, é a própria condição 
constitucional de reconhecimento do direito individual de propriedade 
imobiliária.

A  Constituição de 1988 reconheceu três novos direitos coletivos, 
que precisam ser integrados por juristas e administradores públicos: os 
direitos ao planejamento das cidades, ao meio ambiente equilibrado e 
à participação popular na gestão das cidades. O desafio colocado a 
todos, juristas e não-juristas, é promover a integração entre os princí
pios constitucionais e legais à luz da noção de função social e ambien
tal da propriedade e da cidade. Somente uma tal ampla interpretação 
teleológica pode prevalecer sobre a leitura legalista, formalista e ex- 
cludente que tem sido dominante, no sentido de perm itir a construção
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de novos argumentos jurídicos que combinem, na medida do possível, 
os direitos de preservação ambiental e de moradia.

Falar em Direito Urbanístico e em Direito Ambiental no Brasil 
de hoje significa falar não somente nas normas legais em vigor, mas 
também na qualidade política do processo de produção dessas leis, nas 
condições e obstáculos para seu cumprimento efetivo, e na dinâmica 
do processo sócio-jurídico de produção da ilegalidade. É papel de 
todos -  dos setores estatal, privado, comunitário e voluntário, bem 
como do M inistério Público -  juntar forças, e não d iv id ir, para assim 
enfrentar as graves questões ambientais urbanas, sobretudo de forma a 
dar suporte à ação dos governos municipais comprometidos com a 
promoção da reforma urbana.

5. UM NOVO ESTATUTO PARA AS CIDADES BRASILEIRAS

No dia 10 de julho de 2001 foi aprovada a importante Lei Federal n° 
10.257, chamada “ Estatuto da Cidade” , que regulamenta o capítulo origi
nal sobre política urbana aprovado pela Constituição Federal de 1988. A 
nova lei -  que de forma explícita promove a integração entre o Direito 
Urbanístico e o Direito Ambiental -  com certeza vai prestar-se a dar su
porte jurídico ainda mais consistente e inequívoco à ação daqueles gover
nos municipais que têm se empenhado no enfrentamento das graves 
questões urbanas, sociais e ambientais que diretamente afetam a vida da 
enorme parcela de brasileiros que vivem em cidades. De fato, se a Cons
tituição de 1988 já tinha afirmado o papel fundamental dos municípios na 
formulação de diretrizes de planejamento urbano e na condução do pro
cesso de gestão das cidades, o Estatuto da Cidade não só consolidou esse 
espaço da competência jurídica e da ação política municipal, como tam
bém o ampliou sobremaneira.8

Em seguida à análise conceituai geral acerca da importância da 
nova lei a partir de uma perspectiva jurídico-política, discutirei bre
vemente as três dimensões fundamentais do Estatuto da Cidade, quais

8 Para estudos de casos brasileiros e internacionais de como tem se dado essa inte
gração entre leis e políticas urbanas e ambientais, sobretudo no contexto da gestão 
municipal, veja Fernandes (1998b; 2000a, b) e Fernandes et al (1999).
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sejam, os novos instrumentos urbanísticos disponíveis para a constru
ção de uma outra ordem urbana pelos municípios; os processos apon
tados para a gestão democrática das cidades; e os instrumentos ju ríd i
cos propostos para a regularização fundiária dos assentamentos in fo r
mais em áreas urbanas municipais.

6. UMA MUDANÇA PARADIGMÁTICA

A devida utilização das possibilidades da nova lei depende fun
damentalmente da compreensão de seu significado e alcance no con
texto da ordem juríd ica brasileira. Foram precisos mais de dez anos de 
discussões e modificações de toda ordem para que o projeto de lei 
original fosse finalmente aprovado, e o texto fina l da lei revela as 
muitas dificuldades do processo de negociação e barganha que se deu 
entre diversos interesses distintos existentes acerca da questão do 
controle ju ríd ico  do desenvolvimento urbano. Depois de aprovada 
pelo Congresso Nacional em 18 de junho de 2001, a nova lei fo i en
caminhada para a sanção e/ou vetos do Presidente da República, e 
uma polêmica entre juristas fo i intensamente explorada, e mesmo 
fomentada, por setores contrários à aprovação de vários dos seus prin
cípios e instrumentos, no sentido de argüir sua inconstitucional idade e 
assim jus tifica r o veto presidencial. No final desse processo foram 
vetados apenas alguns dispositivos sobre questões específicas, mas 
nem por isso as controvérsias entre os juristas diminuíram.

Embora freqüentemente mascarada por discussões aparentemente 
técnicas acerca de aspectos formais da nova lei, o que sempre esteve 
em jogo -  dentro e fora da discussão no Congresso Nacional -  é a re
sistência dos grupos conservadores ligados ao setor im obiliá rio  à nova 
concepção -  proposta pela Constituição Federal e consolidada pelo 
Estatuto da Cidade -  dada ao direito de propriedade im obiliária  ur
bana, qual seja, o princípio constitucional da função social (e ambien
tal) da propriedade e da cidade. Trata-se de princípio que de alguma 
forma vem sendo nominalmente repetido por todas as constituições 
brasileiras desde a de 1934, mas que somente na de 1988 encontrou 
uma fórmula consistente, que pode ser assim sintetizada: o direito de 
propriedade im obiliária  urbana é assegurado desde que cumprida sua
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função social, que por sua vez é aquela determinada pela legislação 
urbanística e ambiental, sobretudo no contexto municipal.

Cabe especialmente ao governo municipal promover o controle 
do processo de desenvolvimento urbano, através da formulação de 
políticas de ordenamento territorial nas quais os interesses individuais 
dos proprietários de terras e construções urbanas necessariamente co
existam com outros interesses sociais, culturais e ambientais de outros 
grupos e da cidade como um todo. Para tanto, fo i dado ao poder públi
co municipal o poder de, através de leis e diversos instrumentos urba
nísticos, determinar a medida desse equilíbrio possível entre interesses 
individuais e coletivos quanto à utilização desse bem não renovável 
essencial ao desenvolvimento sustentável da vida nas cidades, qual 
seja, o solo urbano.

Contudo, a noção da função social da propriedade ainda é em gran
de medida uma figura de retórica, já que a ação efetiva dos setores priva
dos ligados ao processo de desenvolvimento urbano tem se pautado por 
outra noção, qual seja, a do direito de propriedade individual irrestrito. A 
base jurídica dessa noção tem sido dada pelo Código C ivil de 1916 -  
aprovado quando apenas cerca de 10% de brasileiros viviam em cidades, 
no contexto de um país ainda fundamentalmente agrário, mas que ainda 
se encontra em vigor. Deve-se salientar que o “ novo”  Código C ivil re
centemente aprovado não é de todo coerente com a proposta do Estatuto 
da Cidade no que diz respeito à noção do direito de propriedade imobiliá
ria individual, com o que novas controvérsias jurídicas deverão ser explo
radas por grupos conservadores no futuro.

Expressando a ideologia do legalismo liberal, o Código C iv il de 
1916 defende a noção da propriedade individual de maneira quase que 
absoluta. Ao longo do processo de urbanização intensiva no país, e em 
que pesem as mudanças drásticas ocorridas na sociedade brasileira 
nesse período, a ação do poder público no controle do desenvolvi
mento urbano tem encontrado obstáculos nos princípios civilistas, que 
ainda orientam grande parte da doutrina jurídica e das interpretações 
dos tribunais. O currículo obsoleto dos cursos de Direito -  que inclu
em quatro anos e meio de discussões formais sobre tal Código C iv il 
totalmente ultrapassado em muitos aspectos -  certamente tem d ificu l
tado a mudança de “ olhar”  sobre a questão urbana: os juristas brasilei
ros ainda olham para a cidade a partir da perspectiva do lote privado, e
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naturalmente não vêem ou entendem nada além dos interesses in d iv i
duais dos proprietários. Quando muito, os juristas um pouco mais 
antenados para a ação do poder público justificam  a aplicação de al
gumas restrições administrativas ao exercício da propriedade urbana.

Culminando um processo de reforma jurídica que começou na 
década de 1930, o que a Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade 
propõem é exatamente essa mudança de “ olhar” , isto é, de paradigma 
conceituai de compreensão e interpretação, substituindo o princípio 
individualista do Código C iv il pelo princípio da função social da pro
priedade -  que, diga-se de passagem, se encontra presente de maneira 
central nas ordens jurídicas de muitos dos países capitalistas mais 
avançados. Na base de muitas das críticas à nova lei, percebe-se uma 
visão comum aos juristas conservadores brasileiros de que existiria 
um direito de propriedade “ natural” , intocável, quase sagrado: é preci
so que os juristas entendam que, no ordenamento ju ríd ico  brasileiro 
como de resto nos demais países do mundo capitalista, nada que diz 
respeito à definição juríd ica do direito de propriedade é a-histórico, 
pois toda ordem juríd ica é histórica, cultural e politicamente produzida 
-  e modificada. Ao se prenderem em excesso ao positivismo e ao fo r
malismo jurídicos, conscientemente ou não, os juristas brasileiros têm 
estado a serviço de interesses econômicos que vêem nas cidades tão 
somente o palco da acumulação de capital, sem preocupação com 
outros interesses sociais e ambientais na utilização do solo urbano.

Além disso, argumentar que existe na ordem juríd ica brasileira 
um conceito único de direito de propriedade é uma falácia: são muitas 
as formas reconhecidas de direitos de propriedade -  imóvel, móvel, 
pública, privada, rural, urbana, intelectual, financeira, industrial, etc. - ,  
sendo que cada forma específica tem sido tratada juridicamente de 
maneira diferente. A noção liberal do Código C iv il já  foi profunda
mente modificada no que diz respeito a vários desses direitos, permi
tindo a intervenção crescente do estado no domínio econômico da 
propriedade -  a tal ponto que hoje se discute a retirada do estado e o 
novo lugar do mercado. É no que toca a uma forma específica de pro
priedade -  a da propriedade im obiliária -  que, por razões históricas e 
político-econômicas, o estado brasileiro ainda não conseguiu reformar 
o liberalismo ju ríd ico  clássico. As decadentes cidades brasileiras são o 
resultado desse fracasso do estado na reforma da ordem juríd ica libe-
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ral, já  que a lógica especulativa do mercado, que vê na propriedade tão 
somente um valor de troca, não dá conta das questões sociais e am
bientais.

Mais do que nunca, cabe aos municípios promover a materializa
ção do novo paradigma da função social e ambiental da propriedade e 
da cidade através da reforma da ordem jurídico-urbanística e ambien
tal municipal.

7. NOVOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

Confirmando e ampliando o espaço constitucional garantido para 
a ação dos municípios no controle do processo de desenvolvimento 
urbano, o Estatuto da Cidade não só regulamentou os instrumentos 
urbanísticos previstos pela Constituição de 1988, como também criou 
outros. Esses são instrumentos que podem e devem ser utilizados pe
los municípios de forma combinada, de maneira a promover não ape
nas a regulação normativa dos processos de uso, desenvolvimento e 
ocupação do solo urbano, mas especialmente para induzir ativamente 
os rumos de tais processos, podendo dessa forma interferir direta
mente com, e reverter, o padrão e a dinâmica dos mercados im obiliá
rios produtivos formais, informais e sobretudo especulativos que, 
como operam hoje, têm determinado o processo crescente de exclusão 
social e segregação espacial nas cidades brasileiras.

A combinação entre os instrumentos regulatórios tradicionais do 
planejamento urbano -  zoneamento, loteamento/desmembramento, 
taxas de ocupação, modelos de assentamento, coeficientes de apro
veitamento, gabaritos, recuos, etc. -  com os novos instrumentos in
dutores regulamentados pelo Estatuto da Cidade -  como a determina
ção de edificação/parcelamento/utilização compulsórios; a aplicação 
extrafiscal do IPTU progressivo no tempo; a imposição da desapro- 
priação-sanção com pagamento em títulos da dívida pública; o estabe
lecimento do direito de superfície; o uso do direito de preempção; a 
outorga onerosa do direito de construir - ,  com certeza abriu todo um 
novo e amplo leque de possibilidades para a ação dos municípios na 
construção de uma nova ordem urbana economicamente mais eficien-
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te, politicamente mais justa e mais sensível às questões socioambien- 
tais das cidades.

Contudo, a utilização de tais instrumentos e a efetivação das no
vas possibilidades de ação pelos municipios depende fundamental
mente da definição previa de urna ampia estrategia de planejamento e 
ação, expressando um “ projeto de cidade”  que tem necessariamente de 
ser explicitado publicamente através da legislação urbanística e am
biental municipal, começando com a lei do Plano Diretor. Nesse con
texto, é de fundamental importância que os municípios promovam 
uma ampla reforma de suas ordens jurídicas de acordo com os novos 
princípios constitucionais e legais, de forma a aprovar um quadro de 
leis urbanísticas e ambientais condizentes com o novo paradigma da 
função social da propriedade e da cidade.

8. A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO URBANA

Outra dimensão fundamental do Estatuto da Cidade, novamente 
consolidando e ampliando a proposta básica da Constituição Federal 
de 1988, diz respeito à necessidade de os municípios promoverem a 
devida integração entre planejamento, legislação e gestão urbano- 
ambiental, de forma a democratizar o processo de tomada de decisões 
e assim legitimar plenamente uma nova ordem jurídico-urbanística de 
natureza socioambiental.

O reconhecimento pelos municípios de processos e mecanismos 
juríd ico-políticos adequados que garantam a participação efetiva dos 
cidadãos e associações representativas no processo de formulação e 
implementação do planejamento urbano-ambiental e das políticas 
públicas -  através de audiências, consultas, conselhos, estudos de 
impactos de vizinhança, estudos de impacto ambiental, in iciativa po
pular na propositura de leis e sobretudo através das práticas do orça
mento participativo -  é tido, assim como o Estatuto da Cidade, como 
sendo essencial para a promoção da gestão democrática das cidades. 
Além disso, a nova lei enfatiza a importância do estabelecimento de 
novas relações entre o setor estatal, o setor privado e o setor comunitá
rio, especialmente através de parcerias e operações urbanas consorcia- 
das, que têm que se dar dentro de um quadro ju ríd ico-po lítico  clara e
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previamente definido, incluindo mecanismos transparentes de controle 
fiscal e social.

Também nesse contexto é preciso que os municípios promovam 
uma reforma compreensiva de suas leis e processos de gestão político- 
institucional, político-social e político-administrativa, de forma a efe
tivar e ampliar as possibilidades reconhecidas pelo Estatuto da Cidade.

9. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A outra dimensão fundamental do Estatuto da Cidade diz res
peito aos instrumentos jurídicos reconhecidos para a promoção, pelos 
municípios, de programas de regularização fundiária dos assentamen
tos informais, dentro da proposta mais ampla já  introduzida pela 
Constituição de 1988 de que cabe às políticas públicas municipais 
promover a democratização das formas de acesso ao solo urbano e à 
moradia.

O Estatuto da Cidade reconheceu que a crise generalizada de mo
radia e a proliferação de formas de ilegalidade urbana no que diz res
peito aos processos de acesso ao solo e à moradia -  produzidas pela 
combinação entre a falta de políticas habitacionais adequadas e a au
sência de opções suficientes e acessíveis oferecidas pelo mercado 
im obiliário -  são ao mesmo tempo resultados e causas de vários dos 
problemas urbanos e ambientais enfrentados pelos municípios. Além 
de regulamentar os institutos já  existentes do usucapião especial urba
no e da concessão de direito real de uso, que devem ser preferencial
mente usados pelos municípios para a regularização das ocupações 
respectivamente em áreas privadas e em áreas públicas, a nova lei 
avançou no sentido de admitir a utilização de tais instrumentos de 
forma coletiva. Diversos dispositivos importantes foram aprovados de 
forma a garantir o registro de tais áreas nos cartórios imobiliários, que 
há muito têm colocado obstáculos às políticas de regularização. Deve- 
se ressaltar que o Estatuto da Cidade faz repetidas menções à necessi
dade de que tais programas de regularização fundiária se pautem por 
critérios ambientais.

A seção do Estatuto da Cidade que propõe a regulamentação de 
um terceiro instrumento mencionado na Constituição de 1988, qual
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seja, a concessão de uso especial para fins de moradia, foi totalmente 
vetada pelo Presidente da República por razões jurídicas, ambientais e 
políticas. Contudo, dada sobretudo à mobilização do Fórum Nacional 
da Reforma Urbana, em 4 de setembro de 2001 foi assinada pelo Pre
sidente a Medida Provisória n° 2.220, que reconheceu, em determina
das condições e respeitados certos criterios ambientais, o direito sub
je tivo  (e não apenas como prerrogativa da administração pública) dos 
ocupantes de imóveis de propriedade pública -  inclusive municipal -  à 
concessão de uso especial para fins de moradia. A  Medida Provisória 
também estabelece em que condições o poder público municipal pode 
promover a remoção dos ocupantes de áreas públicas para outras áreas 
mais adequadas, sobretudo do ponto de vista ambiental. Trata-se de 
medida de extrema importância social e política, mas que certamente 
vai ex ig ir um esforço juríd ico, político e administrativo articulado dos 
municípios de forma a responder às situações existentes de maneira 
juridicamente adequada, e também de forma condizente com os outros 
interesses sociais e ambientais da cidade como um todo.

10. CONCLUSÃO

A aprovação do Estatuto da Cidade consolidou a ordem constitu
cional quanto ao controle juríd ico do desenvolvimento urbano, visan
do reorientar a ação do poder público, do mercado im obiliá rio  e da so
ciedade de acordo com novos critérios econômicos, sociais e ambien
tais. Em especial, o Estatuto da Cidade encampou de maneira exem
plar a proposta de integração entre o D ire ito  Urbanístico e o D ire ito  
Ambiental no contexto da ação municipal, compatibilizando a “ agen
da verde”  e a “ agenda marrom”  das cidades.

Sua efetiva materialização em leis e políticas públicas e sobretu
do sua efetivação em estratégias e programas de ação urbano-am
biental, contudo, vai depender fundamentalmente da ampla m obiliza
ção da sociedade brasileira, dentro e fora do aparato estatal. Em espe
cial, o papel dos municípios -  e dos juristas -  nesse processo é de 
fundamental importância, para que sejam revertidas as bases do pro
cesso de espoliação e destruição socioambiental que tem caracterizado 
o crescimento urbano no Brasil.
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O HEM ESTAR DO TRABALHADOR 
RURAL COMO FUNÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE
G uilherm e José P u rv in  de F igue iredo*

1 Introdução. 2. Direitos sociais dos trabalhadores. 
3. D ireito à vida. 4. D ireito à saúde. 5. Princípios da 
ordem econômica. 6. Relações de consumo e sadia 
qualidade de vida. 7. Função social da propriedade. 
8. Conceito de meio ambiente do trabalho. 9. Con
flitos e tensões sociais no ambiente rural. 10. Nor
mas de saúde e segurança do trabalho. 11. Agrotóxi- 
cos. 12. D ireito comparado. 13. D ireito internacio
nal. 14. Desapropriação para fins de reforma agrária.

1. INTRODUÇÃO

A valorização do trabalho humano e a livre in iciativa constituem 
o fundamento da ordem econômica brasileira. A  finalidade desta é 
assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da ju s ti
ça social. Estas premissas estabelecidas no “ caput”  do art. 170 da

* Procurador do Estado de São Paulo. Professor de Direito Ambiental (CEDA -  
Faculdades de Saúde Pública e de Direito da USP e CCJES-USF -  Campus de São 
Paulo). Presidente do IBAP -  Instituto Brasileiro de Advocacia Pública e Diretor 
da Escola Brasileira de Direito e Política Ambiental do Instituto O D ireito Por Um 
Planeta Verde.
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Constituição da República de imediato vinculam todas as diretrizes 
sobre a ordem econômica e financeira às disposições constitucionais 
sobre a ordem social.

Cuidaremos aqui de ressaltar um dos mais importantes aspectos 
desse vínculo, que é a busca do bem estar do trabalhador rural, condi
ção necessária para a caracterização do cumprimento da função social 
da propriedade rural.

2. DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES

Ao conformar-se aos ditames da justiça social, a ordem constitu
cional econômica nos remete de imediato aos chamados direitos so
ciais relacionados no art. 6o, C.R.: educação, saúde, trabalho, moradia, 
lazer, segurança, previdência social, proteção à infância e à materni
dade e assistência aos desamparados.

A  primeira vertente de direitos sociais relacionada na Constituição 
da República é a dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. O art. 7o 
elenca nada menos do que trinta e quatro direitos desses trabalhadores, 
merecendo aqui especial destaque, por sua vinculação com o Direito 
Ambiental, o disposto em seu inciso X X II: “ a redução dos riscos ineren
tes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, cons
titui direito social inalienável dos trabalhadores urbanos e rurais, sem 
prejuízo de outros que visem à melhoria de sua condição social.”

As normas de saúde, higiene e segurança devem ter por meta a 
progressiva eliminação de todos os riscos inerentes ao trabalho, razão 
pela qual necessitam de constante reavaliação e aperfeiçoamento para 
se adequarem às evoluções tecnológicas na área. Busquemos apresen
tar a relação entre este direito social dos trabalhadores e a função so
cial da propriedade, demonstrando em primeiro lugar como é que o 
direito à vida e à saúde se insere no conceito de justiça social.

3. DIREITO À VIDA

Partimos sempre do pressuposto de que a inviolabilidade do d i
reito à vida, prevista no “ caput”  do art. 5o, CR, é o alicerce de todo o
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ordenamento ju ríd ico  brasileiro. Não nos daremos ao trabalho de de
monstrar a correção desta assertiva que, em nosso entendimento, é 
pré-jurídica, vez que nitidamente constitui corolário de nossa filiação 
à teoria política dos Direitos Humanos. O direito à vida, é certo, é a 
primeira dentre as cinco garantias fundamentais arroladas no referido 
dispositivo constitucional, antecedendo os direitos à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade sem que um determinado crité
rio lógico, como por exemplo ordem alfabética, o justificasse. Toda
via, ainda que tal não ocorresse, mesmo assim insistiríamos nesse 
pressuposto político: não há como transigir nesta afirmação, de que a 
aplicação da Constituição da República e do ordenamento infracons- 
titucional deve se d irig ir no sentido de assegurar a todos uma existên
cia digna e de garantir o direito humano fundamental à sadia qualida
de de vida, tanto sob uma perspectiva sócio-cultural como sanitária e 
ambiental. Dignidade humana e qualidade de vida são vetores inteira
mente convergentes e muitas vezes chegam a se confundir.

4. D IREITO  À SAÚDE

A saúde é direito de todos e dever do Estado, diz o art. 196, CR. 
Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é mera ausên
cia de doenças ou enfermidades, mas um estado de completo bem 
estar físico, mental e social. Não é por outro motivo que logo à frente, 
o art. 200 transcende a perspectiva meramente clínica para alcançar 
essa meta do estado de saúde, arrolando dentre as atribuições do Sis
tema Único de Saúde -  SUS a execução das ações de vigilância sani
tária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; a parti
cipação no controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
e, ainda, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele com preen
dido o do trabalho. E nem poderia ser de outra forma, já  que o art. 
225, “ caput", declara solenemente que o meio ambiente ecologica
mente equilibrado (inclusive o do trabalho) é um bem essencial à sa
dia qualidade de vida.

Do exposto, podemos extrair uma primeira conclusão, qual seja a de 
que a proteção da saúde do trabalhador é dever do Estado intimamente
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relacionado com a incumbência que este tem de assegurar a efetividade 
do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

5. PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA

Recolocando o debate sob a lente da ordem econômica, encontra
remos nos incisos do art. 170, CR, determinados princípios que se 
entrelaçam e que não podem ser analisados dissociadamente. São eles:

I -  soberania nacional;
II -  propriedade privada;

II I  -  função social da propriedade;
IV  -  livre concorrência;
V -  defesa do consumidor;

V I -  defesa do meio ambiente;
V II -  redução das desigualdades regionais e sociais;

V III  -  busca do pleno emprego;
IX  -  tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País.

A expressão “ função social”  é encontrada em diversas passagens da 
Carta Republicana, como por exemplo no art. 5o, inciso X X III (“ a pro
priedade cumprirá sua função social” ); no art. 173, § I o, inc. I (a lei dis
porá sobre a função social das empresas públicas, das sociedades de eco
nomia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de 
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços); no art. 
182, § 2o (“ a propriedade urbana cumpre a sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 
plano diretor” ); e no art. 186 (que relaciona os requisitos para cumpri
mento, pela propriedade rural, de sua função social).

6. RELAÇÕES DE CONSUMO E 
SADIA QUALIDADE DE VIDA

É sobre o art. 186, CR, que deveremos nos debruçar na busca dos 
fundamentos jurídicos que nos levam a concluir que o bem estar do
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trabalhador rural é um dos elementos necessários para a caracterização 
da função socioambiental da propriedade. Todavia, insistimos na im 
possibilidade de se analisar dissociadamente os diversos princípios da 
ordem econômica: todos eles convergem para a estrutura normativa e 
fática caracterizadora da função social da propriedade, viga sustenta
dora do direito à vida insculpido no “ caput”  do art. 5o.

Ilustrativamente, tomemos o princípio da defesa do consumidor 
como ponto de partida para a nossa tese.

Ensina Eros Roberto Grau que a defesa do consumidor é um 
“Princípio constitucional impositivo (Canotilho), a cum prir dupla 
função, como instrumento para a realização do fim  de assegurar a 
todos existência digna e objetivo principal a ser alcançado. No últim o 
sentido, assume a feição de diretriz (Dw orkin) -  norma-objetivo -  
dotada de caráter constitucional conform ador, justificando a re iv ind i
cação pela realização de políticas públicas” . E prossegue: “ Ao princí
pio confere a Constituição, desde logo, concreção nas regras inseridas 
nos seus arts. 5'J, X X X II -  o Estado promoverá, na forma da lei, a 
defesa do consumidor -, 24, V III  -  responsabilidade por dano ao con
sumidor -, 150, § 5o -  ’a lei determinará medidas para que os consu
midores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre 
mercadorias e serviços’ - ,  e 48 das Disposições Transitórias -  deter
minação de que o Congresso Nacional elaborasse, dentro de cento e 
vinte dias da promulgação da Constituição, um código de defesa do 
consumidor” .1

Esse mesmo ilustre jurista destaca, ainda, o caráter eminente
mente conformador da ordem econômica, do princípio da defesa do 
consumidor, em razão da “ não configuração das medidas voltadas à 
defesa do consumidor como meras expressões da ordem pública. A 
sua promoção há de ser lograda mediante a implementação de especí
fica normatividade e de medidas dotadas de caráter interventivo” .2

Ora, a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos pro
vocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços conside
rados perigosos ou nocivos constitui direito básico do consumidor

1 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo, 
 ̂ Malheiros, 5a ed., p. 262.
2 Idem, p. 264.
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(CDC, art. 6o, inc. I). Coerentemente, o art. 4° do CDC dispõe que a 
Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendi
mento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, 
saúde e segurança e, ainda, a melhoria de sua qualidade de vida, den
tre outras metas, ficando claramente apontado aqui o norte do art. 225, 
“ caput", CR (direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
essencial à sadia qualidade de vida).

A partir desta rápida digressão, podemos perceber que os princí
pios da ordem econômica estão logicamente orientados para a defesa 
da vida com dignidade.

7. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Como já fo i apontado ao final do tópico 5 supra, em diversas 
ocasiões a Constituição da República reporta-se à expressão “ função 
social". Discorrendo sobre as diferentes formas de propriedade na 
ordem econômica, José Afonso da Silva distingue as suas principais 
peculiaridades. Temos, assim, o dever do cumprimento da função 
social da empresa, condicionado à livre iniciativa, a partir da valoriza
ção do trabalho humano, da defesa do consumidor, da defesa do meio 
ambiente, da redução das desigualdades regionais e sociais e da busca 
do pleno emprego, ficando com isto “ configurada a sua direta im p li
cação com a propriedade dos bens de produção , especialmente impu
tada à empresa pela qual se realiza e efetiva o poder econômico, o 
poder de dominação empresarial. Disso decorre que tanto vale falar de 
função social da propriedade dos bens de produção , como de função  
social do poder econômico" .3

Por outro lado, a propriedade urbana segue diretrizes peculiares 
para a caracterização de sua função social, vinculadas que estão à 
ordenação da cidade expressa no plano diretor. A  aproximação destas 
diretrizes ao mandamento constitucional fundamental vem expressa 
no art. 39 do Estatuto da Cidade, verbis: “A propriedade urbana cum
pre sua função social quando atende às exigências fundam entais de

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo, 
Malheiros, 19a edição, p. 792.
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ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurado o a ten
dimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à 
justiça  social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, res
peitadas as diretrizes previstas no art. 2 o desta Lei”.

Finalmente, o art. 186, CR, fixa as condições para preenchimento da 
função social da propriedade rural. Reportando-se às lições de Femando 
Pereira Sodero, José Afonso da Silva ensina que a doutrina segundo a 
qual toda riqueza produtiva tem uma finalidade social e econômica, de
vendo seu detentor fazê-la frutificar, em seu benefício e no de sua comu
nidade, “ trouxe um novo conceito de direito de propriedade rural que 
informa que ela é um bem de produção e não simplesmente um bem pa
trimonial; por isso, quem detém a posse ou a propriedade de um imóvel 
rural tem a obrigação de fazê-lo produzir, de acordo com o tipo de terra, 
com a sua localização e com os meios e condições proporcionados pelo 
Poder Público, que também tem responsabilidade no cumprimento da 
função social da propriedade agrícola” .4

Como é sabido, são cinco os requisitos que devem ser simultane
amente preenchidos para o cumprimento da função social da proprie
dade rural (art. 186, incisos I a IV ):

a) aproveitamento racional e adequado;
b) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis;
c) preservação do meio ambiente;
d) observância das disposições que regulam as relações de tra

balho;
e) exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e dos 

trabalhadores.
Não adentraremos aqui na discussão acerca de questões relaciona

das com o Direito Individual do Trabalho. No entanto, importa destacar 
desde logo que estamos lidando com um universo de quatro milhões e 
setecentos mil trabalhadores rurais dos quais, segundo a CONTAG -  
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, apenas um 
milhão e setecentos m il têm carteira de trabalho assinada.

4 Idem, pp. 797-8.
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8. CONCEITO DE MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

Antes de adentrarmos na regulamentação do art. 186, inciso 
IV , CR, pela Lei n° 8.629/93, será necessário discorrer, ainda que 
perfunctoriamente, acerca da conceituação de meio ambiente do 
trabalho.

A  expressão “ meio ambiente do trabalho”  tem o condão de 
aproximar dois ramos do direito poucas vezes estudados conjunta
mente: o D ire ito  Ambiental e o D ire ito  do Trabalho. A  intersecção 
destas duas disciplinas cientificamente autônomas se processa 
exatamente na área da Saúde e Segurança do Trabalho. Tanto o 
D ire ito  Internacional Publico como o D ire ito  Constitucional B ra
sile iro consagram tal expressão. É o que se vê, exem plificativa- 
mente, no conhecido “ Programa Internacional para M elhoria  das 
Condições e M eio Ambiente de Trabalho”  (P IAC T), da O IT ; ou em 
sua Convenção n° 155, de 1981, que trata especificamente da “ Se
gurança, Saúde dos Trabalhadores e Meio Ambiente do Trabalho” ; 
e, em nosso ordenamento interno, temos a referência a tal expres
são no já  mencionado art. 200, inc. V III ,  CR, que dispõe sobre a 
incumbência do SUS de colaborar na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho. Não é diferente na Constituição 
do Estado de São Paulo (art. 223, V I, letras “ a”  e “ b” ).

Na busca do conceito de meio ambiente do trabalho , convém 
conjugar as idéias de local de trabalho e de conjunto de condições, 
leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 
afetam o ser humano em sua atividade laborai: O conceito transcende 
a concepção meramente espacial (local de trabalho como elemento do 
contrato de trabalho) e se afasta da falsa dicotomia ambiente natural x  
ambiente artificial. Na verdade, a atividade laborai não se lim ita a um 
único espaço geográfico, admitindo a movimentação do trabalhador. 
Por tal razão, podemos dizer que meio ambiente do trabalho é o local 
onde o trabalhador desenvolve a sua atividade profissional. Este as
pecto do meio ambiente -  o meio ambiente do trabalho -  assim, des
loca-se com o trabalhador nos períodos em que este se encontra no

3 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Direito Ambiental e a Saúde dos Tra
balhadores. São Paulo, LTR, 2000, p. 44.
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exercício da atividade laboral. Em outras palavras, a idéia de meio 
ambiente do trabalho  está centralizada na pessoa do trabalhador no 
momento em que ele desenvolve sua atividade laborai, daí porque a 
irrelevância da dicotomía natural vs. artificial.

Tome-se, por exemplo, o caso do trabalhador numa reserva 
extrativista: um seringueiro da Amazônia está, sem sombra de dú
vida, imerso naquele espaço que costumeiramente denominamos 
de meio ambiente natural. Ora, esse “ ambiente natural”  é, também, 
seu ambiente de trabalho  no momento em que ele exerce a sua fa i
na diária.

Poder-se-ia com isto dizer que o mero atendimento dos requisitos 
previstos no inciso II do art. 186, CR -  mais especificamente, a pre
servação do meio ambiente -  já  seria por si só suficiente para caracte
rizar o atendimento da exigência de bem estar do trabalhador rural 
para efeito de preenchimento das condições definidoras da função 
social da propriedade rural? Acreditamos que não, pois as normas 
jurídicas que tratam do meio ambiente do trabalho não buscam neces
sariamente a tutela do próprio meio ambiente, mas deste enquanto 
complexo de fatores em interação com a saúde física e psíquica do 
trabalhador.

Um exemplo concreto deixará mais clara esta diferença. No 
caso de preservação de um estabelecimento industria l em razão de 
seu va lor h istórico ou arquitetônico, o bem tutelado não haverá de 
ser o meio ambiente do trabalho. Por se tratar de um patrim ônio 
cu ltura l, protegido será o meio am biente cultural. Assim , no caso 
de existência de risco para a saúde e a segurança do trabalhador, 
eventual d ificu ldade no aperfeiçoamento das condições de seguran
ça do local de trabalho poderia surgir diante da im possibilidade de 
alteração de suas características arquitetônicas. Nesse caso, a tutela 
do bem cu ltura l trará por conseqüência a im possibilidade de pros
seguimento das atividades laborais naquele local, desde que não 
existam alternativas para promover maior bem estar (saúde e segu
rança) aos trabalhadores.6

6 Idem, p. 49.
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Não queremos com isto dizer que tal contradição seja regra. Pelo 
contrário, na maior parte das vezes é perfeitamente compatível o aper
feiçoamento das condições de trabalho com a proteção dos aspectos 
ecológicos do meio ambiente. Um dos exemplos mais evidentes en
contra-se no próprio meio ambiente rural. Com efeito, o uso maciço 
de agrotóxicos na agricultura é diretamente responsável pela “ destrui
ção progressiva dos recursos naturais (animais e vegetais), com reper
cussões danosas contra a vida e a saúde pública’’.7 A  introdução de 
técnicas menos impactantes, como por exemplo a agricultura orgânica, 
neste caso, reverterá em melhoria do meio ambiente em todos os seus 
aspectos (natural e do trabalho).

9. CONFLITOS E TENSÕES 
SOCIAIS NO AMBIENTE RURAL

A Lei Federal n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, reproduzindo 
em seu art. 9o, incisos I a IV , os termos do art. 186 e iguais incisos, 
CR, dispõe em seu § 5o: “A exploração que favorece o bem estar dos 
proprietários e trabalhadores rurais é a que objetiva o atendimento 
das necessidades básicas dos que trabalham a terra, observa as nor
mas de segurança do trabalho e não provoca conflitos e tensões so
ciais no im ó v e r .

Dos três referenciais lançados no texto de lei federal, apenas um 
está claramente definido: a observância às normas de segurança do 
trabalho. Ignoramos o que o legislador pretendeu ao propor o atendi
mento das “ necessidades básicas”  dos trabalhadores, visto que esta se 
efetiva com a observância das disposições que regulam as relações de 
trabalho e, nesse sentido, tal exigência estaria já fixada no inciso II I  do 
art. 186, CR.

Por outro lado, evitar conflitos e tensões sociais no imóvel é uma 
meta que sem dúvida deveria todo capitalista buscar. Ocorre que os 
conflitos e tensões sociais no campo somente se resolvem a partir de 
uma abrangente política agrária, parte de uma ainda mais ampla po líti

CUSTÓDIO, Hclita Barreira. Agrotóxicos no Sistema Legal Brasileiro. In Revista 
de D ireito Ambiental, n° 8, p. 143, 1997.
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ca social que se proponha a reduzir efetivamente as iníquas desigual
dades sócio-econômicas que se processam em nosso país. Os conflitos 
e tensões sociais, como é sabido, são regra no Brasil, onde se ve rif i
cam ainda hoje determinadas práticas criminosas que extrapolam 
contornos ambientais ou trabalhistas. De acordo com dados da Comis
são Pastoral da Terra, de 1994 a 1998 foram registrados nada menos 
do que m il e vinte e quatro casos de assassinatos de trabalhadores 
rurais e líderes sindicais. De igual gravidade são os casos registrados 
de trabalho forçado. Em 1998, a Polícia Federal libertou trezentos 
trabalhadores rurais que se achavam reduzidos a situação análoga à de 
escravos.

Todos estes dados estão co-relacionados com a inobservância de 
leis trabalhistas, dos contratos coletivos de trabalho, dos contratos de 
arrendamento e parceria rural e, sobretudo, com uma grotesca ausên
cia de distribuição de renda.

Os conflitos e tensões sociais no trabalho rural também podem 
decorrer da introdução de novas tecnologias no campo. O uso das 
colheitadeiras mecânicas nas plantações de feijão, por exemplo, 
contribu i para a redução da oferta de emprego e nem sempre resulta 
em benefício econômico para o proprietário rural. Isto porque essas 
máquinas cortam a planta numa altura de aproximadamente 4 cm, 
permanecendo no toco do pé as favas que nasceram abaixo desse 
ponto. Perde-se também a produção com o impacto das m áqui
nas na lavoura, estourando as favas secas e espalhando os grãos 
pelo solo. Há que se observar que uma colheitadeira custa em mé
dia 220 m il dólares e colhe quinze hectares de fe ijão por dia. Co
mo a colheita é rápida (em média oito dias), o investim ento não é 
compensatório.

Outro exemplo de gerenciamento agrário que contribui para o 
acirramento das tensões sociais no imóvel pode ser retirado do setor 
sucro-alcooleiro. No corte de cana-de-açúcar, os pagamentos aos tra
balhadores rurais são feitos com base em sua produtividade. Estima-se 
que um trabalhador rural do sexo masculino corte em média de oito a 
catorze toneladas de cana, enquanto que a média fem inina é de seis a 
dez toneladas, dependendo da regularidade do nível do solo. A  in tro
dução de máquinas para o corte da cana-de-açúcar prejudica de forma 
dramática os trabalhadores rurais, visto que a eles passam a ser reser-
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vados apenas os terrenos mais acidentados, onde não é possível o 
corte mecânico. Com isto, aumenta a insegurança do trabalhador 
(maior incidencia de acidentes) e reduz-se drasticamente a sua produ
tividade (e, por conseqüência, o seu salario).

No entanto, um dos grandes responsáveis pela perpetuação desse 
quadro de tensões sociais no campo é o próprio Governo Federal. 
Estima-se que hoje 90% das propriedades rurais tenham área inferior a 
cem hectares e que 1% sejam maiores do que mil hectares. Todavia, o 
primeiro grupo representa apenas 21% das áreas rurais ao passo que o 
segundo ocupa 44% delas. Em lugar de buscar a reversão desse qua
dro, o Governo Federal o incentiva, como pode ser verificado pelas 
estimativas de sete milhões de empréstimos oficiais feitos a estabele
cimentos rurais, nos quais 6,5 milhões contemplaram estabelecimen
tos familiares, representando apenas 10% do total de verbas oficiais; 
por outro lado, os 90% restantes dessa verba destinaram-se ao atendi
mento de 500 m il pedidos de empréstimos formulados por médios e 
grandes proprietários rurais.

10. NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

O § 6" do art. 9° da Lei Federal n° 8.629, de 25/2/1993, como se 
vê, peca pela sua falta de objetividade. Em lugar de oferecer contornos 
legais precisos na regulamentação do art. 186, inciso IV , CR, impondo 
deveres ao poder público e aos grandes latifundiários, o legislador 
preferiu adotar a estratégia do palavreado inócuo, servindo-se de ex
pressões vagas e sem definição legal. Não, porém, no momento em 
que se reportou à observância das normas sobre segurança do tra
balho. Aqui, temos um importante entrelaçamento entre a política 
agrária e os direitos sociais dos trabalhadores elencados no art. 7o, 
inciso X X II, CR.

Com efeito, como já foi dito antes, todo trabalhador, urbano ou ru
ral, tem direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 
normas de saúde, higiene e segurança. No meio ambiente rural, a Portaria 
Ministerial n°. 3.067, de 12 de abril de 1988, aprovou as Normas Regu- 
lamentadoras Rurais, do art. 13 da Lei n° 5.899, de 5/6/73, relativas à 
Segurança e Higiene do Trabalho. Por força do mencionado dispositivo
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constitucional, as Normas Regulamentadoras (29 urbanas e 5 rurais) têm 
força de lei, não havendo aqui margem para questionamento acerca da 
origem legislativa dos textos normativos.

As características da prevenção de acidentes no meio rural se 
distinguem sobremaneira daquelas do ambiente urbano. Exemplo dis
so é a ocorrência de acidentes com animais peçonhentos. De acordo 
com dados fornecidos pelo M inistério da Saúde, de 1990 a 1993 ocor
reram mais de 80 m il acidentes, dos quais 359 foram fatais. As jara
racas são as maiores responsáveis por acidentes desse tipo, tendo 
naquele período sido registrados 59.619 casos de envenenamen
to, 185 deles resultando em óbitos de trabalhadores rurais. Em se
gundo lugar, foram registrados 5072 casos de picadas de cascavel, 
sendo 95 fatais.

Por conta dessas características peculiares, a NRR-48 definiu os 
equipamentos de proteção individual dos trabalhadores rurais, isto é, 
os dispositivos de uso individual destinados a preservar e proteger a 
integridade física dos trabalhadores:

I -  Proteção da cabeça: capacetes de segurança, chapéus de 
palha para proteção contra raios solares, protetores im 
permeáveis para trabalhos com agrotóxicos;

II -  Proteção dos olhos e da face: óculos de segurança e pro
tetores faciais;

I II  -  Proteção auditiva;
IV  -  Proteção das vias respiratórias: respiradores com filtros

mecânicos, máscaras de filtro  químico, protetores mistos 
ou aparelhos de isolamento;

V  -  Proteção dos membros superiores: luvas e mangas de
proteção;

V I -  Proteção dos membros inferiores: botas impermeáveis e 
com estrias no solado, botas com biqueiras, botas com 
cano longo, perneiras, calçados impermeáveis para traba
lhos com produtos químicos, calçados de couro para ou
tras atividades;

s As Normas Regulamentadoras Rurais foram aprovadas pela Portaria n° 3.067, de 12 de 
abnl de 1988, do Ministério do Trabalho e estão previstas na Lei n° 5.889/73, art. 13.
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V II -  Proteção do tronco: aventais, jaquetas e capas;
V III  -  Proteção contra quedas com diferenças de nível: cintas e 

correias de segurança.

11. AGROTÓXICOS

Não poderíamos deixar aqui de fazer uma breve referência a um 
dos aspectos mais evidentes na caracterização do bem estar do traba
lhador como função socioambiental da propriedade, que é a trágica 
situação do uso de agrotóxicos no Brasil.

Recentes estimativas do M inistério da Saúde dão conta da 
morte de 10 m il pessoas por ano em decorrência da contaminação 
por agrotóxicos. A  despeito das previsões normativas constantes na 
já  mencionada NRR-4 (necessidade de protetores impermeáveis, 
máscaras de filtros químicos, óculos de segurança, luvas e botas 
impermeáveis nos trabalhos com agrotóxicos), pesquisa realizada em 
1998 por estudantes de Agronomia da USP e da UNESP de Botuca- 
tu, Jaboticabal e Ilha Solteira concluiu que 90% de um universo de 
três m il agricultores ouvidos pelo Programa de Segurança e Saúde 
do Trabalhador R ura lj não usavam sequer luvas para preparar a cal
da utilizada nas pulverizações.10

De acordo com a FAO -  Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação, o Brasil é um dos países que mais exageram 
na aplicação de agrotóxicos nas lavouras, sendo responsável por 1/5 de 
todo agrotóxico utilizado pelo Terceiro Mundo. No ano de 1996, o Brasil 
consumiu US$ 1,79 bilhão em agrotóxicos. Justamente sobre o aqüífero 
Guarani, os Estados de São Paulo e Paraná, juntos, respondem por quase 
50% desse consumo. Isto, porém, está longe de significar aumento de 
produtividade: “ A  poderosa indústria química bate recordes anuais, mas 
pragas e doenças continuam responsáveis por perdas agrícolas de grande

PSSTR, convênio entre a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medi
cina do Trabalho -  FUNDACENTRO e a Secretaria de Agricultura e Abasteci
mento do Estado de São Paulo. Este convênio foi estabelecido em 1992 para ser 
desenvolvido no triênio de 1997/1999.

10 Proteção Revista Mensal de Saúde e Segurança do Trabalho n° 80 Agosto de 1998, 
ano X I, p. 32.
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expressão. Além disso espécies de insetos e ácaros estão ficando cada vez 
mais resistentes. Em 1965 havia 182 e hoje já são mais de 500 espécies 
para as quais os venenos fazem pouco ou nenhum efeito. Forma-se assim 
um ciclo vicioso em que é necessário aumentar cada vez mais a quantida
de de produtos, que redundam em maior número de acidentes, em maior 
lucro para quem fabrica e mais mortes. O Sistema Nacional de Informa
ções Toxicológicas (SINITOX) confirma que em apenas dois anos, entre 
93 e 95, as intoxicações de agricultores aumentaram nada menos do que 
18 por cento” .11

A  NRR-5 dedica-se exclusivamente aos cuidados com a aplica
ção de produtos químicos no trabalho rural, oferecendo as seguintes 
definições:

Agrotóxicos: substâncias ou mistura de substâncias de natureza 
química destinadas a prevenir, destruir ou repelir, direta ou indireta
mente, qualquer forma de agente patogênico ou de vida animal ou 
vegetal que seja nociva às plantas e animais úteis, seus produtos e 
subprodutos e ao homem. São produtos afins os hormônios, regulado
res de crescimento e produtos químicos e bioquímicos de uso veteriná
rio (NRR-5, 5.1.1);

Fertilizantes: substâncias minerais ou orgânicas, naturais ou sin
téticas, fornecedoras de um ou mais nutrientes das plantas, os produtos 
que contenham princípio ativo ou agente capaz de atuar, direta ou 
indiretamente, sobre o todo ou parte das plantas, visando elevar sua 
produtividade (NRR-5, 5.1.2);

Corretivos: produtos destinados a corrig ir uma ou mais caracte
rísticas do solo desfavoráveis às plantas (NRR-5, 5.1.3).

Estes conceitos mereceriam revisão, em especial à luz do art. 2o 
da Lei n° 7.802, de 11.7.1989.

A questão dos agrotóxicos mereceu do constituinte de 1988 es
pecial atenção, não apenas no art. 225, § I o, inciso V, que determina 
que o poder público controle a produção, a comercialização e o em
prego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, mas até mesmo no capí
tulo sobre Comunicação Social.

11 Idem, reportagem especial “ Campo de Batalha” .
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De fato, dispõe o art. 220, § 3o, inciso II, que compete à lei fede
ral estabelecer os meios legais que garantam a todos a possibilidade de 
se defenderem das propagandas de produtos, práticas e serviços que 
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente; e, no § 4o, que dispõe 
que “ a propaganda comercial de (...) agrotóxicos (...) estará sujeita a 
restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e con
terá, sempre que necessário, advertencia sobre os malefícios decor
rentes de seu uso” .

O não-fomecimento ou a não-manutenção dos equipamentos de 
proteção individual descritos na NRR-4 ou dos equipamentos na pro
dução, distribuição e aplicação dos produtos implica em responsabili
dade administrativa, c iv il e penal do empregador pelos danos causados 
à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente, conforme art. 14, “ f \  
da Le i n° 7.802/89. O artigo 16, desse mesmo diploma legal, comina 
penas que podem variar de 2 a 4 anos de reclusão ao empregador, 
profissional ou prestador de serviço, que deixar de promover as medi
das necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente. Em caso de 
culpa a pena será de 1 a 3 anos de reclusão.

12. DIREITO COMPARADO

O setor agrícola emprega na União Européia aproximadamente 
10 milhões de pessoas. Até 1992 havia sido adotada apenas uma dire
tiva específica relativa aos tratores agrícolas e florestais. Contudo, 
encontravam-se já em preparação outros diplomas legais sobre máqui
nas agrícolas, tratamentos fitossanitários, edifícios agrícolas (equipa
mento elétrico) e determinados trabalhos específicos12.

Os violentos impactos das práticas agrícolas se fazem sentir no 
meio ambiente natural e do trabalho. A agricultura abrange mais de 
42% do território  europeu, sendo menos de 10% na Finlândia, Sué
cia e Noruega e mais de 70% na Hungria, Irlanda, Ucrânia e Reino 
Unido.

12 Comissão das Comunidades Européias -  O Dossier da Europa -  A segurança e a 
saúde no trabalho: um desafio para a Europa. Luxemburgo, Serviço de Publicações 
Oficiais das Comunidades Européias, 1992, p. 8.
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Os efeitos da poluição no meio ambiente rural se fazem sentir 
notadamente na degradação da qualidade das águas e do solo, assim 
como na saúde (especialmente nos casos de envenenamento por 
agrotóxicos) e na segurança (acidentes com máquinas) dos trabalha
dores agrícolas.

A D iretiva 87/797/CEE patrocinou uma ação de seus Estados- 
Membros para encorajar novas práticas rurais, com a revisão de vá
rias políticas consagradas de investimento nas fazendas e florestas 
exploradas economicamente. Os Estados-Membros foram autoriza
dos a pagar aos fazendeiros para que estes adotassem práticas am
bientalmente compatíveis e para que se abstivessem de intensificar a 
produção.13

Em 1992, a Comunidade Européia adotou a Council Regulation 
2078/902, que, dentre outras medidas, obrigou os Estados-Membros a 
estabelecer sistemas de subsídio destinados à promoção de práticas 
rurais que reduzissem os efeitos poluentes na produção agrícola, assim 
como de meios de uso de terras cultiváveis que fossem compatíveis 
com a proteção e o aprimoramento do meio ambiente, da paisagem, 
das reservas naturais do solo e da diversidade genética. Esse regula
mento autoriza a ajuda aos fazendeiros que tenham reduzido substan
cialmente o uso de fertilizantes ou pesticidas.14

O uso de pesticidas e fertilizantes é regulado virtualmente em 
todos os países europeus, tendo a venda e o uso de alguns produtos 
sido banidos do território . A  D ire tiva  91/676/CEE, relativa à prote
ção das águas contra a poluição causada por nitratos de fontes agrí
colas fo i implementada pelos países-membros, tendo alguns optado 
pela vedação do uso de produtos químicos em algumas zonas (Reino 
Unido) e outros pela vedação em todo o país (Alemanha, Dinamarca 
e Holanda).15

13 FIGUEIREDO. Guilherme José Purvin de. Op. cit., pp. 130/131.
KISS, Alexandre &  SHELTON, Dinah. Manual o f European Environmental Law. 
2"u Cambridge, UK, Grotius, Cambridge University Press, 1997, p. 440.

15 Idem, op. cit., p. 441.
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13. DIREITO INTERNACIONAL

Não obstante já  em 1921 ter a OIT aprovado a Convenção n° 12, 
sobre acidentes do trabalho na agricultura, é relativamente recente a 
preocupação da O IT em estender a segurança e higiene do trabalho 
dos trabalhadores industriais também para os agrícolas.

De acordo com avaliações realizadas nos últimos anos, em razão 
do aumento da demanda de produtos agrícolas em todo o planeta e das 
conseqüentes inversões de capital que tal aumento requereu, a agri
cultura pode hoje ser considerada uma indústria.16

As atividades agrícolas exigem a realização de tarefas preponde
rantemente ao ar livre, razão pela qual existe aqui uma completa iden
tificação entre o meio ambiente natural e o meio ambiente de trabalho, 
tomando extremamente d ifíc il distinguir os acidentes e doenças pro
fissionais dos não-profissionais.

Por tais motivos, reconhece a OIT que na agricultura não existe 
o típico meio ambiente fechado do trabalho industrial, desenhado 
pelo homem e sujeito a mudanças introduzidas pelo homem a todo 
momento. Ademais, os trabalhadores agrícolas, diferentemente de seus 
companheiros da indústria, estão amiúde expostos a perigos cjue ad
vêm do meio ambiente (natural), assim como a riscos profissionais 
específicos.1 Por outro lado, as pautas epidemiológicas dos acidentes 
de trabalho e das doenças ocupacionais na agricultura diferem consi
deravelmente de um país a outro, e até mesmo de uma região a outra 
dentro do mesmo país. Basta, para tanto, que nos recordemos das dife
rentes legislações sobre Agrotóxicos e Biocidas em países contíguos 
como o Brasil e a Argentina.

A Convenção 129, de 1969, dedicada à Inspeção do Trabalho na 
Agricultura, trouxe novas dimensões ao tema originalmente tratado 
pela Convenção 81, fazendo referência “ ao controle de novas instala
ções, de substâncias utilizadas ou de procedimentos que possam pre
judicar a sua saúde ou a sua segurança” .18

16 OIT. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Dir. de J.-M. 
Olere. Genebra, OIT, 1987, p.40.

17 Idem, op. cit. p. 40-1.
7 MANNRICH, Nelson. Inspeção do Trabalho. São Paulo, LTR, 1991, p. 80.
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A Convenção 110, de 1958, relativa às condições de emprego 
dos trabalhadores nas plantações, determina que os países que a ra tifi
carem devem ser dotados de sistema de Inspeção de Trabalho que vele 
pelo cumprimento, dentre outras disposições legais, da segurança, 
higiene e bem estar dos trabalhadores.

Não temos dúvida de que é extremamente importante a busca de 
alternativas ecologicamente mais adequadas para a proteção do meio 
ambiente e da saúde em face da demanda crescente de alimentos. 
Como lucidamente adverte Helita Barreira Custódio, o uso indiscrim i
nado de agrotóxicos constitui grave fonte de poluição ambiental: “ A 
destruição progressiva dos recursos naturais (animais e vegetais), com 
repercussões danosas contra a vida e a saúde pública, resultante do uso 
maciço de agrotóxicos e de seus componentes e afins, como produtos 
e substâncias altamente tóxicos ou contaminantes notadamente na 
agricultura, nos alimentos em geral, com reflexos diretos ou indiretos 
à poluição do ar, das águas, do solo, do silêncio, da paisagem, à ex
tinção ou degradação de espécies animais e vegetais, à contaminação 
dos alimentos, à degradação ou descaracterização do patrimônio cultu
ral, vem preocupando e alarmando cientistas e especialistas dos diver
sos campos da ciência, em face dos graves perigos que comprometem 
a própria sobrevivência humana” .19

A OIT destaca que o direito legislado tem uma função valiosa a 
desempenhar na prevenção de acidentes e doenças na agricultura dos 
países em desenvolvimento. As leis bem redigidas podem melhorar 
consideravelmente a proteção dos trabalhadores, tanto em face dos 
acidentes comumente provocados pelas máquinas agrícolas, como em 
razão de doenças e casos fatais decorrentes do envenenamento com 
agrotóxicos, cada vez mais freqüentes na agricultura. Assim, é intei
ramente aconselhável que sejam estabelecidas autoridades nacionais 
que se responsabilizem pelo controle da aprovação, importação, clas
sificação e uso dos agrotóxicos.20

19 CUSTÓDIO, Helita Barreira. Agrotóxicos no sistema legal brasileiro. Revista de 
Direito Ambiental, n° 8, p. 143, 1997.

20 OIT. op. cit. p. 44.
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14. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRARIA

A Lei Federal n° 8.629/93, ao regulamentar o art. 186, inciso IV , da 
Constituição da República, foi bastante parcimoniosa na apreciação dos 
fatores ambientais e trabalhistas caracterizadores da função socioam- 
biental da propriedade rural, carecendo nosso ordenamento jurídico de 
mais específica regulamentação desses aspectos, sem o que jamais tere
mos a aplicação plena desse princípio basilar do Direito Constitucional 
brasileiro. De qualquer forma, em seu art. 9o, § 5o, vinculou a caracteriza
ção da função social da propriedade rural não apenas à observância da 
legislação ambiental em sentido estrito, mas também ao aspecto do meio 
ambiente do trabalho.

O art. 184, CR, estabelece a desapropriação por interesse so
cial, para fins de reforma agrária, do imóvel rural que não esteja 
cumprindo sua função social. Toda forma de exploração da propri
edade rural que não favoreça o bem-estar dos trabalhadores é con
trária ao disposto no art. 186, CR, resultando no não-cumprimento 
de sua função social.

Não obstante o art. 185, CR, disponha em seu inciso II que a 
propriedade produtiva é insusceptível de desapropriação para fins de 
reforma agrária, entendemos que essa produtividade deve pressupor o 
preenchimento de todos os requisitos legalmente estabelecidos rela
cionados à propriedade rural.

Assim sendo, não preenche o requisito da produtividade o pro
prietário rural, que desrespeita a legislação ambiental, sanitária e tra
balhista, que descumpre as normas sobre redução dos riscos inerentes 
ao trabalho, em síntese, que desconsidera o direito de todos à vida, a 
uma vida com qualidade. Aquele que se vale de métodos deplorados 
pelo Direito para alcançar os índices de produtividade fixados em lei 
não cumpre a função social da propriedade, razão pela qual seu imóvel 
pode ser desapropriado por interesse social.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
GLOBAIS: ASPECTOS POLÍTICOS, 
JURÍDICOS E SOCIOAMBIENTAIS

Rachel Biderman Furriela

1. Introdução. 2. Causas e impactos da mudança 
climática global. 3. Arcabouço ju ríd ico - institucio
nal. 4. Os atores internacionais e aspectos políticos. 
5. A implementação da Convenção do Clima no Bra
sil. 6. A importância do Brasil nas tratativas interna
cionais para implementação dos tratados do clima. 7. 
Conclusões

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta inicialmente uma breve descrição do 
fenômeno da mudança do clima no planeta, suas causas e conseqüên
cias. Em seguida descreve o arcabouço jurídico-institucional estabele
cido no âmbito das Nações Unidas em busca de soluções para o maior 
fenômeno ambiental da atualidade. Também apresenta uma introdução

Advogada, Mestre em Ciência Ambiental (USP), Mestre em Direito Internacional 
(Washington College of Law, American University), Secretária Executiva do Ins
tituto Pró-Sustentabilidade, Integrante da equipe do Fórum Brasileiro de Mudanças 
Climáticas (www.forumclimabr.org.brj. pertenceu à equipe de advogados do Insti
tuto Socioambiental.
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ao panorama político internacional no tratamento da matéria. Na con
clusão, discute-se a importância do tema para o Brasil e a necessidade 
de engajar a sociedade c iv il nas tratativas nacionais e internacionais e 
na busca de soluções para o problema, enfocando a dimensão humana 
e ambiental desse fenômeno e os desafios para a sustentabilidade da 
vida no planeta.

2. CAUSAS E IMPACTOS DA 
MUDANÇA CLIMÁTICA GLOBAL

Desde o advento da Revolução Industrial, a concentração de ga
ses de efeito estufa na atmosfera, como vapor d'água, dióxido de car
bono, ozônio, metano e óxido nitroso, vem aumentando por causa da 
crescente atividade agrícola, industrial e de transporte, principalmente 
em decorrência do uso de combustíveis fósseis. O acúmulo dos gases 
de efeito estufa, conhecidos por esse nome por prender o calor na 
atmosfera, impede que a radiação da superfície terrestre seja liberada 
de volta ao espaço, causando a elevação da temperatura média no 
planeta. Apesar da história da Terra ter sido marcada por eventos c li
máticos extremos, atualmente a mudança do clima vem acontecendo a 
cada 5-10 décadas, com alterações mais freqüentes e mais intensas, e 
essa magnitude irá determinar o grau de danos aos ecossistemas e às 
sociedades humanas.

O efeito estufa é um fenômeno natural, necessário à manutenção 
da vida no Planeta, uma vez que os gases que o causam atuam como 
um cobertor ao redor da Terra, sem o que esta seria mais fria. Tornou- 
se um problema devido ao grande volume de emissões desde o ad
vento da Revolução Industrial. As atividades humanas estão aumen
tando a espessura desse cobertor, mais especificamente através de:

■ queima de carvão, petróleo e gás natural pela indústria e siste
mas de transportes, que causam grandes emissões de gás car
bônico;

■ da destruição das florestas e diferentes formações de vegetação 
e mudanças no uso do solo, pois o carbono armazenado na ve
getação e no solo escapa para a atmosfera;
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■ criação de gado e o cultivo de arroz, atividades que emitem 
metano, óxido nitroso e outros gases de efeito estufa; e

■ degradação de resíduos em aterros sanitários ou lixões que 
emitem metano.

Existe um processo natural de absorção de carbono que pode m i
nimizar o impacto das emissões, porém esse processo não tem sido 
suficiente para conter o aumento da temperatura média no planeta. Os 
principais sumidouros de carbono são o processo de fotossíntese pela 
vegetação, a absorção pelos oceanos (plancton), a absorção pelo solo e 
o acúmulo na atmosfera. A importância do sumidouro dá-se pela sua 
ação como um reservatório estável para o gás ao longo do tempo.

Todos os países são fontes de emissões de C 0 2, mas a magnitude 
e a diversidade das fontes variam de acordo com o país e a região. A 
maior parte do carbono historicamente emitido por queima de com
bustíveis fósseis tem origem nos países industrializados. As emissões 
nos países em desenvolvimento vêm crescendo muito, no entanto, e 
com a confirmação dessa tendência, na segunda década deste século 
mais da metade das emissões terão origem nesses países. Os desma- 
tamentos e alterações de uso de solo são as principais fontes de emis
são de C 0 2 em países em desenvolvimento.

Se as emissões continuarem aumentando no ritmo atual, é quase 
certo que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera passarão a ser, 
no século 21, duas vezes maiores que as concentrações do período 
pré-industrial. De acordo com o consenso científico atual, o resultado 
mais significativo seria um “ aquecimento global”  de I o a 3,5 ° C du
rante os próximos 100 anos.

Alguns efeitos previsíveis do aumento da temperatura no planeta
são:

■ regimes regionais de chuva e padrões de vento podem mudar: 
algumas regiões do mundo correm o risco de ficar mais chuvo
sas e outras mais secas;

■ as zonas climáticas e agrícolas podem migrar;
■ o derretimentos de geleiras e a dilatação térmica dos oceanos 

podem causar a elevação dos níveis dos oceanos, ameaçando 
zonas costeiras de baixa altitude e pequenas ilhas;
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■ doenças propagadas por vetores associados à alteração de tem
peratura, como dengue e malária, por exemplo, poderão ter sua 
incidência potencializada;

■ os impactos sobre os recursos hídricos aumentarão a escassez 
da água para seus usos múltiplos;

■ países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos não terão 
recursos suficientes para se precaverem contra os impactos ou 
m inim izar seus efeitos, o que gerará graves impactos sociais e 
econômicos;

* regiões áridas poderão se transformar em desertos, e regiões 
secas poderão se tornar ainda mais secas;

■ redução do potencial de produção alimentícia, gerando maiores 
problemas de fome e miséria.

A busca de soluções para esse problema ambiental global, com 
grandes conseqüências para a economia, política e sociedade, vem 
sendo objeto de discussões e acordos internacionais desde o final da 
década de 1980.

3. ARCABOUÇO JURÍDICO-INSTITUCIONAL

As tratativas internacionais em torno do tema do aquecimento 
global tiveram início no final da década de 1980, quando as Nações 
Unidas apoiaram a criação de um painel internacional de cientistas 
(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas -  IPCC) para 
estudar e confirmar o fenômeno. Esse painel tem se reunido desde 
então, e lançou em janeiro de 2001 seu Terceiro Relatório, em que 
confirma haver um efetivo aumento da temperatura média do planeta 
decorrente de ações antrópicas. Os cientistas reunidos no IPCC publi
caram seu primeiro relatório em 1990, anunciando um consenso sobre 
a alteração do clima em decorrência das atividades humanas. O relató
rio fo i muito criticado e recebeu resistência de cientistas e, principal
mente, dos setores empresariais durante muito tempo. Mas, fo i o sufi
ciente para que, a partir dessa constatação, as Nações Unidas patroci
nassem um debate e organizassem esforços para a formulação de uma 
Convenção sobre Mudança do Clima, que foi lançada para adesão das 
nações na Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro em 1992.
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O fenômeno do aquecimento global permitiu que se estabelecesse 
uma agenda internacional de compromissos que afetam a sociedade, a 
economia e o meio ambiente. São dois os principais tratados que discipli
nam as iniciativas para conter os efeitos do aquecimento global: a Con
venção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e o Proto
colo de Kyoto, adendo a essa Convenção. Além desses dois documentos 
principais, a Agenda 21, acordo internacional adotado em 1992 pelas 
Nações Unidas, que traçou um importante plano de ação para a promoção 
do desenvolvimento sustentável no planeta, também trata das variações 
climáticas, no seu capítulo 9, que aborda a proteção da atmosfera.

3.1. Convenção sobre Mudança do Clima

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
estabeleceu um compromisso geral de redução da emissão de gases de 
efeito estufa. Trata-se de um tratado genérico, contendo só algumas exi
gências específicas. A Convenção foi adotada em 9 de maio de 1992, na 
sede das Nações Unidas, em Nova York, e foi aberta para assinatura em 
1992 na Cúpula da Tena, no Rio de Janeiro. Foi assinada nesse encontro 
por chefes de Estado e outras autoridades de 154 países e a Comunidade 
Européia. Entrou em vigor em 21 de março de 1994. O Brasil assinou a 
Convenção durante a Cúpula da Terra (ou Rio 92), em 04 de junho de 
1992 e ratificou-a em 28 de fevereiro de 1994.1

A Convenção estabeleceu em seu preâmbulo uma série de pre
missas que devem nortear as ações dos Estados numa postura de com
bate às mudanças climáticas. São elas:

■ A mudança do clima e seus efeitos são preocupação comum da 
humanidade;

■ As atividades humanas aumentam as concentrações de gases de 
efeito estufa, o que resulta num aquecimento adicional da su
perfície e da atmosfera da Terra, que afeta os ecossistemas na
turais e a humanidade;

1 A Convenção foi ratificada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legisla
tivo n- 1, de 3 de fevereiro de 1994.
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■ A  maior parcela das emissões históricas e atuais é originária 
dos países desenvolvidos;

■ Destaque à importância dos sumidouros e reservatórios de ga
ses de efeito estufa;

■ As previsões relativas à mudança do clima caracterizam-se por 
muitas incertezas;

■ A natureza global da mudança do clima requer a maior coope
ração possível de todos os países que levem em consideração 
“suas responsabilidades comuns mas diferenciadas” e respec
tivas capacidades e condições sociais e econômicas;

■ As atividades de um Estado não devem causar dano ao meio 
ambiente de outros Estados;

■ Os Estados devem elaborar legislação ambiental eficaz;
■ As mudanças climáticas terão efeitos sobre a elevação do nível 

do mar, afetando especialmente ilhas e zonas costeiras, especi
almente zonas costeiras de baixa altitude;

■ Os países desenvolvidos devem adotar medidas imediatas, con
siderando-se contribuições relativas para o aumento do efeito 
estufa;

■ Os países de baixa altitude, insulares, com zonas costeiras de 
baixa altitude, regiões áridas e semi-áridas, sujeitas a inunda
ções, seca e desertificação, países em desenvolvimento com 
ecossistemas montanhosos frágeis são particularmente vulne
ráveis aos efeitos negativos da mudança do clima;

■ O combate à mudança do clima deve garantir o desenvolvi
mento social e econômico considerando as prioridades dos paí
ses em desenvolvimento;

■ O consumo de energia dos países em desenvolvimento deve 
aumentar para que atinjam desenvolvimento econômico; e

■ Será preciso proteger o sistema climático para as gerações pre
sentes e futuras.

Esse preâmbulo estabelece as bases do entendimento e o “ espí
rito " do legislador internacional, quando aprovou essa norma. As 
premissas acima enunciadas servem de base para fundamentar o obje
tivo da Convenção, previsto em seu artigo 2o, que é:
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“ A lcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito 
estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica 
perigosa no sistema clim ático. Esse nível deverá ser alcançado num 
prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se natural
mente à mudança do clima, que assegure que a produção de alimentos 
não seja ameaçada e que permita ao desenvolvimento econômico pros
seguir de maneira sustentável.”

Trata-se de uma Convenção que é um marco no Direito Interna
cional e nas Relações Internacionais. Marcou o final do milênio pas
sado por constituir a primeira vez na história em que países do mundo 
inteiro reconheceram que as atividades humanas estão causando sérios 
impactos sobre o meio ambiente e podem ameaçar a continuidade da 
vida no planeta. O ineditismo da solução proposta tem assustado os 
governantes e tomadores de decisão dos grandes grupos econômicos, 
já que a redução da emissão dos gases de efeito estufa implicará a 
transformação dos atuais padrões de consumo e produção e de sua 
base energética, dependente do uso de combustíveis fósseis. Vivemos 
um momento histórico em que as atuais gerações tomarão decisões 
definitivas para a continuidade da vida no planeta. Essas decisões 
pressupõem a mudança do atual paradigma de desenvolvimento e de 
sua base energética. A descarbonização da economia é inevitável, e 
depende de grandes investimentos em pesquisa e tecnologia em ener
gias renováveis.

3.2. Protocolo de Kyoto

Em dezembro de 1997, a Conferência das Partes da Convenção 
sobre Mudança do Clima aprovou em Kyoto, no Japão, um tratado 
internacional que passou a ser conhecido como “ Protocolo de Kyoto” . 
Esse tratado estabelece compromissos mais rígidos para os países 
desenvolvidos no que tange à redução da emissão de gases efeito estu
fa para o período pós ano 2000.

O protocolo estabelece que os países desenvolvidos terão a obri
gação de reduzir suas emissões coletivas de seis gases efeito estufa em 
pelo menos 5%, se comparados aos níveis de 1990, para o período 
entre os anos 2008-2012. No decorrer dos anos e com a aprovação de
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acordos recentes em Bonn (COP 6 -  Julho 2001)2 e Marrakech (COP 
7 -  novembro 2001) e com a recusa dos Estados Unidos em ratifica
rem o Protocolo, o compromisso de redução de emissões acordado em 
Kyoto ficou enfraquecido. Após os acordos de Bonn e de Marrakech 
alguns cientistas e ambientalistas têm afirmado que as concessões 
feitas nas negociações teriam implicado na redução desse percentual 
mínimo para 1,5 a 2%. Essa redução do compromisso é indesejável e 
questionável, já  que o próprio acordo de Kyoto, que resultou no Pro
tocolo, significa uma meta baixa e insuficiente para se atingir o equilí
brio climático no planeta, se considerarmos as indicações dos cientis
tas do IPCC de que deve haver uma redução de ao menos 50% das 
emissões dos níveis de 1990 para se atingir o equilíbrio climático.

Segundo o Protocolo, os países terão certa flexibilidade no esta
belecimento de medidas para a redução das emissões e no cálculo 
dessas reduções. O Protocolo estabeleceu alguns mecanismos de fle 
xibilização para a implementação das obrigações pelos países com 
metas de redução de emissões. Esses mecanismos são:

■ Execução Conjunta (ou Joint Implementation -  JI), a ser reali
zado apenas entre países industrializados (países do Anexo 1);

■ Comércio de Emissões (ou Emissions Trading -  ET), a ser rea
lizado entre países do Anexo 1; e

■ Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (ou Clean Development 
Mechanism -  CDM), entre países industrializados (Anexo 1) e 
países em desenvolvimento.

De maior interesse para o Brasil é o Mecanismo de Desenvolvi
mento Limpo (M D L), único que se aplica aos países em desenvolvi
mento. Permite que países industrializados invistam em projetos de 
redução de emissões ou sumidouros em países em desenvolvimento, 
abatendo parte de suas obrigações de redução de emissões. O M D L  foi 
criado a partir de uma proposta brasileira de estabelecimento de um 
fundo em que seriam cobradas multas pelo descumprimento das metas 
estipuladas no Protocolo. A idéia de fundo transformou-se no M D L. O

'  Nota do Coordenador: COP -  (Conferência das Partes) é a instância política, que se 
reúne periodicamente, em que as partes signatárias de um acordo internacional ne
gociam os critérios e parâmetros que orientarão a internalização, no plano jurídico 
nacional, dos compromissos internacionais assumidos pelos países signatários.
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Mecanismo ainda não está sendo implementado oficialmente, já que 
as suas regras ainda não foram definidas por completo. No entanto, a 
expectativa de entrada em vigor do mecanismo será a partir de 2002- 
2003, se o Protocolo for ratificado por número suficiente de países 
segundo as regras do Protocolo. Tudo depende da vontade das Partes 
signatárias em agilizar sua regulamentação. Mas, na realidade, o cha
mado “ mercado de carbono” já se encontra em teste, operando a partir 
de projetos piloto de redução de emissões ou de sumidouros, com a 
expectativa de reconhecimento e credenciamento futuro no âmbito das 
regras do MDL.

As reduções de emissões ocorrerão em vários setores econômi
cos. O Protocolo estimula os países a cooperarem entre si para melho
rar a eficiência energética, reformar os setores de energia e de trans
portes, promover o uso de fontes energéticas renováveis, eliminar 
mecanismos financeiros e de mercado impróprios aos fins da Conven
ção, lim itar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos e 
dos sistemas energéticos, proteger florestas e outros sumidouros de 
carbono. O Brasil tem potencial de atrair investimentos em projetos de 
M D L seja em projetos industriais, de substituição de matriz energética 
baseada em uso de combustíveis fósseis, por fontes menos poluentes, 
seja na área florestal, a partir de projetos de florestamento e reflores- 
tamento.

O Protocolo de Kyoto foi aberto para assinatura em 16 de março 
de 1998. Entrará em vigor 90 dias após a sua ratificação por pelo me
nos 55 Partes da Convenção, incluindo os países desenvolvidos que 
contabilizaram pelo menos 55% das emissões totais de dióxido de 
carbono em 1990 desse grupo de países industrializados. Hoje o nú
mero total de ratificações ainda não permitiu sua entrada em vigor. 
Espera-se que os países industrializados cumpram suas promessas 
feitas em Bonn e Marrakech (2001) e ratifiquem o Protocolo em tem
po para que entre em vigor por ocasião da realização da Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável,' em Joanes-

A Rio + 10 será a terceira grande conferência mundial sobre o tema ambiental. Seu 
enfoque será no desenvolvimento sustentável c avaliará o que foi implementado até 
então desde os compromissos assumidos na ECO 92, no Rio de Janeiro. As duas 
anteriores ocorreram cm 1972 em Estocolmo, e cm 1992, no Rio de Janeiro.
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burgo, África do Sul, momento em que serão celebrados os dez anos da 
Convenção sobre Mudança do Clima. Apesar da grande resistência dos 
Estados Unidos, principalmente após declarações do Presidente George 
W. Bush, em 2001, de que o país se retirava das negociações do Proto
colo, a maioria das nações afirmou em Julho de 2001, em Bonn, que se
guirá com as tratativas e que o Protocolo entrará em vigor.

3.3. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo -  (MDL)

Destaca-se aqui o Mecanismo de Desenvolvimento por sua rele
vância para o Brasil, um dos principais países com potencial de atrair 
investimentos por esse meio. O M D L  foi criado pelo artigo 12 do 
Protocolo de Kyoto. Segundo esse artigo, o objetivo do mecanismo de 
desenvolvimento limpo deve ser assistir às Partes não incluídas no 
Anexo I (países em desenvolvimento) para que atinjam o desenvolvi
mento sustentável e contribuam para o objetivo final da Convenção, e 
assistir às Partes incluídas no Anexo I (países industrializados) para 
que cumpram seus compromissos quantificados de limitação e redu
ção de emissões.

Segundo o Protocolo, as Partes não incluídas no Anexo I (países 
em desenvolvimento) beneficiar-se-ão de atividades de projetos que 
resultem em reduções certificadas de emissões; e as Partes incluídas 
no Anexo I (países industrializados) podem utilizar as reduções certi
ficadas de emissões, resultantes de tais atividades de projetos, para 
contribuir com o cumprimento de parte de seus compromissos quanti
ficados de limitação e redução de emissões.

O mecanismo de desenvolvimento limpo deve sujeitar-se à autori
dade e orientação da Conferência das Partes (COP) e à supervisão de um 
Conselho Executivo (Executive Board). Este foi criado na Sétima Confe
rência das Partes, em Novembro de 2001, em Marrakech, e conta com a 
presença de um representante do Brasil, o Sr. Gylvan Meira Filho, um 
dos principais negociadores internacionais do Brasil na matéria.

As reduções de emissões resultantes de cada atividade de projeto 
(realizadas por entidades privadas ou públicas) devem ser certificadas 
por entidades operacionais a serem designadas pela Conferência das 
Partes com base em:
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a) Participação voluntária aprovada por cada Parte envolvida;
b) Benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo relacionados 

com a mitigação da mudança do clima, e
c) Reduções de emissões que sejam adicionais às que ocorreriam 

na ausência da atividade certificada de projeto.

Hoje há alguns projetos que estão sendo testados mundo afora 
numa tentativa de se abrir o caminho para a regulamentação dos pro
jetos MDL. Há também um incipiente mercado de carbono, operado a 
partir de iniciativas nos EUA (ex.: Chicago Climate Exchange), Reino 
Unido e Holanda. Além disso, o Prototype Carbon Fund, estabelecido 
por iniciativa do Banco Mundial e alguns países industrializados, já 
está formulando regras e selecionando projetos de redução de emis
sões de gases de efeito estufa, que terão importante papel na definição 
das regras do jogo, que está para começar.

A Polémica sobre a inclusão de projetos florestais 
no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)

Na COP 6 os países signatários do Protocolo de Kyoto decidiram 
que serão admitidos como projetos de M DL, além daqueles relativos à 
redução de emissões por fontes industriais e do setor de transportes, os 
sumidouros, formados a partir de atividades de florestamento e reflo- 
restamento. Esse foi um dos temas mais controvertidos das discussões 
sobre M D L nas últimas COPs. Alguns países não incluídos no Anexo 
1 (países em desenvolvimento) apoiavam a inclusão de projetos rela
cionados ao uso do solo e florestas no M DL, seja por já  terem dado 
início a projetos de sumidouros, seja pela convicção de que se esses 
projetos não fossem incluídos, nada ou pouco teriam para atrair em 
investimentos de M D L (ex: Costa Rica). Há vários países do Anexo 1 
(países industrializados) que apoiaram a inclusão dos sumidouros no 
M DL, principalmente porque serão projetos mais baratos que os de 
redução de emissões (ligados a transferência de tecnologia e alteração 
de fontes energéticas).

Dentre os argumentos polêmicos, contrários à inclusão de sumi
douros no M D L, encontra-se a alegação de que são passíveis de ‘va-
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zarrientos’ . É essencial para a estabilização climática que haja redução 
da emissão de gases efeito estufa. Projetos de uso do solo e florestas 
no M D L  podem perm itir o seqüestro de carbono da atmosfera, mas ao 
mesmo tempo aumentam o potencial de emissão de CO%, na medida 
em que não se pode evitar os riscos de vazamentos (ex.: floresta plan
tada para constituir sumidouro -  absorver carbono -  sofre queimada 
acidental e libera toneladas de carbono para a atmosfera). Os vaza
mentos de carbono se potencializam com o aumento da temperatura 
global, pois o aquecimento aumentará o potencial de secas e incên
dios, e as florestas inevitavelmente se transformarão em fontes de 
emissão, ao invés de depósitos ou seqüestradores de carbono.

Outro argumento contrário à inclusão dos sumidouros era que 
cada sumidouro autorizado pelo M D L significaria a autorização de 
emissões adicionais por países industrializados. Ou seja, um país in
dustrializado que investir num projeto de M D L em sumidouro, emitirá 
mais CO2 em seu território, pois 0  M D L  permite que o país industria
lizado deixe de fazer reduções de emissões em seu território para in
vestir em sumidouros (ou seqüestro de carbono) em outro país em 
desenvolvimento. Por serem mais baratos que projetos relacionados à 
alteração de matriz energética, permitem que os países industrializa
dos gastem menos para cumprir suas obrigações de estabilização c li
mática e continuem emitindo gases efeito estufa, pois segundo o Pro
tocolo de Kyoto, para cada tonelada seqüestrada haverá a permissão 
do país investidor no projeto de seqüestro, continuar emitindo a mes
ma tonelada em seu território.

Além desses argumentos citados anteriormente, é importante c i
tar o problema da permanência. Os projetos de sumidouros sofrem 
críticas também pois não permitem que se evite emissões de C 0 2 de 
forma permanente. A  falta de permanência dos projetos de seqüestro 
de carbono (ex: reflorestamento cujas árvores são cortadas para uso) 
se contrapõe à permanência de projetos em que se altera a matriz 
energética definitivamente, gerando benefícios eternos para a estabili
zação do clima (ex: projeto que investe na alteração de matriz energé
tica de indústria antes baseada em queima de petróleo para uso de 
energia solar).

Toda essa polêmica ficou superada na medida em que se aprovou 
em ju lho  de 2001, na COP 6, em Bonn, a inclusão de projetos flores-
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tais, de uso do solo e alteração de uso do solo no M DL. Não que os 
problemas acima elencados estejam superados, mas pelo contrário, 
assumiu-se o risco de incluir sumidouros, tanto para abatimento da 
quota de redução dos países industrializados diretamente em seus ter
ritorios, como para o abatimento de emissões em países em desenvol
vimento, através de projetos MDL. Agora que o risco foi assumido, 
resta aos negociadores regulamentarem o M D L de forma a minimizar 
os problemas relativos aos sumidouros elencados anteriormente. Isso 
deve se dar com amplo controle e participação da sociedade, e, parti
cularmente dos cientistas, que têm enorme peso no momento de defi
nição das regras que garantam a integridade ambiental do Protocolo de 
Kyoto. Para tanto, é fundamental que a sociedade esteja atenta, e con
trole cada passo dado no sentido da regulamentação, exigindo que 
apenas sejam aprovados projetos serios, com garantia de sua contri
buição em prol do equilíbrio do regime climático planetário e do des
envolvimento sustentável.

Os projetos de sumidouros no âmbito do M D L têm grande po
tencial de agregar populações tradicionais, rurais e indígenas em sua 
execução. Por tratarem de projetos a serem realizados em zona rural, 
ou em regiões com grande degradação ambiental, poderão -  ou me
lhor, deverão -  envolver as comunidades locais. Esse componente 
social é indispensável para a aprovação e credenciamento de projetos 
M DL, já que o Protocolo de Kyoto estabelece que os projetos M D L 
devem promover o desenvolvimento sustentável. E não há desenvol
vimento sustentável sem garantia de qualidade de vida para os cida
dãos envolvidos. A integridade ambiental é a outra face da moeda. 
Melhorias para o ambiente são indispensáveis, senão deixa-se igual
mente de cumprir o quesito sustentabilidade.

O Brasil oferece atrativo para projetos M D L no setor florestal tam
bém por possuir populações tradicionais e indígenas vivendo em áreas 
que sofreram sérios danos ambientais (ex.: Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica). Nessas regiões, pode-se agregar o conhecimento tradicional de 
manejo sustentável da floresta com a recuperação ambiental de áreas 
degradadas. Os projetos MDL, se forem bem planejados e executados 
nessas regiões, poderão gerar empregos nas zonas rurais para populações 
carentes, por meio da implementação de projetos de reflorestamento, que 
gerarão ganhos para a biosfera e proteção da biodiversidade.
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3.4. A implementação e regulamentação dos tratados

A regulamentação e implementação da Convenção e do Proto
colo de Kyoto são promovidos através da ação de diferentes órgãos 
criados no decorrer das últimas décadas e pelo apoio e ação de varias 
instituições, algumas das quais são descritas a seguir:

■ COP -  Conferencia das Partes ou Encontro da Partes -  é o ór
gão supremo da Convenção que reúne regularmente os países 
que assinaram e ratificaram a Convenção. Houve sete Confe
rencias das Partes da Convenção sobre Mudança do Clima 
(entre 1995 e 2001);

■ SBSTA -  Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e 
Tecnológico;

■ SBI -  Órgão Subsidiario de Implementação;
■ Bureaux -  equipes criadas para conduzir cada urna das COPs;
■ GEF -  Global Environmental Facility : foi criado na ECO 92, 

com o fim  de servir como um mecanismo financeiro de apoio à 
implementação de tratados internacionais ambientais, dentre os 
quais o de Mudança do Clima, e opera com o apoio do Banco 
Mundial;

■ IPCC -  Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática: 
reúne os maiores cientistas do mundo em matérias afins ao 
tema das mudanças climáticas que se encontram com freqüên
cia e produzem esforços de análise e revisão de produção cien
tífica, procurando encontrar consensos sobre o fenômeno, suas 
causas, conseqüências e formas de prevenção e mitigação;

■ Secretariado: órgão executivo que dá apoio para a realização 
das COPs e serve de suporte para a implementação dos trata
dos, operando a partir de sua sede em Bonn;

4. OS ATORES INTERNACIONAIS 
E ASPECTOS POLÍTICOS

Diferentes interesses de grupos de países estão representados por 
aglomerados diversos nas reuniões e conferências internacionais do 
clima. Os interesses dos países membros dos tratados do clima são
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geralmente representados por grupos de países com interesses seme
lhantes. Os principais grupos e suas denominações nas tratativas inter
nacionais estão relacionados a seguir (as siglas correspondem aos 
termos originais em inglês):

■ Grupo dos 77 e China: 132 países em desenvolvimento e Chi
na;

■ AOSIS -  Aliança de Pequenos Países Insulares : 43 países vul
neráveis à elevação do mar;

■ União Européia -  15 países que votam em bloco;
■ JUSCANNZ -  países desenvolvidos não europeus (Japão, EUA, 

Suíça, Canada, Austrália, Noruega e Nova Zelândia. São convida
dos deste grupo: Islândia, México e República da Coréia;

■ Umbrella Group (Grupo Guarda-chuva): variação do JUSCANNZ. 
Incluí os países do JUSCANNZ, sem Suíça, mais Islândia, Rússia e 
Ucrânia. Trabalha mais nos mecanismos de Kyoto;

■ OPEP: Organização dos Países Exportadores de Petróleo;
■ Grupo de países Árabes;
■ Observadores: UNEP (Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente), UNCTAD (Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento), W M O (Organização Me
teorológica Mundial) , OCDE (Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico), IEA (Agência Internacional de 
Energia), ONGs (que podem enviar delegados para assistir reu
niões das partes e órgãos subsidiários sem direito a voto, desde 
que credenciados);

O Brasil tem sido um importante e destacado porta-voz do grupo 
“ G77 + China”  em muitas matérias das negociações, dada sua com
petência no contexto das relações internacionais, peso em termos po
líticos e econômicos e perfil de emissões de gases de efeito estufa. Sua 
atuação tem se destacado principalmente nos temas relacionados ao 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e nas matérias referentes ao 
uso do solo, alterações do uso do solo e florestas (LULUCF).

A força dos países industrializados se destaca pela incisiva e po
tente atuação dos Estados Unidos, isolado ou aliado ao grupo Umbre
lla ou JUSCANNZ. Outro ator relevante é a União Européia, que tem 
sido determinante na salvação do Protocolo de Kyoto, nas últimas
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COPs, após o anúncio de retirada dos EUA das negociações. Atores 
fortes por seu poderio econômico e perfil emissor que influenciam 
fortemente as negociações são o Japão, Canadá e Austrália. Rússia, 
China, índia e Coréia do Sul, gigantes na geração e potencial futuro de 
geração de gases efeito estufa, também são atores-chave.

A recusa dos EUA em negociar o Protocolo de Kyoto não signi
ficou que suas posições defendidas nos últimos anos deixaram de ser 
aprovadas nas últimas reuniões. Vários dos pedidos dos EUA foram 
atendidos nas últimas COPs, apesar de sua posição contrária à ra tifi
cação e entrada em vigor do Protocolo e ausência formal das negocia
ções. Do espírito inicial do Protocolo restou pouco, rasgado que foi 
pelas exigências de países como Canadá, Japão, Austrália e Rússia. 
Concessões foram feitas e suas metas de redução de emissões fixadas 
inicialmente foram reduzidas. Os mais otimistas querem acreditar que 
o Protocolo continua em pé, apesar de estar sustentado por pernas 
fracas. Sustenta-se que é melhor um regime cujos princípios estão 
fixados e podem ser retomados numa nova fase de negociações para 
fundamentar metas mais rígidas. Alegram-se pelo fato dos EUA terem 
sido vencidos em sua idéia de invalidar o Protocolo. Crêem que essa é 
a vitória do multilateralismo contra o unilateralism^. O tempo dirá.

5. A IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO 
DO CLIMA NO BRASIL

A Coordenação Nacional da implementação da Convenção Qua
dro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima cabe ao M inistério 
da Ciência e Tecnologia (MCT). As equipes de negociadores nas con
ferências internacionais são compostas por representantes do M CT e 
do M inistério de Relações Exteriores. Existe uma Comissão Interm i
nisterial que integra ministros de Estado, que auxilia o Presidente da 
República na tomada de decisões sobre esse tema. Sua Secretaria Exe
cutiva está sob responsabilidade do MCT.

O governo brasileiro, através do MCT, está preparando um do
cumento denominado “ Comunicação Nacional para a Convenção 
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima” , como uma das 
obrigações que assumiu ao assinar a Convenção. A Comunicação
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Nacional contém o inventário das emissões antrópicas por fontes e das 
remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não con
trolados pelo Protocolo de Montreal, assim como uma descrição geral 
das providências tomadas ou previstas para a implementação da Con
venção no País.

O Ministério do Meio Ambiente também atua na matéria, promo
vendo iniciativas na área de educação e conscientização sobre o tema e 
como facilitador da implementação do Fórum Brasileiro de Mudanças 
Climáticas e do Centro de Estudos Integrados sobre Meio Ambiente e 
Mudanças Climáticas que funciona na COPPE/UFRJ -  Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso criou, com a publica
ção do Decreto n° 3.515 de 21 de junho de 2000, o Fórum Brasileiro 
de Mudanças Climáticas, regulamentado pelos decretos de 28 e 29 de 
agosto de 2000. O Presidente Fernando Henrique nomeou Fábio 
Feldmann o Secretário Executivo do Fórum, articulador principal des
sa iniciativa. Essa iniciativa é pioneira em todo o mundo. Não há país 
que tenha tido essa preocupação em articular-se com a sociedade in
ternamente em matéria comumente tratada pelas áreas de governo de 
relações exteriores, meio ambiente, ciência e tecnologia, e planeja
mento. O Fórum foi criado com o objetivo de conscientizar e m obili
zar a sociedade para a discussão e tomada de posição sobre os pro
blemas decorrentes da mudança do clima por gases de efeito estufa, 
bem como sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (M DL) 
definido no Artigo 12 do Protocolo de Kyoto à Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O Fórum é presidido 
pelo Presidente da República e tem suas reuniões por ele convocadas. 
E integrado por ministros de Estado, profissionais da área ambiental, 
de energia, florestas, dentre outras áreas afins, acadêmicos, empresá
rios e representantes de organizações não-governamentais. O Fórum 
irá operar através de Câmaras Temáticas, que integrarão, num foro 
menor, representantes de todos os segmentos relevantes, para discutir 
temas como: M DL, impactos das mudanças do clima sobre a socieda
de e pobreza, informação, educação e comunicação, biodiversidade, 
florestas, dentre outros.

O Fórum já reuniu seu corpo pleno duas vezes em Brasília sob a 
Presidência e orientação de Fernando Henrique Cardoso. Organizou
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também grande seminário para público em junho de 2001. Tem sido 
atuante nas COPs, integrando a delegação brasileira e formulando 
relatos acessíveis à população em geral através de uma página na in
ternet (www.fommclimabr.org.br). Além dos relatos das COPs, os 
integrantes do Fórum têm participado em reuniões e seminários rela
tando os eventos para o grande público, como forma de ampliar o 
conhecimento sobre a matéria no país. O site do Fórum presta grande 
serviço de informação e deverá sediar em breve uma biblioteca virtual.

6. A IMPORTÂNCIA DO BRASIL NAS 
TRATATIVAS INTERNACIONAIS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DOS TRATADOS DO CLIMA

O Brasil é um dos países de maior relevância para a efetiva imple
mentação da Convenção por uma série de fatores de natureza econômica, 
social, política e ambiental. Com relação à questão política, o Brasil tem 
exercido liderança no campo intemaciona, desde a realização da Confe
rência da ONU no Rio em 1992, até a proposta, em Kyoto, do mecanismo 
que veio a se transformar no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Com 
relação aos aspectos ambientais, o Brasil destaca-se como o país com a 
maior biodiversidade do planeta (Amazônia), matriz energética baseada em 
geração por hidroelétricas e existência de alternativas energéticas menos 
poluentes, como o álcool, e enorme potencial para geração de energia reno
vável, a partir do vento (eólica), do sol, dentre outras fontes. Um movi
mento ambientalista relativamente consolidado e a crescente consciência 
dos órgãos públicos e do setor empresarial da importância do tema repre
sentam fatores de grande relevância também.

Dentre os aspectos econômicos relevantes para a questão das 
mudanças climáticas no Brasil, destacam-se: economia em crescimen
to, grande parque industrial automotivo, atividade agropastoril intensi
va. O Brasil também se destaca por ser um país cujas atividades têm 
grande capacidade de repercussão internacional e potencial de replica- 
bilidade de suas ações. A grande população e extensão territorial tam
bém constituem fatores determinantes para que o Brasil se constitua 
num dos principais atores do processo de contenção da emissão de 
gases efeito estufa no planeta.
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Em conjunto com outros países em desenvolvimento, como a ín
dia e a China, o Brasil exerce papel fundamental nas tratativas do 
Clima, sendo, portanto, país chave para o sucesso da implementação 
da Convenção e do Protocolo. Esses países partilham características 
que os tornam importantes na implementação da Convenção tais 
como: grande população; potencial de consumo crescente; grande 
extensão territorial; constituem grandes receptores de investimentos 
diretos. E preciso usar com sabedoria essas prerrogativas, mas tam
bém com respeito às futuras gerações.

7. CONCLUSÕES

A mudança climática global evidencia as desigualdades econô
micas e sociais existentes no mundo. Os tratados do clima reconhecem 
os diferentes níveis de responsabilidades e atribuem aos países que 
mais poluíram (países industrializados) a maior quota de responsabili
dades pela contenção do problema, pois já consumiram e emitiram 
historicamente mais gases efeito estufa que os países em desenvolvi
mento, usufruindo de benefícios econômicos, sociais e políticos dessas 
emissões. Dentre alguns números reveladores, encontra-se a estimati
va de que um cidadão norte-americano, em função do elevado padrão 
de consumo de combustíveis fósseis e padrões insustentáveis de uso 
do solo, produz gases efeito estufa equivalente ao que produzem 19 
indianos, 30 paquistaneses ou 269 nepaleses.

Esse debate ainda é incipiente no Brasil e torna-se patente a ne
cessidade de se abrir a discussão do tema para o público em geral. 
Essa discussão não prescindirá de enorme esforço de tradução dessa 
complexa questão para os iniciantes no assunto. O público a ser atin
gido é vasto, inclui desde estudantes -  de todos os níveis de ensino -  
até profissionais de mídia, empresários, financistas, governantes e 
cidadãos comuns. Esse é um enorme desafio que se coloca para os 
órgãos de governo, instituições de ensino, imprensa e ONGs, que 
sempre estiveram à frente do movimento de conscientização sobre 
temas ambientais. Além da sensibilização, é fundamental que se capa
cite a sociedade para lidar com os impactos decorrentes das mudanças 
climáticas. Não basta conhecermos o problema. É preciso contorná-lo.
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Enormes esforços e grandes recursos serão necessários para 
equipar nosso parque industrial, capacitar governos e sociedade para 
lidar com os efeitos adversos das mudanças climáticas. Não adianta 
depositar todas as esperanças nos mecanismos de mercado. Esses já  se 
provaram insuficientes e incapazes de lidar com problemas ambientais 
e sociais, ainda mais na dimensão planetária. A  capacitação para com
bater o problema deve ser profissional, depende de grande injeção de 
recursos, que até hoje é mínima em nosso país para essa matéria.

O país precisa formar mais cientistas, mais educadores, mais c i
entistas ambientais, médicos, técnicos de saúde, enfim, profissionais 
de todos os setores que terão que lidar com as implicações do fenôme
no. Até a defesa c iv il das zonas litorâneas terá que se capacitar para 
lidar com a elevação do nível do mar ou com maiores enchentes em 
outras regiões do país. Há uma infinidade de especialistas que serão 
necessários para lidar com esse fenômeno.

Será preciso também ampliar as bases da democracia ambiental. 
As decisões a serem tomadas para contenção do fenômeno têm im p li
cações econômicas e sociais sérias. E a sociedade tem que ter acesso 
aos mecanismos e espaços de decisão sobre a matéria, e, acima de 
tudo, acesso à informação pertinente e consistente sobre o assunto, 
para tomar decisões conscientes, informadas e conseqüentes.

Estamos diante de um problema cuja solução implica transfor
mações reais do atual paradigma de desenvolvimento. Isso pressupõe 
a alteração da matriz energética do planeta, em que predomina o uso 
de combustíveis fósseis. Será preciso “ descarbonizar”  as atividades 
humanas, para que possamos “ descarbonizar”  a atmosfera, evitando 
alterações climáticas perigosas para a presença humana na Terra e 
alterações relevantes de habitats e outras formas de vida. Essa mudan
ça da matriz energética afetará padrões de consumo e produção. Será 
preciso produzir de forma mais eficiente, sob o ponto de vista ambi
ental e energético. E será indispensável consumir de forma mais e fi
caz, menos predatória. A obrigatória transformação de estilos de vida 
-  dos mais ricos -  também se mostra indispensável. E é aí que se en
contram as maiores resistências nesse processo de transformação. 
Alguns países desenvolvidos alegam que não será necessário que seus 
cidadãos, já acostumados a um alto padrão de vida, deixem de viver 
de forma tão confortável. Alegam que novas descobertas tecnológicas
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farão com que seja possível viver tão bem quanto vivem hoje -  os 
mais ricos -  e manter o equilíbrio climático. Só o tempo nos provará 
se isso é verdade. Mas, definitivamente, é preferível prevenir a ter que 
remediar.

Fato é que as mudanças terão que ser rápidas. Resta-nos menos 
que um século para abandonar os combustíveis fósseis, as ações pre
datórias sobre as florestas, o manejo predatório do solo e garantir a 
sustentabilidade de todas as formas de vida para as presentes e futuras 
gerações.
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